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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų): 37000,61

139782,15 0,00 21,99 0,00 0,00 -141249,78 0,00 0,00 0,00 35554,97

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 37000,61 566,35 21,99 -2069,02 35519,93 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 139215,80 -139180,76 35,04 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): 116623,88

50446,28 0,00 8838,06 0,00 0,00 -51272,38 0,00 0,00 0,00 124635,84

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 116368,32 2893,82 8838,06 -4135,00 123965,20 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 255,56 47552,46 -47137,38 670,64 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):

175020,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1344,30 0,00 0,00 0,00 173676,25

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 175020,55 -1344,30 173676,25 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: 1006,14 0,00 0,00 1146,18 0,00 0,00 -1810,48 0,00 0,00 0,00 341,84

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 831,88 1146,18 -1726,59 251,47 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 174,26 -83,89 90,37 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 329651,18 190228,43 0,00 10006,23 0,00 0,00 -195676,94 0,00 0,00 0,00 334208,90

* 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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