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FINANSINru ATASKAITU
AISKINAMASIS RASTAS

I.BENDROJI DALIS

Kelmes rajono KraZiq gimnazija yra Kelmes rajono savivaldybes biudZetine istaiga, kurios
buveine- S.Dariaus ir S.Gireno 2, Krali4 miestelyje Visi duomenys apie gimnazijq kaupiami ir
saugomi Juridiniq asmenrl registre. Gimnazijos kodas 190093592. Gimnazija turi Karklenq
pagrindinio ugdymo skyrir+, Karklenq miestelis KraZiq seniiinija ir Pa5iles universalqji
daugiafunkcini centr4, Pa5iles kaime Kra}Jl,+ senifinda. Gimnazijos pagrindine veikla - vidurinis
mokymas. ( EVRK - 853120). 2018 m. gruodZio 3ld. gimnazijoje mokesi 241 mokiniai.

Gimnazija y'a atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei 5 atsiskaitom4sias
s4skaitas Luminor banke. Gimnazija sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq
ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2018 metq gruodZio 3l dienos duomenis.

{staigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 67. fstaigos ataskaitinio
laikotarpio pabai goj e patvirtinti 3 3,32 etatai.

Svarbiq s4lygq, kurios galetq paveikti tolimesng gimnazijos veikl4, istaigos darbuotojai
neiZvelgia.

Gimnazij a vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
Gimnazijos finansines ataskaitos teikiamos uZ pilnus 2018 metus.
Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

fstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo selctoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).

fstaiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka
bei taiko Finansq Ministerijos patvirtintq pavyzding apskaitos politik4, patvirtint4 direktoriaus
2011 m. rugpj[dio 31d. isakymuNr. V1-164,,DeI buhalterines apskaitos vadovo patvirtinimol'.
Apskaitos politika apima tikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus,
metodus ir taisykles.

[staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Darbo uZmokesdio apskaita, Ilgalaikio hrto ir Atsargrl apskaita buvo tvarkoma
buhalterines programos NEVDA pagalba. Pagal VSAFAS reikalavimus apskaita 2017 metas buvo

tvarkoma ir rankiniu biidu.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

l) valstybes tunkcij4;
2) program4;
3) le5q Saltini;
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos staipsni;

Visos operacijos ir tikiniai i"ykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraiu didZiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastowmo, piniginio mato,



palyginimo, turinio virSenybes prieS form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

ne5ali5ka, visais reikSmingais atvej ais i Ssami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yrapripalistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kiterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtias, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacij4 ir
nuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4

turto naudingo tamavimo 1aik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sekloriaus subjekto registruojamas
jo tikrqja verte pagal isigijimo dienos biiklg, jei tikrAi4 vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei

tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline

vieno I euro verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (iei jis yra).

fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ia verteo jei tikrqi4
vertg galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, nematerialusis

turtas registruoj amas simbolinio atlygio verte.

Nustat;rtos Sios nematerialiojo turto grupes ir hrto amortizacijos laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atiti.nka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skynrs

kultUros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4

nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0.-Neatlygintinai 
gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sekloriaus subjekto

registruojamurlo tittqiu verte pagal isigijimo dienos buklE. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.- 
Neatlyginiinai gautas ilgalaikis materialusis turlas i5 kito vieSojo sektoriaus subjekto

registruojamas'1-sigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklg.

[sigytas itgataitis-materialusis hrrtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio

materialiojo i"tto tilrqia verte, jei tikrqi4 vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki

turto perdavimo taikelikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustat5rti,

T

S

'5

IS

)l
II

Eil,
Nr.

Turto grupes Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

L Programine iranga 2

2. Kitas nematerialus turtas 6
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Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

_ Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sanaudos.

Finansiniai isipareigoj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.
Veliau Sie isipareigojimai ivertinami:

a. il galaikiai fi nansiniai i siparei goj imai - amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansi iai isipareigojimai - isigijimo savikaina.

Atiddjiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje
|staiga turi dabarting teising prievolg ar neatSaukiameji pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam ivykdyti
bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali buti patikimai ivertinta. Jei patenkinamor ne
visos Sios s4lygos, atidej iniai nera pfipahistami.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamoso kai tiketina, jog fstaiga gaus su
sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima
patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

S4naudos

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
iSleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

{staiga kas menesi pagal paskutines menesio dienos bUklg apskaidiuotas sumas moketi uZ
kasmetines atostogas pripaZista s4naudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams moketi uZ
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis vien4 kart4 per metus -
gruodZio 31 d.

