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I DALIS 

BENDROJI DALIS 

 

 1.Šiaulių Salduvės progimnazija yra biudžetinė įstaiga, kodas 190531560, veikia pagal Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-221 patvirtintus nuostatus. 

Adresas: K.Kalinausko g.19, LT -76281, Šiauliai. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas ir kitos 

ne švietimo veiklos rūšys. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei 

atsiskaitomąją sąskaitą  banke AB „Swedbank“. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

 2.Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

 3.Finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 

 4.Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturime. 

 5.Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų 

nuo 2019 m. sausio 1 d. nebuvo. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturime. 

 6.Progimnazijos lėšos: 

6.1.Valstybės biudžeto tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui, mokinio krepšelio lėšos 

neformaliajam švietimui, papildančiam bendrąsias pradinio, pagrindinio ugdymo programas (MK), 

nemokamas maitinimas. 

6.2.Savivaldybės biudžeto lėšos (SB), savivaldybės projektai 

6.3.Pajamos už teikiamas paslaugas (SP). 

6.4.Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisiniais būdais 

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus. 

         6.5.Progimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius- 74 darbuotojai. 

 

II DALIS 

APSKAITOS POLITIKA 
 

 7.Šiaulių Salduvės progimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos 

sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 

įsakymais patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 

(VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Apskaita 
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tvarkoma pagal sąskaitų planą, patvirtintą 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-434 (1.3). 

Progimnazijos apskaitoje yra registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas 

ir naudojamas kitais pagrindais (pvz., panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Visos 

operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. 

 8.Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. 

 9.Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais 

išsami. 

            10.2015 metais įvestas naujas piniginis vienetas-euras. Biudžeto ir finansų vykdymo 

ataskaitos sudarytos eurais, pagal funkciją, programą, lėšų šaltinį, ir biudžeto ekonominės 

klasifikacijos straipsnį, vadovaujantis Euro įvedimo įsakymu, patvirtintu LR Vyraiusybės 2014 m. 

liepos 22 d. nutarimu Nr.719, III dalimi ir 28 VSAFAS 4 punktu.  

 

Nematerialusis turtas 

 

 11. Nematerialusis turtas  pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose parodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. 

 12.Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė laikoma lygia 

nuliui. 

 13.Nematerialiojo ir materialiojo turto  naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos 

normatyvai nustatyti ir patvirtinti 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-139. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 14.Ilgalaikis materialus turtas – nepiniginis turtas, turintis materialią formą, kuris suteiks 

įstaigai ekonominę naudą daugiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už 

Vyriausybės nustatytą minimalią IMT vertę (500,00 Eur.). Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 

pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio 

pripažinimo, ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą nusidėvėjimą t.y. likutine verte. 

 15.Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas pagal ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo dienos būklę. 

 16.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą. Turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo 

laiką. Likvidacinė vertė laikoma lygia nuliui. 

 17.Progimnazija turimą  ilgalaikį turtą, suskirstytą pagal paskirtį, apskaitoje registruoja šia 

tvarka: 

 17.1.Pastatai; 

 17.2.Infrastruktūros ir kiti statiniai; 

 17.3.Mašinos ir įrenginiai; 

 17.4.Baldai ir biuro įranga. 

            17.5.Bibliotekos fondas. 

            18. Bibliotekos fondą sudaro grožinė literatūra, plakatai, žemėlapiai, CD, video įrašų 

įsigijimo savikainų suma. 

   



Atsargos 

 

 19.Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Visos operacijos 

susijusios su atsargų judėjimu apskaitoje registruojamos nuolat. Perduotų naudojimui medžiagų 

vertė turi būti pripažinta to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos, sąnaudomis. Prie 

atsargų priskiriamos neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus 

vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

 

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 

 

 20.Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinos 

sumos apskaitoje registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą 

pagal 17-ąjį VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos skirstomos 

į gautinas finansavimo sumas: iš valstybės, savivaldybės, suteiktas paslaugas ir kitas gautinas 

sumas. Apskaitoje registruojama tik tada, kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus 

gautos. 

 21.Išankstinių apmokėjimų sumos registruojamos tokios, kurios nurodytos mokėjimo 

pavedime ir banko išraše. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo 

sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. 

Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos, mažinant ateinančių 

laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos 

faktiškai bus patirtos. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

 22.Straipsnyje ,,Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi progimnazijos pinigai banko 

sąskaitose ir kasoje. 

 

Finansavimo sumos ir finansavimo pajamos 

 

 23. Finansavimo sumos – iš valstybės, savivaldybės, kitų šaltinių, ES  gautini ir gauti pinigai 

bei turtas. progimnazijos finansavimo sumos gautos (gautinos) pagal paskirtį skirstomos į: 

 23.1.finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti: 

 23.2.finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 

 24.Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Pajamos ir sąnaudos 

 

 25.Pajamos pripažįstamos kaupimo principu ir apskaitoje registruojamos tada, kai jos 

uždirbamos, t.y. kada suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Šios 

pajamos priskiriamos prie pagrindinės veiklos pajamų. 

 26.Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo, palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su 

konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos 

mokyklos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos. 

 27.Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir 

pripažįstamos sąnaudomis kas mėnesį. 

 



Įsipareigojimai 

 

 28.Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiama jų vertė 

atsiradimo dieną. Prie įsipareigojimų priskiriama: 

28.1.mokėtini mokesčiai bei mokėtinos sumos į biudžetus; 

28.2.tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes; 

28.3.su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo 

įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti); 

            28.4.sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai); 

29.trumpalaikiai įsipareigojimai (moksleivių važiavimo bilietų kompensavimas). 

                                                                    

Apskaitos klaidų taisymas 

 

         30. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to 

ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,50 procento per praėjusius 

finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

  

III DALIS 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

 31.1 pastaba. P03.  Progimnazijos nematerialusis turtas yra programinė įranga ir jos 

licencijos, patentai ir kitos licencijos, kitas nematerialusis turtas. Visas šis nematerialusis turtas yra 

visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Įsigijimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 2681,55 Eur, nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2681,55 

Eur. Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

savikaina sudaro: 

 

Ataskaitinis laikotarpis, Eur Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur 

2681,55 2681,55 

 

 Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Progimnazijos nematerialiojo 

turto apskaitoje turto 

nuvertėjimo 

nėra nėra 

Turto, kurio kontrolę riboja 

sutartys ar teisės aktai 

nėra nėra 

turto užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo 

garantija 

nėra nėra 

Turto nebenaudojamo veikloje nėra nėra 

 

  (13 VSAFAS 1 priedas). 

Progimnazija turi valstybės nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

nematerialiojo turto, kurio balansinė vertė lygi 0 Eur, nes visas turtas pilnai amortizuotas. 

 

32.2 pastaba.P04. Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 

 Per ataskaitinį laikotarpį progimnazija įsigijo pirkto ilgalaikio materialaus turto už  1901,97 Eur: 

 Nemokamai gavo bibliotekos fondų (grožinės literatūros)iš mokyklos bendruomenės už-795,27Eur. 

33.Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 94847,05 Eur.  

 



34.Nebenaudojamo veikloje materialaus turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturime. 

(12 VSAFAS 1 priedas.) 

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Turto , kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai nėra nėra 

Turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija nėra nėra 

Įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra nėra 

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą 

ataskaitiniame laikotarpyje. 

nėra nėra 

 

35.Bibliotekos fondas apskaitomas suskirstant į šias grupes : 

Bibliotekos fondo grupė Ataskaitinis laikotarpis, Eur 
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, 

Eur 

Grožinė literatūra 15421,66 14336,62 

Plakatai, žemėlapiai 4685,01 4675,11 

CD, video įrašai 1276,62 1256,62 

Iš viso 21383,29   20268,35 

 

 (7 VSAFAS 7,9 priedai). 

 

36.Progimnazija turi valstybės nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise 

valdomo ilgalaikio materialiojo turto. Šis ilgalaikis materialus turtas   visiškai amortizuotas. 

 

37.3 pastaba.P09. Išankstiniai apmokėjimai. -111,89 Eur  

Tiekėjo pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis, Eur 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

UAB Energijos tiekimas   

UAB „Splius“   

UAB „ Energijos skirstymo operatorius“        

AB „ Šiaulių energija   

UAB „Šiaulių vandenys“   

AB Lietuvos paštas 33,50 68,89 

UAB „UAB Media Bitės“     64,39  57,27 

VŠĮ Magnificat leidiniai 14,00 14,00 

Iš viso: 111,89 140,16 

 

(6 VSAFAS 6 priedas). 

