
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
      2019 m. I pusmetis

 Ugdymo lėšos  

Prekės Paslaugos (darbai)
Suma
Eurais

Švaros prekės, tualetinis popierius 
(į grupes)  674,68
 
Žaidimų kompleksas lauko aikštelei, 
smėlio dėžė, tentas smėlio dėžei.  1442,29
Baldai į grupes, psichologės kabinetui 
(spintos, spintelės, stalai, sėdmaišiai). 953,71

Indai 49,82

Vaikų patalynės skalbimas 1035,03
Vertikalios žaliuzės, kasetiniai roletai į grupes
ir kabinetą. 647,68
Kompiuteriai,  spausdintuvų  kasetės  ir  tinklo
priežiūra. 69,85

Langų atidarymo ribotuvai. 320,00

 Dezinfekcinės priemonės. 24,01

Kanceliarinės prekės 132,22

Smėlis ir juodžemis 544,50
Dulkių  siurbliai  (4vnt)  į  grupes,  mikrobangų
krosnelė personalui 271,71
Higienos  įgūdžių  ir  pirmos  pagalbos  kursai
darbuotojams 142,00

Prekės ūkiui ir remonto darbams 1839,98
Bulvių valymo mašinos ir elektrinės viryklės 
remontas 349,75

 viso:
8497,23

 



Aplinkos lėšos

Prekės Paslaugos Suma

Deratizacija (Kenkėjų kontrolės tarnyba) 78,20

Telia 67,20

VSA  403,94

 
Pirmos pagalbos kursai darbuotojams, 
darbuotojų  medicininės apžiūros apmokėjimas. 139,27

 Garso lygių matavimai 27,83

 
Komunalinių atliekų tvarkymas 
(metinis mokestis) 561,00

 
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga
 (UAB ,,Grinda“) 501,09

 
ŠGP tvarkymas, aplinkos tvarkymas ir šakų 
išvežimas 193,60
 Seminaras auklėtojoms: ,,Ugdymo proceso 
kokybės įvertinimas; grupinė supervizijos 
metodas“. Dietistės dalyvavimas mokymuose. 140,00

Kompiuteriai, spausdintuvų kasetės ir tinklo 
priežiūra 94,67

 

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. 617,10

Maistinis termometras 33,00

Benzinas ir tepalas žoliapjovei 45,51

Drabužinės su suoliukais į grupes (8vnt.) 912,00

Ventiliatoriai į grupes (5vnt) 117,45

 Prekės ūkiui ir remonto darbams 582,02

viso: 4513,88



                                 Krepšelio lėšos

Prekės Paslaugos
Suma 
Eurais

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas SP. 
Programa ,,Zipio draugai“

38,00

Auklėtojų padėjėjų seminaras:
Psichologiniai mokymai.

70,00
Kursai pedagogui, darbui pagal priešmokyklinio  
ugdymo programą. 55,00

Mokomoji priemonė ,, Bendraukime 
paveikslėliais“ 70,00

Pirmosios pagalbos mokymai darbuotojams 42,00
Transporto išlaidos:

1. Vaikų kelionė į „Keistuolių“ teatrą.
50,00

Edukacinė  veikla  darželio  vaikams  „Lietuvos
paukščiai“
Lektorius G. Petkus 130,00

viso: 455,00

2 % lėšos

Prekės Paslaugos
Suma
Eurais

Mokymai ,, Darbo tarybų įgyvendinimas praktikoje ir 
dažniausiai kylantys probleminiai klausimai“

39,00

viso: 39,00

Savivaldybės skirtos lėšos ( remonto darbams)

San. Mazgų remontas ( „Zylučių“ 
ir „Riešutėlių“ gr.)

15000

viso: 15000

Savivaldybės skirtos lėšos
Direktorės kvalifikacinių seminarų ciklas 84,00

viso: 84,00