Mokesdiq Europos Sqjungai s4naudos pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi, kurijos yra
patiriamos.
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ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Ilgalaikio materialiojo hrto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus:

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikainao o
sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grp4Ja realizavimo verte,
atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

fstaiga taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq bld4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudoj imu mba pardavimu susij usi operacij a.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Ukinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,

nustatytos l7-ajarne VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart4
pripaZindama finansini tur:tE, [staiga ivertina ji isigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai fstaiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini
turt4 pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos

pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,
atemus nuvertej imo nuostolius.

Eil,
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
nonnatyvas (metai)

l. Kapitalinial munnlai pastatai 115

2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokU,..) 75
3. Kiti statiniai 18

4. Transporto priemones 6

5, Kitos ma5inos ir irenginiai T4

6. Baldai 8

7. Kompiuteriai ir iu iranga 5

8. Kopiiavimo ir dokumentu dauginimo priemones 6

9. Kita biuro iranga 7

10, Scenos meno priemones 9

l1 Muzikos instrumentai
Pianinai l5
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Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ax yra turto nuvertejimo poZ5rmiq. Jeigu yra

vidiniq ar i$oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su

turto balansine verte.
PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,

perskaidiuojamos busimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamojD verte po nuvertejimo bfltq tolygiai

paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnavimo 1aik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likus!

naudingo tarnavimo laikq, mai.inant nusidevej imo sqnaudas.

tvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

fstaigoi finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai)'
atsiZvelgiant i jq 

-itakos 
reiliSmg parengtoms finansinems ataskaitomso yra parodomi finansines

bfikles, 
-veiklos 

rezultaq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos

nera uZskaitomos tarpusavy'je, iSskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bfltent tokios

uZskaitos (pvz. del irauAiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta-draudilo

i3moka). Palyginamieji skaidiai yia koieguojami, kad atitikQ ataskaitiniq metq firynsinius

rezultatus. epskaitos principq bei apskaitinirl iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio

fi nansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamaj ame ra5te'

Apskaitos Politikos keitimas

fstaiga pasirinktq apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad b[tq galima

palyginti rt ittlng,t ataskaitiniq laikoiarpiq inansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia fstaigos

finansines btikles, veiklos rrrultutq, grynojo furto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti'

Ukiniq operacijq bei tikiniq i"Vh.l pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir
laikomas apskaitos politikos keitimu. Aps
parodomas taikant retrospektyvini bfldq' t.y.

btitq buvusi naudojama, todel pakeista apska

flkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.
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Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis

buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . fstaigos

apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas ltraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje

buvo parodytur pit*inis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik

finansines bflkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,

pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Apskaitos klaidq taisYmas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali b[ti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine

i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5raiSkomis yra

didesne nei 0,01 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

III. PASTABOS

pastaba Nr. 04. Ilgalaikis materialus turtas. ( l2-ojo VSAFAS 1 priede) Per ataskaitini

laikotarpi istaiga nupirko itgAaino materialaus turto ui,1314,37 Eur.: Kitas ilgalaikis tnuEl{uy:
turtas. NuraSla niAaino|aterialaus turto vZ 40039,94 Eur.: Transporto priemoniq '7240'50

Eur.; Baldq ir-biurJirangos - l2g8l,gS Eur.; Kito ilgalaikio materialaus hrrto - 19817 ,49 Eur. Per

metus priskaidiuota nusidevejimo - 74538,94 Eur. Priedas Nr.l.

pastaba Nr.8. Atsargos. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarpi pagal atsargq grupes lateikta (8-ojo VSAFAS 1 priede) Per ataskaitini laikotarpi gauta

n sigyta atsargq ui, 22812,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio

p Zejo ir yra 4609J1 E*. Atsargrl likutis, lyginant su 2017-

1 granuliq likutis. Priedas Nr'2'

pastaba Nr. 9. I5ankstiniai apmokejimai. Pravestos projekto ,,Vokiediq kalbos skatinimas

Kelmes rajone" le5os - 300,00 Eur. Priedas Nr.3.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos gautinos sumos

gautinas sumas pateikta (17-ojo VSAFAS 7 priede).

biudZeto sudaro priedas Nr.4:

. Informacija apie per vienerius metus

Priedas Nr.4 Sukauptos gautinos sumos i5

Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Eur

Sukauptos gautinos sumos iS biudZeto

Sukauptos sumos mokyto aveileiimui uZ 12 mdn.

mokos sodrai nuo darbo uZmokesdio uZ 12 mdn.
22690,24Sukauptiems ato sto gintams
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Sukauptq gautinq sumq suma yra didesne negu praejusiais metais 18856,73 Eur., nes tr[ko
le5q ir liko isiskolinimas tiekejams; didesnis sukauptas atostogq rezervas.

