
KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIS-DARŽELIS 
 

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas – Antanavos g. 17, Kaunas, LT-46274 

1.2. Telefono Nr. (8 37) 39 15 93 

1.3. El. pašto adresas darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt 

1.4. Interneto svetainės adresas www.aleksotodarzelis.lt 

1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai 1980-02-01 

1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas Loreta Biskienė, 2018-12-21 

 

II SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VADOVO ŽODIS 

 

 Vykdant 2018 metų ugdymo planą, buvo siekiama užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą, 

efektyvinant individualią kiekvieno vaiko pažangos stebėseną, telkiant bendruomenę komandiniam 

darbui. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ugdymo turiniui, orientuotam į tikslingą ir produktyvų 

ugdytinių kompetencijų plėtojimą, sveikos ir saugios aplinkos kūrimą. Tam tikslui buvo vykdoma 

įvairių priemonių visuma tinkamai ir efektyviai panaudojant materialinius, finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius. 

 

III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie Savivaldybės įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.  

Išsiskelti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

veiklos tikslai, 

tikslo pasiekimo 

uždaviniai, 

svarbiausi su tuo 

susiję atlikti 

darbai 

Nusistatyti 

ataskaitinio 

laikotarpio veiklos 

rezultatų vertinimo 

kriterijai 

(kiekybiniai/ 

kokybiniai) 

Veiklos rezultatų vertinimo kriterijų reikšmės  Priežastys, 

įtakojusios 

veiklos 

rezultatų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmių 

pokyčius 

Praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

faktas  

Ataskaitinio 

laikotarpio planas 

Ataskaitinio 

laikotarpio faktas 

1 2 3 4 5 6 

1 tikslas. 

Siekti 

ugdytinių  

gebėjimų 

plėtojimo ir 

Pedagogai 

ugdymo procese 

taikys IKT. 

 

 

 Pasiruošti 

elektroninio 

dienyno 

įdiegimui 

100%: 

Pasiruošta 

100% 

elektroninio 

dienyno 

įdiegimui:  
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individualių 

pasiekimų, 

skatinant 

profesinį 

pedagogų 

tobulėjimą,  

gilinant ir 

plečiant IKT 

taikymo 

ugdymo 

procese 

kompetenciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengtas vaikų 

pasiekimų 

vertinimo aprašas. 

 

 

 

Visi vaikai 

patobulins savo 

gebėjimus ir 

pasieks geresnių 

individualių 

ugdymo(si) 

rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

aprūpinti grupes 

kompiuteriais,  

įrengti įstaigoje 

internetinę 

prieigą. 

 

 

Organizuoti 

mokymus 

darbui su IKT 

60 % pedagogų 

ugdymo procese 

taikys IKT. 

 

 

90% vykdyti 

vaikų pasiekimų 

vertinimą 

naudojant 

parengtą aprašą 

 

Įsigyti už 2000 

eur priemonių 

individualių 

vaikų gebėjimų 

ugdymui. 

 

 

90% vaikų 

patobulins savo 

gebėjimus ir 

pasieks geresnių 

individualių 

ugdymo(si) 

rezultatų. 

12 grupių 

aprūpinta 

kompiuteriais, 

įrengta 

internetinė 

prieiga. 

 

100% pedagogų 

dalyvavo 

mokymuose, 

70% pradėjo 

taikyti IKT 

ugdymo(si) 

procese. 

 

100% 

vykdomas vaikų 

vertinimas pagal 

parengtą aprašą. 

 

 

Įsigyta už 3000 

eur įvairių 

priemonių 

individualių 

vaikų gebėjimų 

ugdymui. 

 

100% vaikų 

patobulino savo 

gebėjimus ir 

pasiekė geresnių 

individualių 

ugdymo(si) 

rezultatų. 

2 tikslas. 

Siekti 

glaudesnės 

pedagogų ir 

tėvų 

partnerystės 

rengiant, 

įgyvendinant 

bendrus 

socialinius 

Bendradarbiaujant 

su tėvais parengti 

ir įgyvendinti 2 

projektus: „Tėvai 

darželyje“, 

„Linksmasis 

dviratis“. 

