
 
NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ VADOVO  

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
          1. Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau – Mokyklos) vadovo organizacinė veikla: 

1.1.  Mokyklos vidaus administravimas;  
Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-50  

pavirtinta Mokyklos vidaus struktūra ir pareigybių sąrašas, suderintas Neringos savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.V13-574. Įstaigos valdymo struktūra pateikiama schemoje:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               Mokykla savo veiklą grindžia ir vadovaujasi vidaus administravimą reglamentuojančiais 
dokumentais. 2018 m. parengti ir patvirtinti svarbiausi dokumentai: 
2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-4 Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ metinis veiklos planas; 
2018 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-17  ir 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V- 41 Dėl 1–3 metų 
amžiaus  ir 4-7 metų amžiaus vaikų 15 dienų valgiaraščių  patvirtinimo; 
2018 m. kovo 1  d. įsakymas Nr. V- 20 Dėl geros higienos praktikos taisyklių įmonės vidaus audito 
2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V- 21 Dėl mokyklos krizių valdymo ir komandos sudarymo;  
2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V- 26 Dėl perspektyvinių valgiaraščių koreguotų pagal naujai 
įsigaliojusį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą tvirtinimo; 
2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-25 ir 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V -57 Dėl maitinimo 
organizavimo Nidos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“  tvarkos aprašo tvirtinimo; 
2018 m.  gegužės  24  d. įsakymas Nr. V- 33 Dėl  Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo; 
2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtinta Mokyklos vidaus struktūra ir pareigybių sąrašas, 
suderintas Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.V13-161.   
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          1.2. Vadovo naujų iniciatyvų skatinimas: 
 organizuotas VŠĮ „Psichologinio konsultavimo grupės“ seminaras mokytojams „Vaikų dėmesio 

ir aktyvumo sutrikimas“, seminaras tėvams „Laimingi vaikai-iššūkis tėvams“; 
 organizuotas projekto „Specializuotų kamuolių naudojimas taisyklingai laikysenai formuoti 

ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams” pristatymas bendruomenei trijų skirtingų 
ROTARY klubų narių, Neringos savivaldybės tarybos narių Valentinos Burkšienės, Arūno Burkšo, mero 
Dariaus Jasaičio iniciatyva gegužės mėn. Pagal sutartį Rotariečiai birželio mėn. padovanojo specialius 
kokybiškus kamuolius vaikams ir mokytojams; 

 organizuota Kauno jogos studijos vaikų gydytojo paskaita „Pojūčių valdymas“, siekiant 
mokytojų veiklos tobulinimo; 

 mokyklos veiklos tobulinimas, organizuojant bendrą  VŠĮ „Sveikatai palankus“, Neringos 
savivaldybės administracijos ir Mokyklos renginį „Maisto pažinimas ugdymo įstaigose ir informacinė 
medžiaga sveikatos stiprinimo temomis“ (2018-10-18); VšĮ „Sveikatai palankus“ mitybos edukacija 
vaikams (sveikų užkandžių gamyba ir degustacija) bei susitikimas su Mokyklos bendruomene, kur vyko 
pokalbiai apie sveiką mitybą ir buvo atsakoma į iškilusius klausimus; 

 „Maisto ragavimo savaitė darželyje“ lapkričio mėn. sudarytos galimybės tėvams paragauti 
maisto, gaminamo darželyje, pagal VšĮ „Sveikatai palankus“ sudarytus ir Klaipėdos valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos patvirtintus valgiaraščius;  

 ugdytinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;  
 darbuotojų skatinimas, surengiant  išvyką į Lenkijos Respubliką; 
 materialinės bazės, ugdymo aplinkos turtinimas, darbo sąlygų gerinimas (įrengta nauja vaikų 

