
2021 METŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA 

1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudojimas 

Likutis 2021-01-01 – 7924,09 Eur  

2021 m. pervesta į BĮBA sąskaitą – 4500,00 Eur 

Išleista 2021 metais – 2550,86 Eur 

Liko 2022-12-31 –9873,23 Eur 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Edukaciniai renginiai 

mokiniams 

 

670,86 Apmokėta už robotikos 

edukacinį renginį pradinių 

klasių mokiniams, už prizus 

mokiniams ir renginių 

dekoracijas  

Vadovėlių įsigijimas 210,00 Apmokėta už  vadovėlius. 

Licencijų įsigijimas 1670,00 Apmokėta už EMA ir EDUKA 

metines licencijas 1-4;6;8 

klasių mokiniams. 

VISO: 2550,86  

 

Mokyklos patalpų nuomos lėšų panaudojimas  

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Edukaciniai renginiai 

mokiniams 

84,70 Apmokėta už edukacinio 

renginio filmavimo paslaugas.  

Vidaus edukacinių erdvių 

tvarkymas 

172,07 Nupirktos daiktadėžės, 

lentynėlės, rėmeliai, dėklai, 

balta magnetinė lenta, 

purškiamasis ekrano valiklis, 

mikrofilinės šluostės. 

IT priemonės 1463,83 Nupirktas projektorius, kabelis, 

kompiuterinės pelės, kolonėlės, 

ausinės, ,adapteriai, kameros, 

klaviatūros,  spausdintuvai, 

krovikliai planšetiniams 

kompiuteriams, SSD diskai. 

Higienos prekės 862,98 Nupirktas tualetinis popierius, 

rankų valymo servetėlės, 

skystas muilas, šiukšlių maišai, 

grindų plovimo priemonės, 

riebalų valymo priemonės, 

šveičiamasis pienelis, WC 

valiklis,  kempinėlės, grindų 

šluotos, dulkių šepetėliai, 

universalūs valikliai, šluostės ir 

kt.  

Kvalifikacijos išlaidos 350,00 Apmokėta už darbuotojų 



mokymus. 

Grožinė ir metodinė literatūra 540,88 Nupirktos knygos, mokomųjų 

dalykų patikrinamieji testai 

mokytojams. 

Remonto prekės 317,21 Įsigytas lynas, kaiščiai, kampai, 

inkarai, suveržiami užraktai, 

poveržlės, lyno spaustuvai, 2 

oro ventiliatoriai, cementas, 

skiedinys, dažai, raktų 

pakabukai ir kt. 

Lauko edukacinių erdvių 

tvarkymas 

32,29 Apmokėta už kurą žoliapjovei 

ir vejapjovei.  

Baldai 5016,08 Įsigyti 6 darbo stalai į 

technologijų ir keramikos 

kabinetus, 1 virtuvinis stalviršis 

į raštinę, 40 metalinių 

asmeninių daiktų laikymo 

spintelių, dvi dvylikos skyrelių 

spintos su dėžėmis. 

Paslaugų pirkimas 298,00 Apmokėta už interaktyvių 

ekranų montavimo ir 

instaliavimo darbus. 

Administraciniai reikmenys 264,73 Apmokėta už spausdinimo 

kasetes, braižybos rinkinius, 

rašalą, tušą, kopijavimo aparato 

nuomos išlaidas. 

Durų kilimėlių nuomos ir 

valymo paslauga 

38,72 Apmokėta už paslaugą. 

Virtuvės įrangos remontas 107,33 Apmokėta už konvekcinės 

krosnelės remontą. 

Vadovėlių įsigijimas 231,79 Apmokėta už vadovėlius. 

Duomenų apsaugos pareigūno 

paslauga 

100,00 Apmokėta už paslaugą. 

VISO: 9665,27  

 

Tėvų mokesčio lėšos (ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas) 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas  

Keramikos edukacija 478,29 Apmokėta už molį ir glazūrą. 

Durų kilimėlių nuomos ir 

valymo paslauga 

396,88 Apmokėta už paslaugą. 

Kanceliarinės prekės 

 

1391.20 Įsigyti popieriniai maišeliai, 

flomasteriai, plastilinas, biuro, 

diplomų, laiškų, spalvotas  

popierius, kartonas, pieštukai, 

žymekliai, dėlionės, 

konstruktoriai, žaislų rinkiniai, 

akvarelės, klijai, segtuvai, 

sąsagėlės, dėklai, pieštukai, 



rašikliai, flomasteriai, 

magnetinės kempinėlės, 

magnetai, balta magnetinė lenta 

ir kt. 