 

 

Organizuoti  

 Tampriai 

bendradarbiauti 

su tėvais 

rengiant 

projektus ir juos 

įgyvendinant. 

Dalyvaus 30 % 

tėvų. 

 

Įgyvendinti 2 

projektai: 

„Tėvai 

darželyje“, 

„Linksmasis 

dviratis“. 

Dalyvavo 25 % 

tėvų. 

 

Didelis tėvų 

užimtumas 
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projektus bei 

prevencines 

veiklas 

 

tėvams, 

pedagogams 

pramoginius 

renginius, 

šeimos vakarones, 

kūrybines veiklas 

telkiančias 

įstaigos 

bendruomenę. 

 

Parengti 

rekomendacinius 

lankstinukus 

tėvams. 

 

Dalyvauti 

tarptautinėje 

socialinių ir 

emocinių įgūdžių 

ugdymo 

programoje 

„Zipio draugai“. 

stiprinant vaikų 

emocinį 

atsparumą  

 

Įsigyti priemones 

„Kimochis“ 3-6 

m. amžiaus vaikų 

socialinių ir 

emocinių įgūdžių 

ugdymui. 

 

 

 

Rengti 

veiklas patyčių 

prevencijai 

stiprinant vaikų 

emocinį 

atsparumą. 

 

Telkti įstaigos 

bendruomenę 

organizuojant  

įvairias  

pramogines bei 

kūrybines 

veiklas. 

Dalyvaus 60 % 

bendruomenės 

narių. 

 

Parengti 2 

rekomendaciniai 

lankstinukai 

tėvams. 

 

Programoje 

„Zipio draugai“ 

dalyvaus 100% 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų. 

 

 

 

 

 

 

Įsigyti 2 grupėse 

„Kimochis“ 

priemones 3-6 

m. amžiaus 

vaikų socialinių 

ir emocinių 

įgūdžių 

ugdymui. 

 

Stiprinti vaikų 

emocinį 

atsparumą. 

organizuojant 

veiklas patyčių 

prevencijai.  

Dalyvaus 30% 

įstaigos 

ugdytinių. 

Organizuoti 5 

pramoginiai 

renginiai, 9 

šeimos 

vakaronės 

telkiančios 

bendruomenę. 

Dalyvavo 70 % 

bendruomenės 

narių. 

 

Parengti 2 

rekomendaciniai 

lankstinukai 

tėvams. 

 

Programoje 

„Zipio draugai“ 

dalyvavo ir 

sustiprino 

emocinį 

atsparumą 

100% 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų.  

 

 

3 grupėse 

įsigyta 

socialinių ir 

emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programa ir 

priemonės 

„Kimochis“. 

 

35% įstaigos 

ugdytinių 

dalyvavo 

lopšelio-

darželio 

organizuotoje 

akcijoje 

„Veiksmo 
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savaitė be 

patyčių“. 

3. tikslas. 

Laikantis 

ikimokyklinių 

įstaigų HN 

įgyvendinti 

ilgalaikio 

materialiojo 

turto remonto 

programoje 

numatytas 

priemones, 

pagerinti 

vaikų 

ugdymo, 

higienos ir 

saugumo 

sąlygas 

Tobulinti vaikų 

ugdymo(si) 

sąlygas numatytas 

ikimokyklinių 

įstaigų HN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parengti pastato 

renovavimo 

projektą 

 

 

 

Pradėti vykdyti 

renovacijos 

darbus 

 

Atlikti kieturių 

einamąjį grupių 

patalpose 

remontą  

 

 

 

100 % 

Suremontuoti 

fasadinių ir 

vidaus laiptų 

pakopas  

 

Įrengti naują 

sporto aikštelės 

bei žaidimų 

aikštelių dangą. 

Sporto aikštelę 

aptverti tvora. 

 

 

 

Atlikti sporto 

salės remontą. 

  

    

 

 

    

 

 

 

 

Parengtas 

pastato 

renovavimo 

projektas 2500 

eur.  

