
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 METUS 

 

Šaltinis Gauta 

(eur) 
Panaudota 

(eur) 
Kam panaudota 

   Paramos lėšos 

 
Likutis 2021 01 01 –

2123,73 eur 

 
Likutis 2022 01 01 – 

2974,24 eur 

1546,09 695,58 Ranktūriai laiptų turėklams -  – 363,00 eur   
Laiptinės remontas – 274,87 eur 
„Kauno švara“ skola  – 51,47eur 
Medikamentai – 5,95 eur 
Banko paslaugos – 0,29 eur 

  

 

Spec. lėšos                
 (be mitybos) 

 
likutis 2021 01 01  

 

likutis 2022 01 01 

 

 

 

 

5 700,00 

 

 

9100,00 

 

12257,13 

 

 

12815,01 

 

 

 

 

 

 

 

Remonto prekės – 954,00 eur 
Ūkio prekės – 217,91 eur 
Kanceliarinės prekės – 58,35 eur 
Valymo priemonės, tualetinis popierius – 114,35 eur 
Minkštas inventorius - 26,78 eur 
Lauko sandėliukas – 499,00 eur 
Balansinės supynės – 245,00 eur 
Smėlio dėžė – 348,48 eur. 
Lovytės ir čiužiniai – 1874,60 eur 
Pūtiklis lapams – 350,00 eur 
Laiptinės remontas – 8000,00 eur   
Darbuotojų kvalifikacija – 24,73 eur 
Įvairios paslaugos – 101,81 eur                                                    

Savivaldybės lėšos 

 

 

 

 

337969,00 

 

337934,47 

 

 Skalbimo paslaugos – 910,00 eur 
Minkštas inventorius – 200,00 eur. 
Sportiniai kostiumai su logo 10 vnt – 390,00 eur  
Medikamentai – 200,00 eur 
Kvalifikacija – 420,00 eur 
Įvairios prekės 15 661,00 eur: 
     higienos ir valymo prekės – 1447,75 eur 
     kanceliarinės prekės – 456,03 eur 
      prekės ūkio priežiūrai ir remontui – 821,29 eur. 
      telefono aparatai 2 vnt. – 149,98 eur 
      spausdintuvas 2 vnt. – 352,00 eur 
      laminatorius – 60,00 eur 
      planšetė ir dėklai – 386,00 eur 
      kompiuterių atsarginės dalys – 187,36 eur 
      indai – 268,59 eur. 
      smėlis - 160,00 eur. 
      ūkio prekės – 1132,60 eur. 
      roletai į grupes – 738,00 eur 
      pakeliama lysvė – 354,53 eur 
      ventiliatoriai 5 vnt. - 110,00 eur 
      dėžės ugdymo priemonėms – 203,28 eur 
      tinklas smėlio dėžėms – 114,00 eur 
Įėjimų ir į grupes ir laiptinės remonto darbai  – 8119,23 eur                             
Komunalinės  paslaugos – 13745,00 eur 
Ryšių paslaugos – 993,49 eur 
Informacinių technologijų paslaugos – 2199,53 eur 
Kitos paslaugos – 2834,00 eur 
  ranktūrių gamyba – 363,00 eur 



  tvoros remontas – 121,00 eur    
  lauko sandėliuko montavimas – 642,00 eur 
Socialinė parama natūra -  – 5540,00 eur. 
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas -  289 717,35 eur   
Darbdavių socialinė parama pinigais – 4895,37 eur                                          

Mokymo lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188476,30 

 

 

 

 

 

 

 

188455,62 

 

 

Vaikiška  literatūra – 228,61eur 
Ugdymo priemonės, žaislai į grupes – 2548,39 eur. 
Planšetės – 400,00 eur 
Kvalifikacija – 878,00 eur 
Kasetės, kompiuterių atsarginės dalys – 71,00 eur 
IT paslaugos – 200,00 eur 
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas –             
183514,62  eur 
Darbdavių socialinė parama pinigais – 570,00 eur 

 

    

 

Parengė                                                            Elena Banevičienė 

 


