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Anyk5i iq vaikq I opSel i s- darZel is,,Lio gelis"

AISKINAMASIS RASTAS
prie finansines atskaitomybes 202 1 -0 1 -0 1 - 2021 -06-30

2021 m.liepos l3 d.

AnykSdiai

Anyk5diq vaikq lop5elis-darZelis ,,Ziogelis" (toliau lopSelis-darZelis) isteigtas 1968 m. LopSelis -

darZelis yra biudZetine, nesiekianti pelno savivaldybes Svietimo istaiga, turinti vieSojo .juridinio asmens

status4. Istaiga Valstybiniame registrq centre iregistruota 1995 m. birZelio 02 d. Nr.031864, kodas

290024070 , buveine K. Ladigos g. 3, AnykSdiai, LT-29113. LopSelio - darZelio savininkas Anyksdiq

raj ono savivaldybe

Anyk5diq vaikq lopSelio-darZelio ,,Ziogelis" pagrindine veikla - ikimokyklinis ir prieSmokyklinis

ugdymas. 2021 m. birZelio 30 d. lop5elyj e-darZelyje veike 7 grupes, jas lanke 133 ugdytiniai: lop5elio

grupeje buvo 22 vaikai, darZelio -94, prie3mokyklinio ugdymo grupeje buvo i7 vaikq.

Lop3elyje-darZelyje 2021 m. birZelio 30 d. dirbo 37 darbuotoj ai: iS jq l9 pedagogq.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Anyk5diq vaikq lop5elis-darZelis ,,Ziogelis" kontroliuojamq ir
asocijuotq imoniq neturejo.

LopSelis-darZelis vykdo 2020 metais laimet4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos Sporlo remimo fondo projekt4 ,,AS judu ir tave kviediu". Bendra projekto i5laidq suma

_ 71612,00 Eur, i5 jq nuosavos le3os sudaro 7161,20 Eur. Projekto igyvendinimo pabaiga 2023 m.

rugpjfldio 31 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. lapkridio 4 d. nutarimu Nr. 1226 "Del karantino

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" nuo 2020 m. lapkridio 7 d. 00 val. iki 2O2l m. geguZes 3l
d. 24 val. Salyje paskelbtas karantinas ir lvesti ribojimai,

2021 m. sausio - vasario menesiais lopSelyje-darZelyj e ugdymas buvo vykdomas miSriu bldu.

Per ataskaitini laikotarpI esminir4 pokydiq neivyko.

4{ryDircktole Ircna Pelr'aitiene


