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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIOILGALAIKĮ!)TURTO NUSIDĖVĖJIMO

(AMORTĮZACLIOS) EKONOMĮNĮA!NORMATYVAI

2 lentelė

Eil. Nr. Tuno nusidėvėjimo

llg-lnikio turto grupių ir rūšyx (lmonlzlcljus)
„nm.-mal metais

MATERIALUSIS TURTAS

4. Filmui
4.1. Pamatai (simas . iki 2.5 plyms stone. blokų,monolitinio šlako 75

betono. lengvų šlako blokų. Perdzngimai ir dengi '

gelibewulnlai. bemniniai arba mediniai)

4.2. Suxenknmi 'Sardomiejl, moliniai ir kiti paskui 12

5 ]nhlslrukmm! ir kili staliniai
5.l. nfrlnruklūms sūriui-„i
SJ.]. Baliniai:

5.1 .l .l urines ll'metalinesmm „vmi 39

s.l.l.z. ims Mums 14

5.2. mmm-ls
5.2.1. Lauko zaidimu komplekui 18

6. lvl-linas ir įrenginiui
6.1. ediclnnxiullp
6. l.l ius specialusis inventorius s
6.2. Filmavimo, fumgnllvimn,mnhlllnjn telefono ryšiu

'mųuu
6.2.1. Filmavimokamms. fomupanui 4
6.3. m n ir lelevizllos, lnhrnuciuių ir ryšių mummy]?

inklųvnldymnįreuginix til-np
6.3.1. "Priėmimo bei perdavimu sumiollarilles radijo siulys, radiju 7

'mtuvai, lclevizijos ir video kamuoliu

mikmfomli, magnetafonai ir kt.

6.4. Klaas musinas ix įrenginiu
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5.4.1 kalbirnn masinas. kamaeliniai skalbimo įtaisai; džiovinimo s

būgnai, skalbiniu lygini-no mesai ocninfvgos,
umbinunwsius skalbimo.gęžimu ir džinvinimomasinos

5.4.2. Buitines elektrinės viryklės 9

6.4.3. ilumos. dujų ir vandens sunaudojimoapskaitos prietaisai 7

6.4.4. šaldymo irenginiai, šaldytuvai 9

5.4.5. ėsus. daržovių ir vaisių perdirbimu masinos (automatinės ir 5

pusiau autnmannss)

5.41». Siuvimo mašinos, universalios ir specialius siuvimnmašinos 9

(pusiau automatines ir aulnmalines)
5.4.7. antiliatoriai. kondicinnžeriai 8

5.4.8 Kanvckcinė kmsnis 13

d.4.9. andens pluksralinia sildyntvas 7

64.10. ?Piovimo vonios įrenginys 7

6.4.11. Saules fatovdltinea jegainėa įrenginys 12

65 Apl-"sol inu-
a.s.l. Apsaugine gaiam signalizacijos ir vaizdo a

siebejimn sistema

7. Bnlih biuru imu
7.1. Baldai

7.1. L Baldai (išskyrus komplelaus) 9

7.1.2. Baldų komplektai “
7.2 Knmpiuleri-i ir jų įranga

7.2.1 Personaliniai kompimeriai ir kiti kompiutsriu iiems prilyginti. 7

išoriniai įnngjniai.

s. Kltas ilgnhilci:mllzrixluxis turtas

8.1. Muzikoa instrumentai

s.l .] Pianinti, rojaliai. arfos

















[5

Puuhl Nr.21.lnfoml:ijl lpie nehxlansinče „m . lpsluitą
Auskailinių Inch; pabaigoje užregislmom nebalnnxinėsesąskaitas: tuno už ] 186075!

Ein-.

3 lentele

Tun. unuilniuun pugal Tuna verte Plnludn! "||!me Put-bos
pmludoxaut-niu. terminis (gamyba

pnvndiuimuu prllęlli iui-nn
Žemės sk!ypns(Va13lybė5) 162766,00 74 m

. Knyga 1. Altwood 20,27 ammm-03
„Aspergerio Sindmmas.

' lssamus vadnvas“

[Valslybės)

lsiaigos Ndnls invcnmrius uricluolas naudoti veikloje-l [860738 Eur.
Įstaigos pagal panaudus sulanis gumas Limas ; 16278627 Eur.

Pagal gimdos sulanį pumamua-šalimis tunas nan Eur.

2020 m. rugpjūčio min. 31 d. Nr F7-54(4. IS) perdunias Nacionalinei švie'limo
agentūrai.

Pcrmkaiiiui laiknurpi isvaigoje apskuiiinlni įveicial nebuvo keičiami. Esminių kluidu
W ataskailinį laikotarpį nepastebėta. Įsmigus restrukn'uizavimasnyksla ir nėra numatytas.

Direktore Daiva Mįkulskylė

Vyr.buhalterė Dal-imi Riugicnė

Daliutė Ringienė , nei. (8 441) 62 234, el. p. buhlhcriaQsilix-wesazunliukasl!


