Finansų panaudojimas
Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ 2017 metais
1. Iš biudžeto nupirkta:

lėkštės, puodai, įvairios kanceliarinės prekės ir kt. -5703 Eurai;

mediena, dažai ir kt. medžiagos reikalingos remontui (nuoma) – 1686 Eurai;

8 lėtaeigės sulčiaspaudės – 1712 Eurų;

3 dalių spintos švariems skalbiniams sudėti– 1116 Eurai;

1 kompiuteris – 800 Eurų;

2 staliukai su suoleliais lauke – 671 Eurai;

užvalkalai, paklodės, pagalvių užvalkaliukai – 600 Eurų;

gauta iš Palangos savivaldybės projektams įgyvendinti - 600 Eurų, iš jų 500 Eurų
panaudoti išleidžiant knygelę „Keliauju į profesijos šalį“;

sceninis pianinas su stovu – 499 Eurai;

Lauko sportinis įrenginys “Karuselė” – 499 Eurai;

aptarnaujančio personalo kvalifikacijos paslaugos - 459 Eurai;

darbo rūbai aptarnaujančiam personalui – 258 Eurai;

čiužiniai į lovytę – (15vnt) -244 Eurai;

roletai į gimnastikos salę - 212 Eurų;

technologinės kortelės ir valgiaraščių rinkinys – 90 Eurų;

elektrinis siaurapjūklis, sniego stumtuvas – 121 Eurai;

atlikta lauko žaidimų aukštelių metinė kontrolės paslauga - 170 Eurų;

fotonuotraukos - 50 Eurų
VISO – 14991 Eurai
2. Iš MK nupirkta:

žaislai, knygos, sportinis inventorius t.t. – 1269 Eurai;

2 nešiojami kompiuteriai – 850 Eurai;

apvalios pagalvėlės, dvigubas stovas su ratukais – 831 Eurai;

vaikų ekskursijoms –594 Eurai;

piešimo kilimėliai – 310 Eurų;

elektroninio dienyno paslauga – 211 Eurų;

šviečiantis molbertas – 107 Eurai;

smėlio ir vandens stalas – 83 Eurai;

pedagogų kvalifikacijos paslaugos – 1337 Eurai.
VISO – 5592 Eurai
3. Iš 2 proc. (GPM) bei kitos paramos nupirkta:

roletai į grupes– 1360 Eurai;

apdrausta įstaiga – 90 Eurų;

valgomieji ledai sporto šventei – 23 Eurai.
VISO –1473 Eurai ir 1481 Eurai -likutis
4. Iš Valstybės dotacijos nupirkta:

spausdintuvas – 100 Eurų;

stalas kompiuteriui – 95 Eurai;

termometras, pleistriukai ir t.t– 92 Eurai
VISO – 287 Eurai
5. Tėvelių parama, dovanos įkainuotos:

2 minkšti kampai - 600 Eurų;

vaikiškos kepuraitės – 300 Eurų;

batutas – 100 Eurų;

magnetofonas – 50 Eurų;

vaza – 50 Eurų;

knygos – 25 Eurai.
VISO -1125 Eurai

Mieli tėveliai,
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dovanas, paramą darželiui.
kolektyvo vardu, direktorė Ilona Milkontė

