
Šiaulių valstybinėje kolegijoje prenumeruojami lietuviški elektroniniai informaciniai 

ištekliai 2022 m. 

Pavadinimas Aprašymas Prieigos  

terminas 

Prieigos sąlygos 

Šiaulių kraštas“ 
 

Šiaulių apskrities ir 

miesto  El. dienraštis 

 „Šiaulių kraštas“ – Šiaulių miesto 

naujienų dienraštis, kuriame skelbiama  

informacija apie Šiaulių miesto ir rajonų 

naujienas,  įvykius ir aktualijas, sportą, 

politiką, teisėtvarką, sveikatą ir kt. 

Nuo 

2022 m. sausio mėn. 

iki 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Prisijungimo adresas:  

http://skrastas.lt 

Prieiga prie el. leidinio galima tik Šiaulių 

valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės 

nariams iš Šiaulių valstybinės kolegijos ir namų 

kompiuterių. 

Norint perskaityti el. leidinį, būtina tinklapio 

dešinėje pusėje atidaryti PDF nuorodą ir nurodyti 

dienraščio išleidimo datą. 

„Verslo žinios" 
Premium 

 

El. dienraštis 

 

„Verslo žinios“ – verslo naujienų 

dienraštis. El. leidinyje rasite aktualijas, 

kurios padės susidaryti vaizdą, kuo šiuo 

metu gyvena Lietuva ir pasaulis. 

 

 
Nuo 

2021 m. gruodžio 

mėn 

iki 

2022 m. lapkričio 

mėn. 

Prisijungimo adresas:  

http://vz.lt/ 

Prieiga prie el. leidinio galima tik Šiaulių 

valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės 

nariams iš Šiaulių valstybinės kolegijos ir namų 

kompiuterių. 

Norint perskaityti el. leidinį, būtina tinklapio 

dešinėje pusėje atidaryti     nuorodą. 

„Apskaitos, audito ir 

mokesčių aktualijos" 
 

El. savaitraštis 

Šis el. leidinys skirtas buhalteriams, 

auditoriams, finansininkams, individualia 

veikla besiverčiantiems asmenims, 

nedidelių įmonių savininkams, 

ūkininkams, visiems, kam rūpi apskaita, 

mokesčiai ir auditas. Tai tarsi parankinė 

knyga, kurioje skelbiama jiems aktuali ir 

koncentruota informacija apie nuolat 

besikeičiančią informaciją finansų, 

mokesčių, audito klausimais. 

Nuo 

2022 m. sausio mėn. 

iki 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

 

Prisijungimų 

skaičius yra 

ribotas 

Prisijungimo adresas:  

http://www.aktualijos.lt/ 

Prieiga prie el. leidinio galima tik Šiaulių 

valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės 

nariams iš Šiaulių valstybinės kolegijos ir namų 

kompiuterių. 

Norint perskaityti el. leidinį, būtina tinklapio 

dešinėje pusėje įvesti prisijungimo kodus. 

„Buhalterija: 

apskaitos ir mokesčių 

apžvalga“ 
 

El. savaitraštis 

 

 Šiame atsinaujinusiame savaitraštyje 

skaitysite publikacijas  buhalterinės 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės, 

mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų 

apskaitos klausimais. Rasite daug 

praktinių patarimų ir konsultacijų, 

parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų 

kontroliuojančių institucijų atstovų. 

Nuo 

2022 m. sausio mėn. 

iki 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Prisijungimo adresas:  

http://www.paciolis.lt/lt/titulinis 

Prieiga prie el. leidinio galima tik Šiaulių 

valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės 

nariams iš Šiaulių valstybinės kolegijos ir namų 

kompiuterių. 

Norint perskaityti el. leidinį,  būtina tinklapio 

dešinėje pusėje įvesti prisijungimo kodus. 

„Darbo teisės 

vadovas“ 
 

El. darbo teisės žinynas 

 Interaktyvus ir nuolat atnaujinamas 

darbo teisės žinynas, suteikiantis 

profesionalią pagalbą per visą procesą - 

NUO DARBUOTOJO PRIĖMIMO IKI 

ATLEIDIMO. 

Nuo 

2022 m. sausio mėn. 

iki 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Prisijungimo adresas:  

http://www.teisesvadovas.lt 

"Darbo teisės vadovas" yra skirtas vienam 

vartotojui, jis per visą prenumeratos laikotarpį 

turi teisę jungtis iš trijų pastovių įrenginių 

„E – sąvadai“ 

 
El. duomenų bazė 

E-sąvadai – tai nuolat atnaujinami 

norminių teisės aktų rinkiniai, orientuoti į 

įmonių darbuotojus, savo praktinėje 

veikloje susiduriančius su teisės aktais.  

 

 
Nuo 

2021 m. gegužės mėn. 

iki 

2022 m. balandžio 

mėn. 

Prisijungimo adresas:  

http://www.esavadai.lt/ 

Prieiga prie el. leidinio galima tik Šiaulių 

valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės 

nariams iš Šiaulių valstybinės kolegijos ir namų 

kompiuterių. 

Teisės aktų žinios“ 

el. versija 

Svetainė skirta naudotis visų profesijų 

atstovams, kurie savo darbe vadovaujasi 

valstybės institucijų priimtais teisės 

aktais: viešojo ir privačiojo sektoriaus 

vadovams, apskaitininkams, 

buhalteriams, teisininkams, personalo 

tarnybų, mokesčių, viešųjų pirkimų, 

darbų saugos bei kitiems specialistams. 

Nuo 

2021 m. lapkričio 

mėn 

iki 

2022 m. lapkričio 

mėn. 

Prisijungimo adresas:  
http://www.taz.lt/ 

Prieiga prie el. leidinio galima tik Šiaulių 

valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės 

nariams iš Šiaulių valstybinės kolegijos ir namų 

kompiuterių. 

 

 

Prieiga prie prenumeruojamų elektroninių leidinių suteikiama įvedus prisijungimo duomenis.(prisijungimo 

kodus suteikia ŠVK bibliotekos darbuotojos) 


