
Pateikta įstaigos tarybai 2022-12-07  

  Įstaigos bendruomenei 2022-12-08 

Lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ raštinė,  (8 5) 244 80 46,  rastine@lazdynelis.vilnius.lm.lt 

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ 

mokesčio už vaiko ugdymą lėšų panaudojimo ataskaita 

2022-01-01- 2022-12-31 

 

1. Edukacinės – lavinimo priemonės vaikams – 1715,44 EUR (8 vnt. STEAM sienelės, 9 vnt. 

smėlio dėžės-baseinai, 2 lauko tentai su paukščiais ir vabzdžiais). 

2. Sensorinės priemonės – 1528 EUR (kalėdinė dovana – 10 vnt. akvariumų su medūzomis). 

3. Sporto inventorius (sportiniai reikmenys ir gimnastikos priemonės) – 520 EUR (4 batutai). 

4. Kanceliarinės prekės – 5714,07 EUR. 

5. Baldai: „Bitučių“ gr. vaikams skirti vidaus baldai (10 vnt. stalų ir 24 vnt. kėdučių) -  2343,00 

EUR, vaikų valgyklėlei (4 stalai) – 750,20 EUR, „Voveriukų“ gr. (3-ų aukštų lova) – 228,28 

EUR, persirengimo spintelės „Gudručių“ grupei – 232 EUR, „Ežiukų“ gr. kilimas – 43,99 

EUR. 

6. Informacinių technologijų prekės ir paslaugos: įsigyti 2 kompiuteriai – 845,55 EUR, 

spausdintuvas į Mokytojų kambarį – 604,42 EUR, kompiuterinės prekės (pakrovėjas) – 46,57 

EUR, spausdintuvų kasetės – 627,10 EUR, internetinio darželio tinklalapio modernizavimo 

darbai – 399 EUR, darželio filmuko atnaujinimas – 150 EUR. 

7. Vaikų maitinimo bloko aprūpinimas: indų atnaujinimas – 350,86 EUR, 2 šaldytuvai – 

982,99 EUR, mikrobangų krosnelė – 74,99 EUR, konvekcinė krosnis – 4005,10 EUR. 

8. Lauko aikštelių įrengimas: 

• „Riešutėlių“ gr.  aikštelės išklojimas naujomis trinkelėmis – 3025 EUR, įrengtos 

sūpynės ir smėlio dėžė – 1780,75 EUR. 

• Filialo, esančio Jonažolių gatvėje, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas – 4171,71 

EUR (korėta aikštelės danga, sūpynės, 1 smėlio dėžė). 

9. Remonto ir tvarkymo darbai:  

• Dėl vaikų saugumo atnaujinti darželio lauko varteliai ir įrengta vaizdo stebėjimo sistema 

– 1735,01 EUR; 

• Saulės karštį atspindinčios plėvelės klijavimas ant pastato išorinių langų – 3150 EUR; 

• Virtuvės patalpų vėdinimo sistemos įrengimo darbai – 5976,92 EUR 

10. Kitos prekės ir paslaugos: skalbimo paslaugos 1215,32 EUR, duomenų apsaugos pareigūnas 

90 EUR, 3 vnt. girliandų – 29,97 EUR, 9 vnt. dirbtinių eglių – 308,43 EUR, indaplovės 

taisymas – 242 EUR, skalbimo mašinos remontas – 170 EUR, žaidimų aikštelių tikrinimas – 

217,80 EUR, salės oro kondicionieriaus profilaktinio patikrinimo darbai – 50 EUR, kenkėjų 

kontrolės paslauga – 120 EUR, telekomunikacijos – 1323,65 EUR (GSM ryšys, telefonija). 

11. Ūkinės prekės, bendro naudojimo bei higienos prekės grupėms – 1166,32 EUR. 
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Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ 

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų   

panaudojimo ataskaita 

2022-01-01-2022-12-31 

 

• Ūkinės prekės (higienos ir švaros priemonės, santechnika ir kitos prekės susijusios su ūkine 

veikla įstaigoje) – 4919,21 EUR    

• Techninio personalo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – 1367 EUR 

• Medikamentai, medicininės prekės ir paslaugos – 449,93 EUR (pleistrai, 18 vnt. turniketų, 

ledo maišeliai). 

• Informacinių technologijų prekės ir paslaugos: spausdintuvų kasetės – 42,30 EUR, 

kompiuteris mokytojų kambaryje – 434,95 EUR, 13 vnt. bevielės Lenovo pelės – 295 EUR. 

• Ryšių įranga ir paslaugos – 115,15 (4 telefonai), telekomunikacijos – 235,66 EUR (GSM 

ryšys, telefonija). 

• Kitos prekės ir paslaugos: duomenų apsaugos pareigūnas – 135 EUR, 1 elektroninių 

svarstyklių ir 3 skaitmeninių termometrų patikros – 75,02, parazitologiniai ir mikrobiologiniai 

tyrimai – 202,40 EUR, skalbimo paslaugos – 1273,24 EUR, kenkėjų kontrolės paslauga – 60 

EUR, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimas – 50 EUR, civilinės saugos 

dokumentų rengimas – 100 EUR, 7 batų valytuvai – 173,79 EUR, informacinės, 

nukreipiamosios lentelės ant vartelių, kabinetų durų – 296,82 EUR, 5 ventiliatoriai – 275,95 

EUR, benzininė krūmapjovė – 151,19 EUR. 
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Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ 

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita 

2022-01-01-2022-12-31 

 

 

1. Žaislai ir edukacinės priemonės į grupes – 197,57 EUR. 

2. Pratybos: 32 priešmokyklinukams – 995 EUR ir 58 ikimokyklinukams – 248,75 EUR.  

3. Edukacijos: 130 EUR (velykinė programa vaikams), 485 EUR (Rugsėjo 1-osios dienos šventė 

su pelyte Mine ir peliuku Mikiu), 448 EUR (edukacinė paskaita su ornitologu „Migruojantys 

paukščiai“), 260 EUR (edukacinė Kalėdinė programa darželio filialo vaikams). 

4. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimas – 2390 EUR 

5. Informacinių technologijų prekės ir paslaugos: internetas – 437,67 EUR, telefonija – 26,28 

EUR, internetinės svetainės talpinimas ir priežiūros paslauga 12 mėn. – 99 EUR, el. dienyno 

„Mūsų darželis“ 12 mėn. aptarnavimas – 421,08 EUR 
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Vilniaus lopšelio – darželio „Lazdynėlis“ 

1,2 proc. paramos lėšų panaudojimo ataskaita 

2022-01-01-2022-12-31 

 

 

2022 M. 1,2 PROC. TĖVELIŲ PARAMOS LIKUTIS BUVO 2461,75 EUR. 

 

 

IŠLEISTA: 

1. Edukacijos: 820 EUR (edukacinė programa vaikams apie Kalėdų ir Naujų metų šventes); 

2. Darželio automobilio patikra – 230,19 EUR 

3. Gyva eglė (Kėnis) pramogų salei – 62,30 EUR 

 

LIKUTIS: 1349,26 EUR 
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