Higienos prekės  868,07 Nupirktos rankų valymo 

servetėlės, tualetinis popierius, 

skystas muilas, šiukšlių maišai, 

tualeto valiklis, šveičiamasis 

valiklis , šiukšlių maišai, 

plovikliai, kempinėlės, WC 

valikliai, oro gaivikliai, 

balikliai, šluostės ir kt. 

Administraciniai reikmenys 263,66 Apmokėta už spausdinimo 

kasetes, adapterį. 

Edukacinių renginių 

organizavimas vaikams 

150,00 Apmokėta už edukaciją „Gyvi 

tropiniai drugeliai iš arti“. 

Skalbinių skalbimas 416,82 Perkama priešmokyklinės 

grupės vaikų patalynės 

skalbimo paslauga. 

Ugdymo priemonės, žaislai  559,39 Įsigytas spalvoto skysčio 

laikmatis dėmesio 

koncentracijai, smėlio kūrybos 

lenta, stalo žaidimai, 

konstruktoriai, logopedinės 

lavinimo priemonės.  

Baldai  1415,2 Įsigyta spinta su stumdomomis 

durimis, medinis staliukas, 

sofa.  

Lauko edukacinių erdvių 

priežiūra 

193,60 Nupirktas smėlis į vaikų smėlio 

dėžę. 

VISO: 6073,24  

 

Mokinio krepšelio lėšos 

Lėšos, skirtos kitoms paslaugoms ir vadovėlių įsigijimui 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas  

Informacinės sistemos ,,Tavo 

mokykla“ modulio ,,Dienynas“ 

naudojimas ir priežiūros 

paslaugos 

420,48 Apmokėta už paslaugas. 

Edukaciniai renginiai 

mokiniams 

41,00 Apmokėta už kultūrinę 

švietimo edukaciją „Balsas“ ir 

virtualią edukaciją Lietuvos 

nacionaliniame muziejuje. 

Vadovėlių įsigijimas 13 699,21 Apmokėta už vadovėlius. 

Mokymo priemonės 1930,43 Nupirktas garsų 

diferencijavimo katalogas, 

logopedinės mokymo 



priemonės, karšti klijai, baltos 

magnetinės lentos, žymeklių 

rinkiniai, magnetinės 

kempinėlės, muzikinis dimeris, 

9 triukšmo lygio šviesoforai, 10 

vnt. guminės dangos-dėlionių, 

sportinės mokymo priemonės,  

VISO: 16 361,74  

 

Lėšos, skirtos kvalifikacijos kėlimui 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas  

Gimnazijos vadovų, pagalbos 

vaikui specialistų ir mokytojų 

kvalifikacija 

644,00 Apmokėtos paslaugos. 

 

Lėšos, skirtos skaitmeninėms mokymo(si) priemonėms bei informacinių ir komunikacinių 

technologijų įrangai įsigyti 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų įranga bei 

skaitmeninės mokymo 

priemonės 

925,23 Įsigytas kompiuteris, 4 išoriniai 

diskai, 1 atmintinė, 20 ausinių, 

licencijos, vaizdo ir 

kompiuterinės įrangos 

montavimo darbai. 

Spausdintuvo kasetės 482,00 Apmokėta už prekes. 

VISO: 1407,23  

 

Savivaldybės ugdymo aplinkos lėšos, skirtos būtinoms paslaugoms ir prekėms, reikalingoms 

ugdymo procesui užtikrinti 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Deratizacija ir dezinsekcija 226,80 Apmokėta už paslaugą 

Higienos prekės  

 

121,00 Apmokėta už grindų valymo 

įrenginį, grindų ploviklį, WC, 

langų, universalų, vonios  

valiklius, šveičiamą pienelį, 

indų ploviklį, šluostes, 

kempinėles, oro gaiviklį. 

Kompiuterinė įranga 1119,8 Įsigytas grafinė planšetė, 

kompiuteris,  kompiuterinės 

licencijos, klaviatūros, 

atmintinės, ausinės. 

Remonto prekės 738,97 Įsigyti elektrodai, pjovimo, 

šlifavimo diskai, glaistas, 

aliumininiai kampai, apdailos 



profiliai, savisriegiai, veržlės, 

valikliai, klijai, šiukšlių maišai, 

linoleumas, dažai, cementas, 

medsraigčiai, movos, teptukai, 

akmens masės plytelės, šalčiui 

atsparios plytelės, hermetikas, 

dažymo juosta, LED 

prožektorius, užraktai, kaiščiai, 

klijai, tinkas, sniego kastuvas.  