 

38. 4 pastaba.P08. Atsargos . 

Tiekėjo pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur. 

Maisto produktai sandėlyje 180,45  394,11 

 

(8 VSAFAS 1 priedas). 

 

39.5 pastaba.P10 : Sukauptos gautinos sumos. 

Eil. 

Nr. 
Sukauptos gautinos sumos 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena,  suma 

(Eur) 

 Praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio  paskutinė diena,  

suma, (Eur) 

1. Sukauptiems atostoginiams 

(savivaldybės lėšos) 

5683,67 5158,92 

2. Sukauptiems atostoginiams 39240,65 20981,10 



(valstybės lėšos) 

3. Sukauptos gautinos sumos 

tiekėjams už suteiktas 

paslaugas (savivaldybės lėšos) 

 

1524,08 2588,95 

4. Sukauptos gautinos sumos 

(atsitiktinės paslaugos) 

 680,00 760,51 

  47128,40 29489,48 

   

                  (17 VSAFAS 7 priedas). 

 

41.6 pastaba P11. Pinigai pinigų ekvivalentai. 2019 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitose liko 

27788,58 Eur: 

Pinigų gavimo šaltinis Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena , Eur 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, Eur 

Parama 9149,70 5669,45 

Erasmus projektas 18470,92 20820,58 

Elektroniniai važiavimo bilietai  12,00 

Pajamos už atsitiktines paslaugas 167,96 296,90 

                                                     Iš viso 27788,58 26798,93 

    

 (17 VSAFAS 8 priedas). 

 

42.7 pastaba. P12. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  – 443090,99 Eur. 

 Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20 VSAFAS 4 priede. 

44.8 pastaba. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos-1714,24 Eur, už sutektas paslaugas (12 priedas). 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena , Eur 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, Eur 

UAB „ Tele2“                      7,50 3,58 

AB „ Šiaulių Energija“ 1163,09 2370,55 

UAB „ Splius“  42,88 

Telia Lietuva 43,24 8,10 

VŠĮ Atliekų tvarkymo centras 64,61 18,27 

UAB „ Sanitex“   

UAB „Žemaitijos Pienas“   

UAB „Citma“     

AB „ Energijos operatorius“ 243,26  

UAB „ Ignitis“ 192,54  

UAB Saugos tarnyba Argus   

Iš viso                 1714,24 2588,95 

 

  45.9 pastaba. P17. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kreditinio įsiskolinimo su darbo 

santykiais susijusių įsipareigojimų nėra. 

 

    46.10 pastaba. P17. Sukauptos mokėtinos sumos-tai sukauptos atostoginių sąnaudos. 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena , Eur 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, Eur 

44924,32 26140,02 

             

(17 VSAFAS 12 priedas). 



 

47.11 pastaba. P21.  Pagrindinės veiklos kitos pajamos –  tai pajamos, gautos už suteiktas 

paslaugas ( atsitiktinės paslaugos). 

 Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena , Eur 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena, Eur 

67843,68 60750,51 

 

(10 VSAFAS 2 priedas) 

 

     48.  12 pastaba.P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Darbo santykių 

rūšis 

Darbo 
užmokesčio 

sąnaudos 

ataskaitinio 

2019 m. 

laikotarpio 

pabaigoje 

Darbo 
užmokesčio 

sąnaudos 

ataskaitinio 

2018 m.  

laikotarpio 

pabaigoje 

Socialinio 
draudimo 

sąnaudos 

ataskaitinio 

2019 m. 

laikotarpio 

pabaigoje 

Socialinio 
draudimo 

sąnaudos 

ataskaitinio 

2018 m.  

laikotarpio 

pabaigoje 

Darbuotojų 
skaičius 

ataskaitinio 

2019 m. 

laikotarpio 

pabaigoje 

Darbuotojų 

skaičius 

ataskaitinio 

2018 m. 

laikotarpio 

pabaigoje. 

