
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ lėšų panaudojimas 2020 metais 

Aplinkos lėšos 

2020 m. I-IV ketvirčių  lėšos buvo panaudotos:  

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

 I, II, III, IV 30499,61 Eur Ūkio, san. higienos priemonių, inventoriaus įsigijimas, sąlygų gerinimas. 

2020 m. I ketvirtis 

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

I 2110,12 Eur 

Įsigyta reikiamų nusidėvėjusių ir naujų ūkio, švaros, valymo, dezinfekavimo  priemonių: dozatoriai dezinfekavimui ,muilas, 

plovimo priemonės, skalbimo priemonės, šiukšlių maišai ... - 1170,17 Eur. 

Statybinės, elektros, santechnikos prekės - pakalimo kampai, vinys, elektros lempos,  laidai, maišytuvai, santechninės  

žarnos, sifonai, kranai ir t.t... - 319,90 Eur.  

Kompiuterinė įranga:  rašalo kasetės - 64,00 Eur.  

Kanceliarinės prekės: lipni juosta, spalvotas popierius - 137,30 Eur.  

Atliktos patikros, cheminiai ir mikrobiologiniai  tyrimai - 460,69 Eur. 

Baldai: spintelė - 58,06 Eur. 

2020 m. II ketvirtis  

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

II 15894,10 Eur 

Įsigyta švaros, higienos, medicininių  prekių: medicininės apsauginės veido kaukės, vienkartinės pirštinės, bekontakčiai 

termometrai - 369,48 Eur.  

Įsigyta statybinių medžiagų pavėsinių stogų remontui: varžtai, šiferis. Elektros prekės. Reikalingų santechnikos darbams 

atlikti prekių: praustuvas, maišytuvai santechninių žarnų - 1203,66 Eur. 

Suremontuota dalis pastato cokolio. Sutvarkyta dalis teritorijos takų -13998,69 Eur.  

Įsigyta spausdintuvams kasečių -130,10 Eur .  

Atliktas gesintuvų užpildymas. Pirktas benzinas žoliapjovėms,  žemė lauko ir kambarinėms gėlėms. Įsigyta  gėlių teritorijos 

apželdinimui. Apmokėtas nuomos mokestis už laiptų statyme panaudotą elektrinį kirstuką - 192,17 Eur. 



2020 m. III ketvirtis 

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

III 8271,01 Eur 

Įsigyta švaros, valymo priemonių, ploviklių, vienkartinių apsauginių veido kaukių  už 402,60 Eur. 

Suremontuota dalis teritorijos takų - 5686,96 Eur.  

Atliktas  konvekcinės  krosnies remontas, atlikti kiti remonto darbai - 769,40 Eur. 

Padarytos svarstyklių patikros, dielektrinių pirštinių, įrankių su izoliuojamomis rankenomis, atlikti cheminiai 

mikrobiologiniai tyrimai - 898,99 Eur.  

Atlikti baseino įrangos remonto darbai - 513,06 Eur. 

Pirkta kasečių spausdintuvams - 92,53 Eur. 

2020 m. IV ketvirtis 

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

IV 4224,38 Eur 

Įsigyta švaros valymo priemonių - indų ploviklis, WC valiklis ... - 355,78 Eur.  

Ūkinių ,statybinių, elektros prekių - 340,98 Eur. 

Nupirkti 2 kondicionieriai - 2261,25 Eur.  

Vaikų, darbuotojų, turto draudimo paslaugos - 516,00 Eur. 

Vykdyta  žaidimų įrenginių aikštelių patikra, bakteriologiniai tyrimai, įsigyta baseinui reikalingos priemonės- 314,80 Eur. 

Atlikti remonto darbai (virtuvėje) – 300 Eur (bulvių skutimo mašinos). 

Pirktos kasetės spausdintuvams - 135,57 Eur. 

 

2020 m. IV ketvirtis 

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

IV 3333,30 Eur 

Įsigyta statybinių medžiagų administracijos patalpų kosmetiniam remontui atlikti: laminuotos lentos grindims, dažai - 

413,79 Eur.  

Nupirkta minkštojo inventoriaus: rankšluosčių, patalynės komplektų – 708 Eur. 

Už 650 Eur atnaujinti indai 2-ose grupėse.  

Kompiuterinių  kėdžių - 149,98 Eur.  

Kasečių spausdintuvams - 287,53 Eur.  

Atnaujintas lauko darbų inventorius – 269 Eur (tujų karpymo). 

Įsigyta švaros, valymo priemonių – 855 Eur. 



Mokymo lėšos 

2020 m. I-IV ketvirčių  lėšos buvo panaudotos: 

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

 I, II, III, IV 5 361,69  Eur Įsigytos inovatyvios  edukacinės priemonės vaikų ugdymui, edukacinių erdvių modernizavimui. 

2020 m. IV ketvirtį ugdomosios lėšos buvo panaudotos edukacinių priemonių įsigijimui. 

Ketvirtis 
Surinkta Atlikti darbai 

IV  5 339,80 Eur 

Įsigyta Kimochis –  integruojama socialinio - emocinio ugdymo programa – 1025, 38 Eur. 

Įsigyta edukacinių priemonių STEAM veikloms: korbo konstruktoriai, garsą įrašančio durys, magnetinių blokelių 

konstruktoriai, padidinantys vaizdą talpos tyrinėjimams, žiūronai, ryškiaspalviai kamuoliai,  atgalinio skaičiavimo 

laikrodžiai, garsų domino, silikoniniai drugeliai, didinimo stiklų rinkiniai  ir t.t.  - 3258,39 Eur. 

Įsigyta inovatyvių ugdymo(si) priemonių šviesos stalams: tyrinėjimo antstalių komplektas, dėlionės šviesos stalui, skaidrių 

geometrinių figūrų rinkiniai ir t.t.- 665,98 Eur. 

Sporto salės edukacinė erdvė papildyta priemonėmis: sulankstomi  aliuminio vartai, vikrumo kopėtėlės – 390,05 Eur. 

2020 m. III ketvirtis  

Ketvirtis Surinkta Atlikti darbai 

III  21,89Eur Įsigytas ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektas „YGA GA!“ - 21,89 Eur. 

I, II -  Nepirkta  
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