ATASKAITA APIE GAUTAS LĖŠAS IR JŲ PANAUDOJIMĄ
PER 2017 METUS
Šaltinis

Gauta
(eur)

2 % ir paramos lėšos 5 635,96

Panaudota
(eur)
3 626.96

„Drakoniukų“ grupės, miegamojo ir rūbinėlės
grindų kapitalinis remontas – 2 364,22 eur
„Pelėdžiukų“ gr. miegamojo patalpos kapitalinis
grindų remontas – 1227,70 eur.
Kvalifikacija – 28,00 eur.
Banko paslaugos – 5,59 eur

4 086,08

Kompiuteris ir monitorius išmaniąjai lentai
„Nykštukų“ gr. - 639,00 eur
Žaislai į grupes – 253,58 eur
Kompaktinės plokštelės su įrašu – 40,00 eur
Ugdymo priemonės – 248,50 eur

Likutis 2017 12 01 –
2 009,00 eur

Spec. lėšos (be mitybos):10300,00

Kam panaudota

Kiemo takų išklojimas naujomis trinkelėmis –
2000,00 eur
Apranga ir patalynė – 700,00 eur
Vaikų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų –
205,00 eur

Savivaldybės lėšos

Ilgalaikio turto
remontas

271511,00

271511,00

Skalbimo paslaugos – 831,77 eur
Minkštas inventorius – 768,23 eur
Medikamentai – 200,00 eur
Kvalifikacija – 208,00 eur
Įvairios prekės 4000,00 eur:
higienos ir valymo prekės – 558,08 eur
kanceliarinės prekės – 185,46 eur
dulkių siurblys 3 vnt – 270,00 eur
prekės ūkio priežiūrai ir remontui – 466,70 eur
kiliminis takas koridoriui – 261,77 eur
baldai į grupes – 426,57 eur
stalas metalinis į virtvę – 260,88 eur
šaldytuvai 2 vnt. - 520,00 eur
guminės trinkelės - 786,00 eur
išmaniosios lentos priedai - 156,54 eur
lazerinės kasetės - 108,00 eur
Komunalinės paslaugos – 16 700,00 eur
Ryšių paslaugos - 1 100,00 eur
Kitos paslaugos – 3 000,00 eur
Mityba – 9 000,00 eur

Kiemo aikštelės įrengimas ir takų remontas –
3100,59 eur

Tvoros dalinis keitimas – 9999,98 eur
Elektros įvado rekonstrukcijos darbai –
4010,97 eur
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 217300,00 eur

Krepšelio lėšos

107 600,00 107 600,00

Ilgalaikis turtas

Parengė: direktorės pavaduotoja ūkiui

Vaikiška literatūra – 100,15 eur
Suvenyrinės taurės vaikų apdovanojimams šventės
metu – 34,85 eur
Liemenės su atšvaitais vaikiškos – 52,20 eur
Interaktyvioji lenta su priedais „Nykštukų“gr. –
1600,00 eur
Išmaniosios priemonės vaikų užsiėmimams –
328,61 eur
Žaislai į grupes - 283,34
Paslaugos įvairios – 400,00 eur
Kvalifikacija – 600,00 eur
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 99300,85 eur
Interaktyvioji lenta „Pelėdžiukų“ gr. – 900,00 eur
Interaktyvios edukacinės grindys „Funtronic“ –
4000,00 eur.

Elena Banevičienė