 

Renovacijos 

darbai nepradėti 

vykdyti 

 

Remontas 

atliktas vienoje 

grupėje  

4086 eur. 

 

 

  

100 % Remonto 

darbai neatlikti 

 

 

 

 

Įrengta nauja 

sporto aikštelės 

bei žaidimų 

aikštelių danga.  

8292.44 eur. 

Sporto aikštelė 

tvora  

neaptverta 

 

Atliktas sporto 

salės šildymo 

sistemos 

remontas 

(pakeista 

šildymo 

sistema). 

Pakeistos 

grindys, 

perdažytos 

 

 

 

 

 

 

Negautas 

finansavimas 

 

Trijose 

grupėse  

remontas 

neatliktas,  

nes negautas 

finansavimas 

 

Negautas 

finansavimas  

 

 

 

Sporto 

aikštelė 

neaptverta, 

nes negautas 

finansavimas 
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Paruoštas 

projektas naujų 

aplinkų (erdvių) 

kūrimui 

 

Įrengti rūsio 

patalpose 

ventiliaciją 

 

 

sienos. 7662 

eur.  

 

Neparuoštas 

 

 

 

 

Neįrengta 

 

 

 

Pastatytos lauko 

pavėsines-

nameliai 2 vnt. 

vaikų 

edukacinei 

veiklai 10200 

eur. 

Negautas 

finansavimas  

 

 

Negautas 

finansavimas  

 

Nenumatytai 

gautas 

finansavimas 

 

 

3.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, pasiektus 

įgyvendinant asignavimų valdytojo strateginiame veiklos plane nustatytus strateginius tikslus. 

 

1 tikslas – patobulinti ugdymo kokybę siekiant individualių vaiko gebėjimų plėtojimo 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

  Parengtas vaikų pasiekimų vertinimo aprašas. 

 

  Organizuotos konsultacijos dėl vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo. 

  Priemonių individualių vaikų gebėjimų ugdymui įsigijimas. 

 

  Vaikų sveikatos gebėjimų ugdymas dalyvaujant įvairiose 

veiklose, renginiuose, projektuose: „Kubus-gamtos mylėtojų 

klubas“, „TAG - Regbis“. 

  3 grupėse įsigytos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

priemonės „Kimochis“ 

  Vaikų patyriminiam ugdymui netradicinės edukacinės 

veiklos. 

  Vaikų savireguliacijos kompetencijos ugdymo pratybos. 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

2000 eurų 

Mokymo lėšos 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

400 eurų  

Mokymo lėšos 

300 eurų  

Mokymo lėšos 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

3000 eurų 

Mokymo lėšos 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

400 eurų  

Mokymo lėšos 

300 eurų  

Mokymo lėšos 

Intelektiniai 

ištekliai 

  Dalyvauta KPKC organizuotuose seminaruose. 

  Visi įstaigos pedagogai dalyvavo seminare apie Kimochis 

programos integravimą. 

600 eurų  

Mokymo lėšos 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

1104 eurų  

Mokymo lėšos 

 

Intelektiniai 

ištekliai 
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  Mūsų įstaigos pedagogių pasidalinta patirtis, skaityti 

pranešimai: metodiniuose renginiuose, Respublikinėje-

praktinėje konferencijoje. 

 

 

2 tikslas – siekti glaudesnės pedagogų ir tėvų partnerystės 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

  Tėvams, pedagogams organizuoti 5 šviečiamieji renginiai  

vaikų ugdymo klausimais.  

  Įstaigos pedagogų parengti rekomendaciniai lankstinukai 

tėvams. 

  Psichologo konsultacijos tėvams, pedagogams. 

   

Atvirų durų dienos. 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

  Organizuotos 9 šeimos vakaronės, vienijančios bendruomenę. 

 

  Bendradarbiaujant su tėvais įgyvendinti projektai: „Linksmasis 

dviratukas“, „Tėvai darželyje“. 

  Organizuoti renginiai minint „Veiksmo savaitę be patyčių“. 