žaidimų aikštelė su 112 m2 gumine danga, tėvų ir darbuotojų pagalba atnaujinti nameliai žaidimų aikštelėje, 
įrengtas papildomas apšvietimas lauko aikštelėje; įsigyta pramoninė elektrinė keptuvė, šaldytuvas, atnaujinti 
virtuvės įrankiai ir priemonės, atnaujinti baldeliai priešmokyklinėje grupėje ir metodiniame kabinete, darbo rūbai 
nepedagoginiam personalui; nupirktas kompiuteris; nupirkta vaikiškų sporto prekių, futbolo vartai; įsigyta 
pažintinės, didaktinės ir grožinės literatūros, edukacinių-sensorinių ugdymo priemonių sensoriniam kampeliui; 
įsigyta ūkinių prekių darbo sąlygų gerinimui: robotas langų valymui, lapų pūtiklis, tinkleliai ant langų ir kt.). 
            1.3.Asmeninis tobulėjimas 
            2018 m. dalyvauta 2 konferencijose (18 val.), 2 seminaruose (8val.), Lyderių laikas 3  neformaliojo  
švietimo lyderystės programoje (48 val.) ir Lyderių laikas 3 Neringos savivaldybės kūrybinės komandos 6-
iuose renginiuose, 1 mokymuose (4 val.), kituose privalomuose vadovams renginiuose.  
            1.4. Projektinė veikla 
             2018 m. mokykloje vyko 62 įvairūs edukaciniai renginiai, projektai, akcijos, konkursai, šventės,  
varžybos, edukacinės ir sportinės išvykos. Iš jų net 8 renginiai, akcijos, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui.  (Priedas Nr.1) 
             1.4.1.Bendradarbiavimas:  
               nuolat bendradarbiaujama su kitomis respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis (Neringos 
gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius, Klaipėdos lopšeliai-darželiai ,,Papartėlis“, 
„Pušaitė“, ,,Liepaitė“, Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Šiaulių  lopšelis-darželis „Coliukė“, Skuodo raj. 
Mosėdžio lopšelis-darželis ir kt.).  
               Vykdant renginius, bendradarbiaujama su Neringos švietimo ir kultūros įstaigomis (Neringos gimnazija, 
Neringos meno mokykla, Neringos sporto mokykla, Nidos KTIC „Agila“, Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros 
centru, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąja biblioteka, BĮ Neringos muziejais, VšĮ Thomo Manno kultūros 
centru)  bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis (Neringos policijos komisariatu, VšĮ  Neringos pirminės sveikatos 
priežiūros centru, KNNP, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba,  
Klaipėdos logopedijos ir pedagogikos centru, Klaipėdos etnokultūros centru, Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi ir 
kt.). 
                Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui bendradarbiaujame su mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo 
institucijomis (Klaipėdos Pedagogų Švietimo ir Kultūros Centru, Klaipėdos Universitetu, Klaipėdos Valstybine 
Kolegija ir kt.). 

1.1.1.5. Mokykloje atliktų auditų ir (ar) patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas: 
Nr.  Data Auditorius/tikrintojas Tikrinimo objektas Rezultatai Trūkumų 

šalinimas 
1. 2017-05-31 Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros 
laboratorijos Klaipėdos skyrius 

Kirminų kiaušinėlių ir 
lervų nustatymas 
smėlyje 

Neaptikta  



 
2. 2018-09-28 Neringos savivaldybės 

administracijos Centralizuotos 
vidaus audito tarnyba  
 

Žmogiškųjų ir 
materialinių išteklių 
valdymas savivaldybės 
biudžetinėse įstaigose 

patikrinimo 
ataskaita 

 

3. 2018-08-25 Klaipėdos apskr. PGV 
Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros skyrius 
 

Mokyklos 
priešgaisrinė būklė 

Priešgaisrinė 
būklė gera 

- 

4. 2018-05-08 
2018-10-19 

Neringos savivaldybės 
administracijos Švietimo ir 
sporto skyrius 

Respublikinio 
konkurso vykdymas, 
ugdomoji veikla 
 

Veikla vykdoma  - 

5. 2018-05-29 Klaipėdos valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba 

Maisto tvarkymo 
skyrių veiklos kontrolė 

GHPT, SVT 
vykdoma. 
 

Atnaujintas 
inventorius  

 
6. 2018-12-13 Lietuvos Metrologijos 

inspekcija 
Skaitmeniniai 
termometrai, 
elektroninės 
svarstyklės 

Įranga tinkama   

 
               2. Mokyklos veiklos pristatymas ir rodikliai: 
               2.1. trumpas Mokyklos pristatymas  

      2.1.1. Darbuotojų skaičius – 30, patvirtintų pareigybių skaičius 22,5 etatai. Laikinai, sudarant 
terminuotas darbo sutartis, pavadavimui buvo priimta 6 darbuotojai, vienas asmuo priimtas į darbą pagal  

ESF projektą „Pasinaudok galimybe“ įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį. 
 
