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VšĮ Lauko darželis 

 (ūkio subjekto pavadinimas) 

303296205, Pūčkorių g. 5, Vilnius 

 (kodas, buveinės adresas) 

 

 

 

2021 metų veiklos ataskaita 
2022 m. balandžio 28 d., Vilnius 

 
 

Viešoji įstaiga „Lauko darželis“ (toliau – Įstaiga) yra ne pelno siekianti ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosisu interesus, teikdamas kultūros, 

pramogų ir kitas savo įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatymu, Įstaigos įstatais ir kitais teisės aktais. 

 

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per 

finansinius metus 

Viešosios įstaigos pagrindinis veiklos tikslas – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo paslaugų teikimas, papildomai organizuojamos stovyklos, seminarai. Įstaiga iš darželio 

veiklos gavo 584304 Eur pajamų ir panaudojo  371353  Eur finansavimą. Ataskaitinių metų 

pajamoms gauti Įstaiga patyrė  954512 Eur sąnaudų. 2021 m. veiklos rezultatas - 1552 Eur pelnas. 

2021 m. buvo didinamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas Kaune - atidarytas 

naujas padalinys Ąžuolyno parke, įkirta viena grupė. Taip pat buvo įkurta papildoma grupė 

Lampėdžiuose esančiame darželio padalinyje, atitinkamai paruoštos naujos patalpos. Vilniuje teko 

perkelti vaikų grupę iš Vingio parke veikiančio padalinio į Pavilnių parke veikiantį padalinį. 

Atitinkamai Vingio parke veikla buvo sustabdyta. Pradinio ugdymo paslaugos buvo vystomos 

priimant daugiau vaikų į pradinio ugdymo klases, taip pat buvo įrengtos naujos mokyklos patalpos 

ir lauko ugdymo erdvės. Renginiai grįžo į priešpandeminį lygį, buvo populiari asmeninių švenčių 

organizavimo paslauga, vasaros stovyklos vaikams. Pratęstas bendradarbiavimas su Vilniaus 

kolegija teikiant lauko pedagogikos paskaitas studentams. Grąžinome tradiciją - lauko pedagogikos 

seminarų ciklą pedagogams ir tėveliams, kuris susideda iš šešių savarankiškų seminarų, išdėstytų 

per visus mokslo metus. Struktūroje pokyčiai minimalūs - atsisakyta atskiro renginių organizavimo 

padalinio - paslaugos integruotos į kitus padalinius. 

Ateinančiais metais planuojama daugiau dėmesio skirti pradinės mokyklos vystymui - 

komandos didinimui, patalpų plėtimui, infrastruktūros gerinimui. Planuojama mažiau teikti vasaros 

stovyklos paslaugų dėl tuo metu vyksiančių statybos darbų - projektuojamas naujas vaikų darželio 

pastatas. 
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2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje 

 Įstaigos dalininkas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: Žilvinas Karpis (100%). 

Dalininko įnašo vertė lygi 869 Eur. 

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus; 

 

 

 

 

 

Įstaigos finansavimo šaltiniai 

Finansavimo 

likutis 

pradžioje, 

Eur 

Gauta 

lėšų, 

Eur 

Panaudota 

lėšų, Eur 

Finansavimo 

likutis 

pabaigoje, 

Eur 

Vilniaus m. savivaldybės mokinio 

krepšelio ir tėvų mokesčio 

kompensacijos lėšos 

0 336615 336615 0 

VMI prie LR FM (GPM 2%) 1526 1493 3019 0 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 0 1977 1977 0 

Užimtumo tarnyba 0 8931 8931 0 

Projektų vykdymo lėšos, iš viso: 23727 8400 17519 14608 

Preschools Community 

Strengthening based on outdoor 

learning and culture differences 

4503   4503 0 

School readiness in forest 

kindergarten 
0 3 936 1495 2441 

Children SAFETY in Outdoor 

Kindergartens for the better learning 

results 

9683   5302 4381 

The nature inside and outside 6677   2210 4467 

Hanging OUT! 2864 4464 4009 3319 

Parama prekėmis ir pinigais 8088 21809 5544 24353 

Iš viso: 33341 379225 373605 38961 

 

Įstaigos pardavimo pajamų šaltiniai 

 

Pajamos. 

eurai 

Pajamos už  suteiktas ugdymo paslaugas 517316 

Pajamos už renginių organizavimo paslaugas 66988 

Iš viso: 584304 
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4. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui  

Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus per 2021 metus įstaiga patyrė 479704 eur paslaugų 

savikainos sąnaudų ir 470059  Eur veiklos sąnaudų. Išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 425289 

Eur. 

Sąnaudų pavadinimas Suma 

Patalpų išlaikymui 142450 

Pardavimų sąnaudos 47891 

Remonto ir ekspoatacijos sąnaudos 49891 

Ūkinėms bei higienos prekėms 51011 

Nusidėvėjimui 10379 

Kitoms išlaidoms 168437 

Iš viso: 470059 

 

5. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

Viešojoje įstaigoje 2021 m. pradžioje buvo 31 darbuotojų, pabaigoje – 37 darbuotojai. 

6. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

Sąnaudos valdymo išlaidoms (vadovo atlyginimas, konsultacinės, juridinės paslaugos, 

biuro bei kitos administracinės išlaidos) sudarė 78129 Eur. 

7. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

Viešoji įstaiga per 2021 metus patyrė 1114 Eur išlaidų susijusių su vadovo darbo 

užmokesčiu. 

8. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

Viešoji įstaiga kolegialių valdymo organų neturi. 

 

 

 

Vadovas 

 

  

 

Žilvinas Karpis 
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