  

 Integruota socialinių ir emocinių įgūdžių programa „Zipio 

draugai“ 

  3 grupėse įsigytos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa ir  priemonės „Kimochis“ 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

600 eurų  

MK lėšos 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Intelektiniai 

ištekliai 

600 eurų  

MK lėšos 

 

 

3 tikslas - pagerinti vidaus ir lauko ugdymo aplinkas įgyvendinant ilgalaikio materialiojo 

turto 2016-2018 metų remonto programą 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

 Suremontuotos smėlio dėžės, pakeista supuvusi mediena 1164,24 1164,24 

Elektros skydinės remontas  2097,33 2097,33 

Sporto aikštelėje ir po kai kuriomis vaikų žaidimų aikštelėmis 

išlieta prilydoma danga  

10000,00 8292,44 

Įvažiavimo projektas 1210,00 1210,00 

Atliktas dalinis grupės  remontas. 

Sporto salėje: renovuota šildymo sistema, pakeistos grindys 

atitinkančios HN reikalavimus, perdažytos sienos 

12000,00 10700,00 

Lauko pavėsinės – nameliai  10200 10200 
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IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR 

IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo 

užmokesčio palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis 

(BRUTO) 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Vadovai 3 3 0 % 898 1253 +39,53% 

2 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

4 4 

0 % 

861 1157 

 

+34,38 % 

3 Auklėtojai 15 19 +26,66% 670 698 +4,18 % 

 
Auklėtojo 

padėjėjai 
12 13 

 

+8,33% 
429 463 

 

+7,93 % 

4 Menų pedagogai 3 3 0 % 387 390 +0,77 % 

5 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

4 4 

 

0 % 389,31 427,95 

 

+9,930 % 

6 
Techninis 

personalas 
20 21 

 

5 % 
471,15 518,87 

+10,130 % 

 

 

(Informacija apie darbuotojui, kuris Savivaldybės įstaigoje vienintelis eina atitinkamas 

pareigas, apskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas pateikiama tik gavus jo sutikimą.) 

 

4.2. Savivaldybės įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ataskaitiniais metais. 

Eil. 

Nr. 

Darbuotojų 

skaičius 

Data Organizavusi 

įstaiga 

Trukmė 

kvalifika-

cijos 

kėlimo 

programoje 

(kursuose) 

Panaudotos 

lėšos 

(Eurais) 

 
 

1.  1 2018-02-19,20 Soros 

International 

House 

16 akad. 

val. 

Europos 

Sąjungos 

projektas 

2.  1 2018-02-

19,20,21,26,27,28 

 

KPKC 36 55  
Mokymo lėšos 

3.  1 2018-04-20 Druskininkų 

švietimo 

centras 

6 15 
Mokymo lėšos 
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V SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR GAUTOS LĖŠOS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, JŲ PALYGINIMAS SU PRAĖJUSIU ATASKAITINIU 

LAIKOTARPIU 

  

4.  2 2018-04-18 KPKC 8 40 
Mokymo lėšos 

5.  1 2018-04-18 KPKC 8 36 
Mokymo lėšos 

6.  3 2018-09-25 Kolpingo 

kolegija 

8 36 
Mokymo lėšos 

7.  1 2018-10-24 Specialiosios 

pedagogikos 

ir 

psichologijos 

centras 

8 0 

 

8.  1 2018-01-19 Kauno rajono 

švietimo 

centras 

8 13 
Mokymo lėšos 

9.  1 2018-10-07 KPKC 6 15 
Mokymo lėšos 

10.  1 2018-10-22 KPKC 6 15 
Mokymo lėšos 

11.  27 2018-11-27 Lietuvos 

vaikų ir 

jaunimo 

centras 

6 350 
Mokymo lėšos 

12.  2 2018-11-28 KPKC 6 30 
Mokymo lėšos 

13.  1 2018-12-04 KPKC 8 25 
Mokymo lėšos 

14.  1 2018-12-03 KPKC 8 49 
Mokymo lėšos 

15.  1 2018-12-11 Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo 

centras 

8 25 
Mokymo lėšos 

16.  25 2018-12-19 KPKC 6 400 
Mokymo lėšos 

Viso 69 - - - 1104 eurai 
Mokymo lėšos 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 490,3 520,2 6,10% 