Direktorių ir 
jų 
pavaduotojų 
etatų skaičius 

Pagalbos mokiniui 
specialistų, 
mokytojų padėjėjų 
etatų skaičius 

Pedagoginių darbuotojų (ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 
meninio ugdymo mokytojai ir kiti 
pedagoginiai darbuotojai) etatų skaičius 

Kitų darbuotojų 
(ugdymo aplinkos) 
etatų skaičius 

1,75 1,5 6,85 12,4 
               2.1.2.Kvalifikacijos tobulinimas.  
             Mokytojai yra įgiję šias kvalifikacines kategorijas: 3 mokytojai metodininkai, 5 vyr. mokytojai, 3 
mokytojai, 2 vadovai II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje 4 mokytojai įgiję Magistro laipsnį. Visi 
mokytojai pagal patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą, kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose 
seminaruose, konferencijose, mokymuose. Visų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui 2018 m. panaudota 
1,6 tūkst Eur. 

            2.1.3.Vidutinis darbo užmokestis 2018 metais:  
Pareigybės pavadinimas Pareigybių 

skaičius 
Darbuotojų 
skaičius 

2018 m. VDU 1-nam darbuotojui 
(neatskaičius mokesčių) 

Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 
direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 

3 3 1098,50 

Buhalterija 1 2 506,16 

Mokytojos, meninio ugdymo mokytojos, logopedas 7,5 10 612,37 

Valgiaraščių  specialistė, raštinės administratorė, 
atsargų apskaitininkė, virėjos 

3,75 5 436,07 

Valytojos, mokytojų padėjėjos, skalbinių 
tvarkytoja, virėjos  padėjėja, kiemsargė, ūkvedys 

7,25 8 509,63 

Įstaigos vidutinis DU vienam darbuotojui 22,5 28 608,74 

           2.1.4. Ugdytiniai         
Nidos lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas” 4-iose grupėse ugdoma 49 ugdytiniai, iš jų 9 priešmokyklinėje 
grupėje. Dviem ugdytiniams nustatyti spec. poreikiai ir jiems reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba,16-kai 
vaikų teikiama specialioji logopedo pagalba. 2018 m. buvo priimta 12 ugdytinių, laikinai priimta iš kitų 
savivaldybių 19 ugdytinių. 



            2.1.5.Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė) 
 Patikėjimo teise valdomas mokyklos pastatas, kurio vertė įsigijimo metu 982112,51Eur. Likutinė 

vertė 2018-12-31 buvo  807980,41 Eur. Kitas nuosavas turtas, ilgalaikis materialusis turtas pagal grupes: 
infrastruktūros statinių vertė laikotarpio pabaigoje – 5538,08 Eur, kitų statinių – 0,00 Eur, kitų mašinų ir 
įrenginių - 2200,00 Eur, kompiuterinės įrangos – 762,23 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 3396,93 
Eur. Materialinė bazė ir jos būklė gera.  

  2.2. Pagrindiniai pasiekimai – uždavinių įgyvendinimas pagal nustatytus 2018 metų uždavinių 
siektinus rodiklius: 

Metinės veiklos 
užduotys 

Siektini 
rezultatai 

Nustatyti rezultatų 
vertinimo rodikliai  

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Parengti ir 
papildyti 
įstaigos vidaus 
tvarką 
reglamentuojanč
ius dokumentus 

Veikla 
vykdoma 
laikantis 
galiojančių 
teisės aktų 
nuostatų 

2018 m. I–IV ketvirčiai. 
1. Parengti teisės aktus 
atitinkantys dokumentai 
(darbo tvarkos taisyklės, 
maitinimo valgiaraščiai, 
maitinimo organizavimo 
tvarka). 
2. Dokumentai apsvarstyti 
Mokytojų bei Mokyklos 
tarybose. 
 

Parengti dokumentai: Darbo tvarkos 
taisyklės, nauji maitinimo valgiaraščiai 
nuo 2018-09-05, maitinimo organizavimo 
tvarka. 
2. Dokumentai apsvarstyti Mokytojų bei 
Mokyklos tarybose. 
Įsakymai   
Dėl geros higienos praktikos taisyklių 
įmonės vidaus audito atlikimo V-20 2018-
03-01 
Dėl mokyklos krizių valdymo komandos 
sudarymo2018-03-27 Nr.V-21; 
Dėl maitinimo organizavimo Nidos 
lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas" tvarkos 
aprašo tvirtinimo V-25 2018-04-10 
Dėl perspektyvinių valgiaraščių koreguotų 
pagal naujai įsigaliojusį Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymą tvirtinimo V-26 2018-04-10 

1.2. Pagerinti ir 
modernizuoti 
esamas ugdymo 
erdves, lauko 
aplinką 

Sukurtos 
edukacinės 
erdvės su 
žaidimų 
įrenginiais, 
atitinkančiai
s naujausius 
higienos 
normų 
reikalavimu
s 

2018 m. II–III ketvirčiai. 
1.Įsigyti interaktyvių 
ugdymo priemonių 
(kompiuterius, 
interaktyvių užduočių 
komplektus ir kt.).  
2. Atnaujinti žaidimo 
įrenginiai, inventorius.  
3. Vaikų lauko aikštelėse 
įrengti lysves ekologinių 
daržovių auginimui. 

