
 Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominei 

klasifikacijai ir 2019 m. pakoregavus Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir 

naudojimo tvarkos aprašą siunčiame ugdymo įstaigų dažniausiai naudojamų ekonominių klasifikacijų 

aprašymą. 

 Iš 2.2.1.1.1.2 straipsnio apmokamos privalomojo sveikatos patikrinimo paslaugos, 

medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos.  

 Maloniai prašome sudaryti su gydymo įstaiga sutartį dėl sveikatos patikros ir 

apmokėjimui pateikti vieną sąskaitą faktūrą per mėnesį, išrašytą ugdymo įstaigai. 

 

 Iš 2.2.1.1.1.5 straipsnio apmokamos telefonijos ir interneto ryšio bei pašto siuntimo paslaugos, 

taip pat telefono aparatų įsigijimo išlaidos.  

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės ugdymo aplinkos 2.2.1.1.1.5 straipsnio lėšos suplanuotos tik 

telefonijos ryšio paslaugoms apmokėti. Teikiant apmokėti sąskaitas faktūras iš savivaldybės aplinkos lėšų už 

interneto ryšį, pašto siuntimo paslaugas bei telefono aparatų įsigijimą prašome lėšas perkelti iš sutaupytų kitų 

savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų straipsnių (pvz. 30 str., 21 str.). 

 Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų dėmesiui (išskyrus 4 programą): neformaliojo 

švietimo ugdymo įstaigoms lėšos skirtos interneto ryšiui apmokėti suplanuotos savivaldybės ugdymo 

aplinkos lėšų 2.2.1.1.1.30.l straipsnyje. 

 

 Iš 2.2.1.1.1.7 straipsnio apmokamos vaikų patalynės ir darbo drabužių įsigijimo išlaidos bei 

vaikų patalynės skalbimo paslaugos. 

 

 Iš 2.2.1.1.1.15 straipsnio apmokamos materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų įsigijimo 

išlaidos: 

- pastato esamų patalpų remonto darbai (sienų dažymas, glaistymas, tinkavimas, įtempiamų, akustinių 

lubų įsigijimo paslaugos, lubų dažymas, grindų lakavimas, šlifavimas, dažymas, grindjuosčių 

įrengimas, plytelių klijavimas, elektros instaliacijos keitimas, turėklų įrengimas, durų, langų 

keitimas, pertvarų montavimas, kitos remonto paslaugos); 

- esamų šaligatvių, aikštelių remonto darbai.  

Atkreipiame dėmesį, kad naujų žaidimo, sporto aikštelių, šaligatvių įrengimo išlaidos priskiriamos 

prie 3.1.1.2.1.3 straipsnio.  

Tvoros keitimas, naujos tvoros įsigijimo išlaidos priskiriamos  3.1.1.2.1.3 straipsniui. 

 

 Iš 2.2.1.1.1.16 straipsnio apmokamos kvalifikacijos kėlimo išlaidos. 

 

 Iš 2.2.1.1.1.21. straipsnio apmokamos informacinių technologijų prekės, kurių vieno vieneto 

vertė nuo 0,01 Eur iki 499,99 Eur (su PVM): 

- kompiuteriai; 

- spausdintuvo kasetės, dažai; 

- USB raktai; 

- monitoriai; 

- spausdintuvai; 

- projektoriai ir ekranai; 

- kompiuterinės technikos dalys; 

- dokumentų kameros; 

- kitos informacinių technologijų prekės. 

Atkreipiame dėmesį, kad informacinių technologijų prekės, kurių vieno vieneto kaina yra 500 Eur ir 

daugiau (su PVM) priskiriamos ilgalaikiam turtui 3.1.1.3.1.2. 

Antivirusinės programos (jų pratęsimai), MS Office, programinės įrangos licencijos priskiriamos 

nematerialiam turtui ir apmokamos iš 3.1.2.1.1.2 straipsnio. 

 Iš 2.2.1.1.1.21. straipsnio apmokamos informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos: 

- spausdintuvo kasečių pildymas; 

- projektoriaus montavimo darbai, remontas, profilaktika; 

- kompiuterinės technikos remontas, priežiūra, profilaktika; 

- spausdintuvų, kopijavimo bei daugiafunkcinių aparatų nuoma, priežiūra, remonto darbai, 

profilaktika; 

- kitų informacinių technologijų prekių priežiūra, remontas, profilaktika; 

- kitos informacinių technologijų paslaugos (išskyrus interneto ryšį); 

 

 Prekės, kurios nepriskiriamos prie išvardintų straipsnių ir kurių vieno vieneto kaina yra nuo 

0,01 Eur iki 499,99 Eur (su PVM) apmokamos iš 2.2.1.1.1.30.l straipsnio.  

 Prekės, kurių vieno vieneto vertė 500 Eur ir daugiau (su PVM) – tai ilgalaikis turtas 

(3.1.1.3.1.2). 


