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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

42250,32 193435,97 0,00 6908,40 0,00 -207919,68 0,00 0,00 0,00 34675,01

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 42250,32 3019,28 6908,40 -17502,99 34675,01 sąskaitų 4141+4241 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4241101+4241201+4241301  apyvarta saskaitų 4241103+4241203+4241303  apyvarta saskaitų 4241102+4241202+4241302  apyvarta saskaitų 4241104+4241204+4241304 apyvarta sąskaitų 4141
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 190416,69 -190416,69 0,00 sąskaitų 4142+4242 likutis pradžiai apyvarta saskaitos 4242001  apyvarta saskaitos 4242003  apyvarta saskaitos 4242002  apyvarta saskaitų 4242004 apyvarta sąskaitų 4142

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

118994,08 78011,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -79803,07 0,00 0,00 0,00 117202,18

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 118694,15 3803,34 -5553,57 116943,92 sąskaitų 4151+4251 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4251101+4251201+4251301  apyvarta saskaitų 4251103+4251203+4251303  apyvarta saskaitų 4251102+4251202+4251302  apyvarta saskaitų 4251104+4251204+4251304 apyvarta sąskaitų 4151
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 299,93 74207,83 -74249,50 258,26 sąskaitų 4152+4252 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4252001  apyvarta saskaitos 4252003  apyvarta saskaitų 4252002  apyvarta saskaitų 4252004 apyvarta sąskaitų 4152

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri 
gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  
projektams finansuoti):

178150,05 0,00 0,00 18,10 0,00 0,00 -2395,28 0,00 0,00 0,00 175772,87

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 178150,05 18,10 -2395,28 175772,87 sąskaitų 4111+4121+4131+4211+4221+4231 likutis pradžiai
apyvarta saskaitų
4211101+4211201+4211301+4221101+4221201+4221301+

apyvarta saskaitų
4211103+4211203+4211303+4221103+4221203+4221303+

apyvarta saskaitų
4211102+4211202+4211302+4221102+4221202+4221302+4

apyvarta saskaitų
4211104+4211204+4211304+4221104+4221204+4221304+

apyvarta sąskaitų 4111+4121+4131
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 sąskaitų 4112+4122+4132+4212+4222+4232 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4212001+4222001+4232001  apyvarta saskaitų 4212003+4222003+4232003  apyvarta saskaitų 4212002+4222002+4232002  apyvarta saskaitų 4212004+4222004+4232004 apyvarta sąskaitų 4112+4122+4132

4. Iš kitų šaltinių: 559,04 332,20 0,00 304,14 0,00 0,00 -1153,50 0,00 0,00 0,00 41,88

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 301,50 332,20 138,15 304,14 -1044,11 31,88 sąskaitų 4161+4261 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4261101+4261201+4261301  apyvarta saskaitų 4261103+4261203+4261303  apyvarta saskaitų 4261102+4261202+4261302  apyvarta saskaitų 4261104+4261204+4261304 apyvarta sąskaitų 4161
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 257,54 -138,15 -109,39 10,00 sąskaitų 4162+4262 likutis pradžiai apyvarta saskaitos 4262001  apyvarta saskaitų 4262003  apyvarta saskaitos 4262002  apyvarta saskaitos 4262004 apyvarta sąskaitų 4162

5. Iš viso finansavimo sumų 339953,49 271779,34 0,00 7230,64 0,00 0,00 -291271,53 0,00 0,00 0,00 327691,94

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
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