1. Įsigyta: interaktyvių ugdymo priemonių, 
užduočių 2 komplektai su apšvietimu 
edukacinių-sensorinių ugdymo priemonių 
sensoriniam kampeliui,           kompiuteris.  
2. Įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė su 6 
įrenginiais ir 112 m2 gumuota danga. Tėvų 
ir darbuotojų pagalba atnaujinti nameliai 
žaidimų aikštelėje, įrengtas papildomas 
apšvietimas lauko aikštelėje; įsigyta 
pramoninė elektrinė keptuvė, šaldytuvas, 
atnaujinti virtuvės įrankiai ir priemonės, 
atnaujinti baldeliai priešmokyklinėje 
grupėje ir metodiniame kabinete, nupirkta 
sporto prekių, futbolo vartai; įsigyta 
pažintinės, didaktinės ir grožinės 
literatūros, įsigyta ūkinių prekių darbo 
sąlygų gerinimui: robotas langų valymui, 
lapų pūtiklis, tinkleliai ant langų ir kt. 
3.Vaikų lauko aikštelėje įrengtos lysvės 
ekologinių daržovių auginimui 

1.3. Gerinti 
ugdymo kokybę, 
siekiant 
pedagogų 
profesinio lygio 
augimo, tėvų 

Įgyvendinto
s Lietuvos 
Respublikos 
švietimo 
įstatymo 
nuostatos. 

2018 m. I–IV ketvirčiai. 
1. Organizuoti mokymus 
lopšelio-darželio 
bendruomenei apie 
ikimokyklinio amžiaus 
vaikų psichologinių krizių 

1.VŠĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ 
seminaras įstaigoje mokytojams „Vaikų 
dėmesio ir aktyvumo sutrikimas“, 
seminaras tėvams „Laimingi vaikai-iššūkis 
tėvams“. 
 Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro 



bendruomenės 
švietimo, 
psichologinės 
pagalbos 
teikimo 

požymius ir jų įveikimo 
būdus, ugdymo strategijas, 
savęs pažinimą (2 
paskaitos pedagogams, 2 
renginiai tėvams). 
2. Organizuoti mokymus 
lopšelio-darželio 
bendruomenei smurto ir 
patyčių prevencijos tema 
(2 paskaitos pedagogams, 
2 renginiai tėvams).  

paskaita ir užsiėmimai „Specializuotų 
kamuolių naudojimas taisyklingai 
laikysenai formuoti ikimokyklinio ir 
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams”; 
Kauno jogos studijos vaikų gydytojo 
paskaita „Pojūčių valdymas“ 
2.Bendruomenė (mokytojai, tėvai) 
supažindinta su „Smurto ir patyčių 
prevencijos ir intervencijos vykdymo  
įstaigoje tvarka“; 3. VŠĮ „Sveikatai 
palankus“, Neringos savivaldybės 
administracijos bendras renginys lopšelio-
darželio bendruomenei „Maisto pažinimas 
ugdymo įstaigose ir informacinė medžiaga 
sveikatos stiprinimo temomis“(2018-10-
18); „Maisto ragavimo savaitė darželyje“ 
lapkričio mėn. sudarytos galimybės tėvams 
paragauti maisto, gaminamo darželyje, 
pagal VšĮ „Sveikatai palankus“ sudarytus 
ir Klaipėdos valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos patvirtintus 
valgiaraščius; 

1.4. Kurti 
pokyčio 
projektą, 
nukreiptą į 
besimokančiojo 
sėkmę, 
dalyvaujant LL3 
projekte 

Sukurtas 
pokyčio 
projektas, 
orientuotas į 
mokymosi 
pasiekimų 
gerinimą 

2018 m. II–IV ketvirčiai. 
1. Išgryninta pokyčio 
projekto problematika; 
2. Išanalizuoti duomenys. 
3. Išgryninta projekto 
tema. 
4. Parengtas veiklos planas 
pokyčiui įgyvendinti. 
5.Įgyvendinta ne mažiau 
nei viena projekto veikla. 

