
                 VILNIAUS  "AUŠROS" MOKYKLA-DARŽELIS

             TVIRTINU

             Direktorė Edita Kaniavaitė

                   2014 m. ugdymo lėšų  išlaidų sąmatos ataskaita

Eil. 
Nr. Prekės pavadinimas Suma (sąskaita-faktūra) Kur panaudota Paaiškinimai
I. Ūkinės prekės

1.

UAB "Koslita" (grindų plovikliai, 
šveitimo kempinėlės, stiklo valikliai, 
šluotos, šluostės, muilas, plovimo 
priemonės)

1898,83

Grupėse, klasėse, 
koridoriuose

4.
UAB "Koslita" (dubenėliai,puodai, 
tualet.popierius) 1879,02 valgyklai, grupėse

5.
UAB ''Makveža'' (lempos, šepečiai, ūkinės 
prekės) 1865

bendram 
naudojimui

6.
UAB''SENUKAI'' (lempos, priemonės 
tualetui, grėblys, termometras) 289,48

Grupėse

7.

UAB ''Ermitažas'' (sėklos, gėlių 
svogūnėliai, kanc. prekės,lemputės, 
jungikliai, maišytuvai, ūkio 
prekės,šviestuvai, dulkių siurblys, 
laikikliai vėliavai, girliandos, šaldytuvas) 9342,77

teritorijos 
tvarkymui, 
bendram 
naudojimui

8. UAB''LANGUVITA'' (stiklo paketas) 677,6 fojė

9.

UAB ''Makveža'' (kibirai, šiukšlių 
maišai,dubenėliai, teptukai,kastuvas, 
grėblys, santechnikos prekės, kabeliai, 
kištukiniai lizdai )

2792,58

Grupėse, klasėse, 
koridoriuose, 
teritorijos 
tvarkymui, elektros 
instaliacijos 
taisymui

10. UAB ''Liudvinavas'' (šviestuvų apsaugos) 580,8
sporto salėje

11.
P. Bagdono P.Į "PETRO ŠOU'' (bevieliai 
mikrofonai) 270

muzikos 
pamokoms

12.
UAB ''EUROBIURAS'' (kanceliarinės 
prekės, ES vėliava) 235,34

bendram 
naudojimui

13.
UAB ''MAXIMA'' (rėmeliai diplomams, 
dovanų maišeliai 318,63

panaudota 
išleistuvėms



14. UAB''LAIVA'' (anspaudai) 91,71 administracijai

15. AB Lietuvos paštas (vokai, pašto ženklai) 119

korespondencijos  
siuntimui, laiškų 
siuntimas į  VMĮ

16. UAB''MISONAS''(šviestuvai) 520,54
koridoriuje, aplink 
salės

17. UAB "Thomas Philipps " (ūkio prekės) 650 Grupėse, klasėse

18.

UAB "Sanitex" (dezinf. Priemonės, 
skystas muilas, rankų dezinfekantas) 407,43 Virtuvėje

privaloma pagal 
MVT reikalavimus

I. Vaizdinės priemonės

1.
K.J. Vasiliausko įmonė (perspektyviniai 
valgiarasčiai) 299,75

medicinos 
kabinietui

2.
UAB blankų leidykla(blankai 
valgiarasčiams) 184,8

medicinos 
kabinietui privaloma

3. UAB''Evasa''(spalvotas popierius) 72,28 Grupėse, klasėse

4.
P. Bagdono P.Į "PETRO ŠOU'' (Lietuvos 
trispalvės LED apšvietimo montavimas) 970,09

aktų salėje 

5. UAB ''EDMISA'' (audinys) 106,41
 mergaičių suknelių 
pasiuvimui

6.
Artūras Pocius ( lauko supynė, lauko 
suoliukai, supynė-rąstas) 7700

lauko baldai

7.
Rasa Justaitė Gecevičienė (keraminių 
prizų sukūrimas ir atlikimas) 500

prizai nominacijos 
šventei

9.
UAB ''MYLIDA'',  UAB ''ERIPO'' 
(kanceliarinės prekės) 370,82

Grupėse, klasėse

10. UAB ''EUROVAISTINĖ'' (vaistai) 82,56

medicinos 
kabinietui

I. Paslaugos

1.

UAB ''FINNSA''(gesintuvų patikrinimas, 
pildymas)

256,54

bendruose 
patalpose

privaloma pagal 
prišgaisrinės saugos 
reikalavimus

2.
UAB ''VIRSALA'' (patalynės skalbimas, 
lyginimas) 1804,7

darželio grupių 
patalynės 
skalbimas

3.
UAB''ECOSERVICE'' (komunalinių 
atliekų įšvežimas'' 5045,12

privaloma VSC 
reikalavimu

4.

Nacionalinė visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorija (už 
mikrobiologinius tyrimus) 51,9

virtuvė, vandens 
patikrinimas

privaloma VSC 
reikalavimu

5.
UAB "Tonerta' (spausdintuvų kassečių 
pildymas) 460

Klasėms, grupėms

6.
UAB"Alfatel" (kompiuterių aptarnavimas, 
kompiuterinės detalės) 798,76

Klasėms, grupėms

7. UAB'' Kenkėjų kontrolės tarnyba" 540 visuose patalpose
privaloma VSC 
reikalavimu



8.
UAB''Rianos metrologijos paslaugos'' 
(bimetalinio maisto termometrop patikra) 25,41

virtuvėje privaloma VSC 
reikalavimu

9. UAB"Alfatel" (kasečių pildymas) 571 Klasėms, grupėms

10.
UAB ''KARŽYGIS'' (transporto paslauga 
su smėlių) 605

smėlis smėlio 
dėžėms, juodžemis 
teritorijai 

11. UAB Rinkodaros ekspertai 121
už informacijos 
talpinimą

12.
UAB"'EMSI''  UAB ''Levanita''( benzinas, 
tepalai, žoliapjuvės grandinės galandimas) 155,29

panaudota 
žoliapjovei

13.
UAB''DALORĖ'' (avariniai elektros 
darbai, el. viryklės remontas) 360,98 virtuvėje

14.

Denisas Stankevičius(interneto naršyklės 
programinės įrangos atnaujinimas, 
kompiuterių aptarnavimas, priežiūra) 755

bendruose 
patalpose 

15.
K.Smolskis (raktų gamyba)

76
bendram 
naudojimui

43852,14