Etatų, 

tarifikacijos  

sąrašuose 

nurodyti 

darbuotojai 

1023459,31 631550,86 15273,00 182312,40 74 77 

 

  49.13 pastaba. P02.  Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas : 

Sąnaudos Suma (Eur)  2019-12-31  Suma (Eur)  2018-12-31 

Šildymo 16190,61 21782,50 

Elektros energijos 9423,51 7845,00 

Vandentiekio ir kanalizacijos 2722,37 2578,10 

Ryšių paslaugų 607,02 635,05 

Atliekų išvežimas 820,30 677,58 

Iš viso: 29763,81 33518,23 

 

      50. 14  pastaba. P02.  Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos : 

Lėšų šaltinis Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena , Eur 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, Eur 

Savivaldybės biudžeto 2697,37 4181,20 

Už teikiamas paslaugas 5493,97 1737,87 

Iš viso 8191,34 5919,07 

 

       51. 15 pastaba.P02.  Sunaudotų  ir parduotų atsargų savikaina.  

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, Eur Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena, Eur 

87024,99 89077,68 

 

         52.16 pastaba.P02.  Kitų paslaugų sąnaudos.  

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, Eur Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena, Eur 

23677,51 20025,68 

 

         53. 17 pastaba.P18. 2019 m. pabaigoje sukauptas perviršis-8846,33 Eur. 

     (4VSAFAS 1 priedas) 

 



          54.18 pastaba. Informacija finansinėje ataskaitoje pateikiama pagal atliekamas valstybės 

funkcijas: 

          54.1.švietimas; 

Švietimo sąnaudos- sąnaudos, susijusios su vaikų ugdymu, bendruoju lavinimu ir kitomis švietimo 

paslaugomis. 

          54.2.socialinė apsauga 

Socialinės apsaugos sąnaudos- sąnaudos, susijusios su socialinės paramos teikimu (nemokamas 

maitinimas, mokinio reikmenys). 

Švietimas, pagrindinės veiklos sąnaudos,  

Eur 

Socialinė apsauga, pagrindinės veiklos sąnaudos, 

Eur 

1229909,30 18706,17 

 

(25 VSAFAS priedas ,,Segmentai“). 

 

         55. 19 pastaba.  Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

 Turto grupė Panaudos sutarties pobūdis 

Balansinė vertė 

 ( suma, Eur) 

ataskaitinio laikotarpio 

paskutinė diena 

Sutarties terminas 

Infrastruktūros 

ir kiti statiniai 

Nekilnojamo turto panaudos 

sutartis sudaryta su Švietimo 

skyriumi. Laikinai neatlygintinai 

naudotis nuostatuose numatytai 

veiklai vykdyti. 

7543,00 
2016-03-16 iki 

2021-03-18 

 

    56.Pagal panaudos  sutartis gauto turto įsigijimo savikaina pagal turto grupes ataskaitinio 

laikotarpio paskutinę dieną nebalansinėse sąskaitose. 

Pagal panaudos 

sutartis gautas 

turtas 

Panaudos 

davėjas 
Pastaba 

Įsigijimo savikaina 

(suma, Eur) 

ataskaitinio 

laikotarpio 

paskutinę dieną 

Įsigijimo savikaina 

(suma, Eur)  

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

paskutinę dieną 

Žemė 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

taryba 

Panaudos 

sutartis 
140000,00 140000,00 

Nešiojamas 

kompiuteris 

„Lenovo E 550) 

kompektas 5 darbo 

vietos 

Švietimo 

informacinių 

technologijų 

centas 

Panaudos 

sutartis 
4328,06 2036,32 

Iš viso   144328,06 142036,32 

 

 

 

57. Priimto saugoti turto įsigijimo savikaina 

 

Saugoti priimtas 

turtas 
Turto davėjas 

Įsigijimo savikaina 

(suma, Eur) ataskaitinio 

laikotarpio paskutinę 

dieną 

Įsigijimo savikaina (suma, 

Eur)  praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio paskutinę dieną 



Apsaugos sistema UAB „ Argus“ 7029,91 7029,91 

Konteineris UAB  

Specializuotas 

transportas 

115,84 115,84 

Iš viso  7145,75 7145,75 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                             Natalija Kaunickienė  

Vyr. buhalterė                                                                     Gražina Markauskienė  

 

 

  

 