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 50107,03 Eur. Informacija apie pinigus ir
pinigq ekvivalentus pateikta l7-ojo VSAFAS 8 priede. Priedas Nr.7. Pinigq likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje padidejo 49164,98 Eur., nes liko tarptautinio projekto leSos, kurios bus
panaudotos 2019 metais. Priedas Nr.5.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1517146,32
Eur., i5 jq: i5 valstybes biudZeto 151698,18 Eur., i5 savivaldybes biudZeto 551779,75 Eur., iS ES
biudZeto 810680,38 Eur., i5 kiq 2988,01 Eur. pateiktas Priede Nr.7. Informacija apie finansavimo
sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi pateikfa 20-ojo
VSAFAS 4 priede. Priedas Nr.; 6.

Pastaba Nr. 17. Tiekejams moketinos sumos 9817,03 Eur.r.: uZ rySio paslaugas- 42,55
Eur.; transporto i5laidos - 1897,67 Eur. uZ frkinio inventoriaus isigijim4 - 30,92 Eur.; uZ

komunalinius paslaugos 5318,23 Eur; uZ mokiniq pavd1ejim1 - 2527 ,66 Etx.

Pastaba Nr. 17. Sukauptos moketinos sumos (17-ojo VSAFAS 12 priedas):

4. Sukauptoms imokoms Sodrai 691 5,99
5. Tiekeiams uZ suteiktas paslaugas ir prekes 981 7 .03

IS VISO: 20920,53

Eil.
Nr.

Sukauptos moketinos sumos Suma (Eur.)

I Sukauptos atostoginiu s4naudos 29606,23
2. Mokytoi u keliones i5laidos 3 54,00

IS VISO: 29606,23

Informacija apie kai
atostoginiq s4naudos
sumaZejo 38 Eur.

Pastaba Nr. 17. Su darbo santykiais susijg isipareigojimai: 300 Eur. - projekto leSos.

Pastaba Nr. 21. Pagrindines veiklos kitos pajamos. lO-ojo VSAFAS 2 priedas. Tai per

ataskaitini laikotarpi gautos pajamos i5 atsitiktiniq paslaugq 1879,72 Eur. UZ paslaugas surinkta
499,61Eur. daugiau nei2017 metais. Priedas Nr. 8.

Pastaba Nr. 22. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos. fstaigos etatq sqraSe

nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpi pripaZinta 564436,36 Eur. darbo uZmokesdio ir
socialinio draudimo s4naudq priedas Nr. 9:

kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikta Priedas Nr.10. Sukauptq
ataskaitiniu laikotarpiu padidejo 12542,50 Eur.; mokytojq keliones i5laidos



Priedas Nr. 10.

Komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinitl paslaugq ir

udas sudaro

PRIDEDAMA.
L priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per 2018m., 3 lapai;

2. priedas Atsargq vertes pasikeitimas, 4 lapai;

3. priedas Informacija apie isankstinius apmokejimus - I lapas;

4. priedas Informacija upi. kui kurias trumpalaikes moketinas sumas 1 lapas;

5. priedas Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus 1 lapas;

6. priedas Finansavimo sumq likudiai, 1 lapas;

7. priedas ,,Finansavimo sumos pagal Saitini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini

laikotarpi", 2laPai;
8. priedas Pagrindines veiklos pajamos, 1 lapas;
g. pri"au, Ataskaitinio laikotarpib informacija pagal veiklos segmentus, 2lapai;

SI

Pradinio skyriaus vedej a, pavaduoj anti direktoriq

Vyresnioj i specialiste

Irena Zaludiene

Kleopa Andruliene

Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Eur.)

I Darbo uZmokesdio 422364,35

1.1 i5 ju i5eitiniq i514qkU 3313,98

2, Ligos pa5alpu 1265,66

3. Socialinio draudimo s4naudos nuo darbo uZmokesdio t37 492,37

IS VISO: 515247,13

a SU

Eil,
Nr.

S4naudos Suma (Eur.)

I Sildymo 24682,27

2. Elektros energiios 10468,42
a
J. Vandentiekio ir kanalizacij os Lr7 5,35

4. Ry5iu paslaugq 1737,78

5. Atlieku surinkimas ir i5veZimas 1 069,1 0

39132,92

Ataskaitinro sudaro

S4naudos

165,00Banko paslausos
277,54Mo ks I e iviu Dahrntine ve ikl a, pro fe s ini s orientavimas
604,72IKT diesimas
5 80.86Dezinfekciios darbar
T26,T2Mokvklos apsauga
350,57rensimu patikra

27893,89Kitos
32245,66Mokiniu paveilei imo i5laidos
1265.98Mokiniu nemokamo maitinimo maisto ruosimo i5laidos
12478,7 |Mokiniu nemokamo maitinimo maisto produktq i5laidos
75989.05VISO:


