
VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „UŽUPIUKAS“  

ATASKAITA UŽ 2020 M. SAUSIO-GRUODŽIO MĖN. 

 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS 

Eil. 

nr. 

Išlaidų pavadinimas Išlaidų 

suma, 

Eur 

1. Kvalifikacijos kėlimas, mokymai, seminarai (pagalbos specialistai, mokytojai, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 

785,00 

2. Ugdymo(si) prekės, priemonės (baldai, žaislai, knygos, kanceliarinės prekės, 

pakeliamos lysvės ir kt.). 

8747,00 

3. Ryšių paslaugos (internetas). 513,76 

4. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas (diskai ir elektroninės 

mokymosi platformos). 

58,59 

 

1.2% GPM MOKESČIO LĖŠOS 

Eil. 

nr. 

Išlaidų pavadinimas Išlaidų 

suma, 

Eur 

1. 
Grupių remontas, baldai (linoleumas į grupes  „Kačiukai, „Nykštukai“, sofa į 

vestibiulį). 2162,10 

2. Edukacinė pažintinė darbuotojų išvyka (naktinis žygis), mokymai 215,00 

 

GPM  2018 m. skirta -3003,68 eurai. 

Išleista - 2377,10 eurai. 

Likutis - 626,58 eurai. 

GPM  2019 m. skirta - 2221,36 eurai. 

Iš viso likutis 2021-01-01 m. – 2847,94 eurai. 

 

 

SAVIVALDYBĖS (APLINKOS) LĖŠOS 

Eil. 

nr. 

Išlaidų pavadinimas Išlaidų 

suma, 

Eur 

1. Elektros instaliacijos darbai (tikslinės lėšos). 3999,98 

2. Medžių genėjimas 1157,15 

3. Telekomunikacijų paslaugos (telefonas) 134,50 

4. Kilimėlių keitimas 646,46 

5. ŠGP atliekų išvežimas 241,67 

6. Šiukšlių išvežimas 691,76 

7. Įstaigos teritorijos priežiūros (nuotėkų valymo), ventiliacinių sistemų valymas 794,26 

8. Remonto, betonavimo, įžeminimo darbai dvejose grupėse „Boružėlės“, 

„Varpeliai“ 

1463,54 

9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas (elektronikos darbai, 

įėjimo kortelės, vartų programavimo darbai, kompiuterinė technika, spausdintuvų 

kasečių keitimas)  

1699,25 

10. Žaidimų aikštelių saugos įvertinimas, metrologinė patikra ir deratizacija 307,23 



11. Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimas (prekės ir darbuotojų 

med. apžiūros) 

594,7 

12. Kvalifikacijos kėlimas, mokymas 128,88 

13. Kanceliarinės prekės 1897,54 

14. Švaros ir higienos prekės  3482,39 

15. Prekės buičiai (įrankiai virtuvei, lubiniai šviestuvai, maišytuvas+plautuvė, dažai) 3257,42 

16. Kitos paslaugos (pašto, registrų centro, darbo skelbimo patalpinimas) 335,86 

17. Maisto produktai (vaikams, kurie turi nuolaidas) 8267,96 

 

TĖVŲ MOKESČIO (UGDYMO) LĖŠOS 

Eil. 

nr. 

Išlaidų pavadinimas Išlaidų 

suma, 

Eur 

1. Staliukai, suoliukai, kėdutės į grupes „Kačiukai“, „Pelėdžiukai“, 

„Spinduliukai“, „Drugeliai“, „Saulutės“, „Nykštukai“, „Varpeliai“. 

4200,81 

2. Prekės, priemonės ugdymui, žaislai (stalo žaidimai, pagalvėlės, domino ir kt..) 

iš 2019 m. lėšų likučio 

888,18 

3. Prekės ugdymui, žaislai (konstruktoriai, grožio staliukas, apsauginės liemenės 

su atšvaitais, tylos sienelės ir kt.) 

1127,71 

4. Lauko žaidimų įrenginiai (čiuožykla pakalnei, šachmatų stalai, lauko rašymo 

lentos) 
2706,23 

5. Informacinių technologijų prekių įsigijimas (kompiuteriai, laminatorius, 

spausdintuvams kasečių pirkimas/ keitimas) 

2543,78 

6. Baldai (virtuvinės spintelės į dvylika vaikų grupių, durys, radiatorių apsauga) 12753,18 

7. Medikamentai ir bekontakčiai termometrai  257,99 

8. Minkštasis inventorius (patalynė) 1300,00 

9. Buities prekės (valymui, dezinfekcijai) 84,70 

10. Maitinimo kultūra (lėkštės, puodeliai, serviravimo priemonės, virtuvės buitinė 

technika: kepimo plokštuma, termosai, mėsmalė, blyninė) 

7220,85 

11. Kvalifikacijos kėlimas, mokymas 42,00 

12. Maisto produktai 49520,17 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Sadauskienė 


