
 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

      2018 m. II pusmetis 

   

  Ugdymo lėšos   

Prekės  Paslaugos (darbai) 

Suma 

Eurais 

Švaros prekės, tualetinis popierius  

(į grupes)   886,37 

Čiuožykla (žaidimų aikštelėje)   48,40 

  San. mazgų remontas (,,Ežiukų“ ir ,,Geniukų“ gr.) 10835,37 

Žaidimų aikštelė ,,Zuikutis“   1860,00 

Rankšluostinės 

 (,,Ežiukų“ ir ,,Geniukų“ gr.)  133,00 

Patalynė   511,00 

Baldai į grupes  

(spintelės, lovos, suolai)   1718,05 

Indai  77,34 

Sieninės spintos san. mazguose 

2vnt.  

(,,Ežiukų“ ir ,,Geniukų“ gr.)  798,00 

Spintos sporto ir muzikos 

inventoriui. Suolai į salę ir vaikų 

darbelių parodoms.  1311,32 

   Skalbimas  638,15 

Kalėdinė eglutė   68,31 

Vertikalios žaliuzės (,,Boružėlių“ 

gr.)   444,68 

Kompiuteriai, spausdintuvų kasetės 

ir tinklo priežiūra   410,00 

Langų atidarymo ribotuvai   256,00 

Piešimo sąsiuviniai, piešimo 

priemonės, popierius   202,58 

Kanceliarinės prekės   1200,43 

Prekės ūkiui ir remonto darbams   1923,42 

 Bulvių valymo mainos ir elektrinės viryklės remontas  275,00 

 viso:  23597,42 

  



  Aplinkos lėšos   

Prekės  Paslaugos Suma 

Švaros prekės 

( į grupes )   10,89 

 San mazgų remontas (,,Ežiukų“ ir ,,Geniukų“ gr.) 3178,24 

Patalynė   700,00 

  Deratizacija (Kenkėjų kontrolės tarnyba) 78,2 

  Telia 57,00 

  VSA   184,26 

  Svarstyklių, termometrų ir lauko žaidimo aikštelių patikra 280,59 

  Pirmos pagalbos kursai, darbuotojų  med. apžiūros 219,27 

    

Kompiuteriai, spausdintuvų kasetės 

ir tinklo priežiūra   300,00 

  

Saugos kursai darbuotojams: 

1. Darbuotojų, dirbančių su cheminėmis medžiagomis 

mokymai; 

2. Darbuotojų, atliekančių krovinių tvarkymą 

rankomis mokymai; 

3. Gaisrinės saugos mokymai; 

4. Civilinės saugos mokymai; 

5. Dokumentacijos paruošimas. 500,00 

Kanceliarinės prekės   43,75 

 Skalbimas 405,69 

Medikamentai   70,57 

  Skolų suderinimas (VSA, Lindstrom UAB) 388,55 

 viso: 6417,01 

                                                    Krepšelio lėšos 
Prekės ugdymui (knygos, dėlionės, 

žaislai)  2620,27 

  

Pedagogų seminaras 

„Sumani ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenė įtraukiojo 

ugdymo sąlygomis: laimingai vaikystei“  200,00 

Baldai į grupes  723,42 

Kasetės spausdintuvams  100,00 



 

 

Ataskaitą parengė  
direktorės pavaduotojas ūkio reikalams  
Sigitas Petraitis 

 

Transporto išlaidos: 

1. Vaikų kelionė į pinigų muziejų. 

2. Vaikų kelionė į „Keistuolių“ teatrą. 

 170,00 

 

Edukacinė veikla darželio vaikams „Lietuvos paukščiai“ 

Lektorius G. Petkus 130,00 

 viso: 3943,69 

         2% lėšos 

Prekės  Paslaugos Suma 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

„Sumani ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenė įtraukiojo 

ugdymo sąlygomis: laimingai vaikystei“ 100,00 
„Zipio programa“ „Vaikų labui“ 

programos priemonės 2018-2019 m. m.  36,00 
Valgiaraščių ir patiekalų receptūrų 

rinkinys  65,00 

 Antivirusinė programa skirta darželiams 29,04 

 

Civilinės saugos dokumentų projektas 

Dokumentai. Aprašai. Taisyklės. Asmens saugos kortelės. Testų 

užduotys. 423,50 

  viso: 653,54 

                     Savivaldybės skirtos lėšos ( remonto darbams) 
San. mazgų remontas  

(,,Ežiukų“ ir ,,Geniukų“ gr.)  5000,00 
Skydinės durų ir dvylikos grupių 

rūbinių spintų išmontavimas,  

išvežimas ir utilizavimas. 

Naujų spintų gamyba ir montavimas.   8600,00 

Ventiliacijos kanalų išvalymas  1400,00 

 viso: 15000,0 




