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VILNIAUS UNIVERSITETO 

VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2020 METAIS 

ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas Bendras 

plotas  

(kv. m) 

Likutinė vertė 

laikotarpio 

pradžioje, € 

Turto vertės 

pasikeitimas, € 

Apskaičiuota 

nusidėvėjimo 

suma per 

ataskaitinį 

laikotarpį, € 

Likutinė vertė 

laikotarpio 

pabaigoje, € 

Išnuomoto 

turto dalis 

(proc.) 

Atiduoto 

pagal 

panaudą 

turto dalis 

(proc.) 

1. Gyvenamieji pastatai 

(bendrabučiai, butai, 

gyvenamieji namai) 76694,11 11.181.315,00 0,00 301.129,83 10.880.185,17 0,87  

2. Negyvenamieji pastatai 

(administraciniai pastatai, 

švietimo ir mokslo įstaigų 

pastatai, pramoniniai pastatai ir 

sandėliai, kiti pastatai) 183135,90 82.158.969,68 89.287,27 1.525.997,02 80.722.259,93 3,35  

 Iš viso pastatai: 
259830,01 93.340.284,68 89.287,27 1.827.126,85 91.602.445,10 2,62  



Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas Bendras 

plotas  

(kv. m) 

Likutinė vertė 

laikotarpio 

pradžioje, € 

Turto vertės 

pasikeitimas, € 

Apskaičiuota 

nusidėvėjimo 

suma per 

ataskaitinį 

laikotarpį, € 

Likutinė vertė 

laikotarpio 

pabaigoje, € 

Išnuomoto 

turto dalis 

(proc.) 

Atiduoto 

pagal 

panaudą 

turto dalis 

(proc.) 

3. Nekilnojamosios kultūros 

vertybės (gyvenamieji pastatai, 

administraciniai pastatai, 

švietimo ir mokslo įstaigų 

pastatai, kiti pastatai) 42214,61 32.528.602,36 161.490,00 0,00 32.690.092,36 2,14  

4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 

(gatvė, įvažiavimai į kiemus, 

kiemo aikštelės, sporto 

aikštelės, tvoros, gręžiniai, 

šuliniai, vandentiekio tinklai, 

nuotekų linijos, šilumos tiekimo 

linijos, kiti statiniai)   55676,48 2.007.326,64 0,00 172.777,93 1.834.548,71 14,01  

5. Nebaigta statyba (nebaigta 

statyba ir esminio pagerinimo 

darbai)  1.651.969,41 -222.149,39 0,00 1.429.820,02   

6. Kilnojamosios kultūros vertybės 

(antikvariniai ir meno kūriniai, 

reti spaudiniai, rankraščiai, 

grafika, spaudinių kolekcijos)  2.799.210,97 0,00 0,00 2.799.210,97   

7.  Ilgalaikis materialusis ir 

nematerialusis turtas, 

naudojamas Lietuvos mokslo ir  

 

 

 

 

 

 

 

   



Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas Bendras 

plotas  

(kv. m) 

Likutinė vertė 

laikotarpio 

pradžioje, € 

Turto vertės 

pasikeitimas, € 

Apskaičiuota 

nusidėvėjimo 

suma per 

ataskaitinį 

laikotarpį, € 

Likutinė vertė 

laikotarpio 

pabaigoje, € 

Išnuomoto 

turto dalis 

(proc.) 

Atiduoto 

pagal 

panaudą 

turto dalis 

(proc.) 

studijų kompiuterių tinklo 

LITNET veiklai užtikrinti, 

Lietuvos akademinių bibliotekų 

tinklo LABT veiklai užtikrinti, 

Lietuvos virtualaus universiteto 

programai vykdyti 

 

 

 

348.383,95 

 

 

 

0,00 

 

 

 

142.001,12 

 

 

 

206.382,83 

 Viso: 357721,10 132.675.778,01 28.627,88 2.141.905,90 130.562.499,99 4,33 0,00 

 