Duomenų apsaugos pareigūno 

paslauga 

1100,00 Apmokėta už duomenų 

apsaugos pareigūno paslaugą ir 

dokumentų, kurie reikalingi 

įgyvendinant 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas), 

parengimas. 

Durų kilimėlių nuomos ir 

valymo paslauga 

38,72 Apmokėtos kilimėlių nuomos ir 

valymo paslauga. 

Lauko erdvių priežiūra 2084,45 Apmokėta už lauko žaidimo 

aikštelės patikrą, lauko 

gimnastikos treniruoklių 

montavimo paslaugą, kurą 

žvakes ir alyvą žoliapjovei, 

lapų pūstuvą, siurblį, 

medžiagas žaidimo aikštelių 

remontui, futbolo lauko tinklus, 

2 dviračių stovus, 1 paspirtukų 

stovą. 

Kopijavimo ir spausdinimo 

aparatų priežiūra 

512,76 Apmokėta už kopijavimo 

aparato ir spausdinimo kasetes 

ir jų pildymą, kopijavimo 

aparato remonto paslaugas, 

kopijavimo aparato nuomos 

paslaugas. 

Baldai 1979,80 Įsigytos 2 dokumentų spintos, 1 

rūbų ir dokumentų spinta, 2 

pakabinamos lentynos, 2 

mobilūs stalčių blokai 1 

kampinis ir 1 tiesus darbo 

stalai, 1 spintų komplektas į 

logopedo, spec. pedagogo, 

psichologo ir socialinio 

pedagogo kabinetus. 

Kanceliarinės prekės 355,92 Apmokėta už prekes. 



Elektros prekės 159,99 Apmokėta už dulkių siurblį 

Makita. 

Vidaus edukacinių erdvių 

tvarkymas 

78,95 Įsigyti 2 gesintuvai, apmokėta 

už raktų gamybą. 

Virtuvė įrangos remontas 488,84 Apmokėta už konvekcinės 

krosnies, elektrinės viryklės, 

krosnies ir šaldytuvo remontą. 

Kitos paslaugos 280,00 Apmokėta už civilinės saugos 

dokumentų rengimą. 

VISO:  9286,00  

 

Savivaldybės ugdymo aplinkos lėšos, skirtos medicininėms paslaugoms ir prekėms įsigyti 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Darbuotojų profilaktinis 

sveikatos patikrinimas 

341,91 Apmokėta už paslaugas. 

VISO: 341,91  

 

Savivaldybės ugdymo aplinkos lėšos, skirtos kvalifikacijos kėlimui 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Gimnazijos darbuotojų 

kvalifikacija 

270,00 Apmokėta už darbuotojų 

mokymus. 

 

Savivaldybės ugdymo aplinkos lėšos, skirtos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidoms 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Ilgalaikis turtas 

 

13 275,00 Įsigyti 4 SMART interaktyvūs 

ekranai, 3 kompiuteriai, 

licencijos, maitinimo šaltiniai,  

sisteminiai blokai. 

 

Savivaldybės ugdymo aplinkos lėšos, skirtos apsaugos priemonėms įsigyti 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

Apsaugos priemonės 

 

2100,00 Nupirktos rankų valymo 

servetėlės, rankų ir paviršių 

dezinfekcinis skystis, , 

vienkartinės medicininės veido 

kaukės ir pirštinės, servetėlės, 

šiukšliadėžės, šiukšlių maišai.  

 

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti 

Įsigytos medžiagos ir Lėšos (eurais) Panaudojimas 



paslaugos 

Pateikta paraiška ir gautas 

finansavimas, įgyvendinant 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos 01 programos 

„Švietimas“vaikų vasaros 

stovykloms vykdyti 

3000,00 Už projekto lėšas organizuota 

vasaros stovykla  

 

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos bendrojo ugdymo įstaigoms VŠĮ ,,Vyturio leidyba: 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

VŠĮ ,,Vyturio“ leidyba 

prenumerata metams 

629,00 Apmokėta už paslaugą. 

 

Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigoms perduotas turtas 

Įsigytos medžiagos ir 

paslaugos 

Lėšos (eurais) Panaudojimas 

21 vnt. nešiojamų kompiuterių 

HP ProBook 450 G8  

14 579,29 Ugdymo proceso 

organizavimui 

2 mobilaus vaizdo įrašymo ir 

transliavimo įrenginai  

2144,12 Hibridinio ugdymo 

organizavimui 

Laminavimo aparatas 64,74 Priešmokyklinio ugdymo 

grupei 
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