Pokyčio projekto VIZIJA: Mokytojų 
socialinio kapitalo stiprinimas ugdant 
mokinių atsakomybę 
Tikslas: Stiprinant pasitikėjimu ir atvirumu  
grįstus švietimo bendruomenės santykius, 
ugdyti mokinių atsakomybės jausmą. 
 

 
 2.3. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais; 

2017 ir 2018 m. vykę projektai, edukaciniai renginiai, šventės, išvykos  
Renginio pavadinimas 2017 2018 
Respublikiniai konkursai  2 2 
Respublikiniai projektai  10 10 
Respublikinės programos  3 4 
Tarptautiniai projektai  1 1 
Mokyklos projektai  1 2 
Šventiniai renginiai  15 10 
Parengtas vaikų spektakliukas ir gastrolės 4 3 
Spektakliukai vaikams 1 2 
Sporto šventės  6 10 
Edukaciniai užsiėmimai  15 9 
Išvykos  7 8 
Darželio bendruomenės parodos  3 3 
Viso: 67 62 

2017 ir 2018 m. kiti rodikliai  
Vaikų skaičius metų rugsėjo 1d. 54 51 
PU vaikų išleista į mokyklos I klasę 6 14 
Vaikų skaičius su spec. poreikiais rugsėjo mėn., kuriems reikalinga spec. 
pedagogo/logopedo pagalba 

16 16 

Vaikų su spec. poreikiais, kuriems PPT nustatė negalią, skaičius 2 2 



Priimta vaikų vasaros laikotarpiui 18 22 
 

 
2.4.Vidaus ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai: 

 Dalies mokytojų vykimas į darbą iš Klaipėdos (sunku suderinti darbo laiko pradžią su atvykimu ir 
išvykimu dėl išskirtinio lopšelio-darželio darbo laiko). Nuolat važinėja į darbą 4 mokytojai, iš jų 2 
mokytojai važinėja iš Klaipėdos. Reikalingas tarnybinis butas mokytojui apgyvendinti. Reikalingos patalpos 
atvykstančių mokytojų apgyvendinimui. 

 Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais skaičius, silpnėjanti vaikų sveikata. 
 Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių modernizavimas. 2018–2020 m. strateginiame plane 

numatyta atnaujinti, modernizuoti salės patalpas, įrengti šiuolaikišką stacionarią vaizdo ir garso 
kompiuterinę įrangą. Būtina tobulinti mokytojų technologijų įvaldymą ir pritaikymą kasdieninės 
ugdomosios veiklos metu. 

 Nepakankamas kai kurių tėvų įsitraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. Galimybė per veiklas, 
projektus tėvus įtraukti ir paskatinti domėtis savo vaiku, galimybė lankyti seminarus, paskaitas tėvams. 

 Nepakankamai gera patalpų būklė. 2018 m. net keturis kartus skirtingose vietose trūko vamzdžiai 
sienose ir po grindimis (avarijos likviduotos). Reikalingas salės remontas, reikalinga pakeisti laiptinių duris, 
pirmame aukšte atnaujinti grindis, koridoriaus grindų dangą, išdažyti sienas. Galimybė 2019 m. skirti lėšas 
darželio remontui. 
 

3.Mokyklos 2018 m. finansinės veiklos ataskaita 
 

Lėšų pavadinimas 
 

2017 m. lėšos tūkst. 
Eur 

2018 m. lėšos 
tūkst. Eur 

Panaudojimas 2018 m. 

Savivaldybės biudžeto 
lėšos 

148,8 193,3 DU   
88,6 103,2 Įstaigos išlaikymui 
4,5 2,2 Ilgalaikiui turtui 

Valstybės biudžeto lėšos 51,0 37,8 DU 
16,7 12,9 Įstaigos išlaikymui 
- - Ilgalaikiui turtui 

Projektų lėšos - 0,6 Pienas vaikams, vaisiai 
Paramos lėšos Gauta 0,6  

Panaudota 1,6 
1,0 
0,3 

Priemonėms 

Spec. programų (lėšos už  
mokamas paslaugas) lėšos 

Gauta 15,7 
 Panaudota 12,6 

16,3 
 7,3 

Vaikų maitinimui 

 
Ataskaitai pritarta 2019-01-22  Mokyklos Tarybos posėdyje (protokolas Nr.1). 
 
 
Direktorė                                                                                                                                  Joana Mažeikienė 