1.1. Iš jų  

(Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos lėšos) 

   

1.1.1.  Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 

gerinimas Aleksoto lopšelyje-darželyje 

(Savivaldybės biudžeto lėšos) 

359,4 414,5 15,33% 
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VI SKYRUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Išlaidų suma, 

tūkst. Eur 
kodas pavadinimas 

1 2 3 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 428,1 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 130,6 

2.2.1.1.1.1. Mitybos išlaidos 75,3 

1.1.2.  Kauno miesto savivaldybė, Pastatų ir kiemo statinių 

priežiūra ir remontas (Savivaldybės biudžeto lėšos) 

39 18,3 -53,08% 

1.1.3.  Kauno miesto savivaldybė, Pastatų elektrotechninės 

dalies, vėdinimo sistemų remontas ir materialiojo 

turto įsigijimas (Savivaldybės biudžeto lėšos) 

10,2 0 -100,00% 

1.1.4.  Kauno miesto savivaldybė, Pastatų inžinerinių 

sistemų rekonstrukcija ir remontas (Savivaldybės 

biudžeto lėšos) 

1,8 0 -100,00% 

1.1.5.  Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 

gerinimas Aleksoto lopšelyje-darželyje 

(Savivaldybės biudžetas, spec.lėšos-įnašai) 

78,9 86,7 9,89% 

1.1.6.  Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 

gerinimas Aleksoto lopšelyje-darželyje 

(Savivaldybės biudžetas, spec.lėšos-nuoma) 

1 0,7 -30,00% 

2. Valstybės biudžeto lėšos     

2.1.  Iš jų  

(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias 

programas skiriamos lėšos) 

   

2.1.1. Ugdymo kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje, mokymo lėšos-41, (Valstybės biudžetas) 

233,9 231,8 -0,90% 

2.1.2. Ugdymo kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje, pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo sąlygoms gerinti-4602 (Valstybės 

biudžetas) 

4,7 0 -100,00% 

2.1.3. Ugdymo kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje, darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui 

įgyvendinti-4603 (Valstybės biudžetas) 

5,2 0 -100,00% 

2.1.4. Kauno miesto savivaldybės administracija 

socialinės paramos skyrius, Ugdymo kokybės 

gerinimas Aleksoto lopšelyje-darželyje (socialinei 

paramai mokiniams), (nemokama mityba) 

0,3 0,3 0,00% 

3. Fondų lėšos  

(Nurodyti tikslius pavadinimus)  

0,0 0,0  

3.1.      

3.2. (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)    

4. Kitos lėšos 

(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

0,0 0,0  

5. Parama  3,1 2,0 -35,48% 

5.1. Ugdymo kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje (Valstybinė mokesčių inspekcija 2% bei 

parama iš juridinių ar fizinių asmenų) 

3,1 2,0 -35,48% 

 (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)    

 Iš viso 737,5 754,3 2,28% 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

 

79,9 

 

87,4 

 

9,39% 

 Iš viso lėšų 737,5 754,3 2,28% 
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2.2.1.1.1.2. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

0,2 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 1,1 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

0,1 

2.2.1.1.1.7. Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 2,1 

2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 20 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,3 

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 30,5 

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2,9 

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 19,5 

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 21,8 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinę parama pinigais 2,3 

3.1.1.2.1.3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 10,2 

3.1.1.2.1.2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 2 
Iš viso  748,0 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir 

pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus 

asignavimus. 

 

VII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

7.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, Savivaldybės 

įstaigos įsigytą ar perleistą ilgalaikį turtą. 

 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas  Kiekis Vertė tūkst. Eur (nurodyta 

perdavimo, pardavimo, 

įsigijimo dokumentuose) 

Data (kada gautas, 

įsigytas, perleistas 

turtas) 
1 2 3 4 5 

1 Paverčiama keptuvė 1 1982,09 2018-10-11 

2 Pavėsinė su stumdomais stiklais 1 4600,00 2018-12-11 

3 Pavėsinė su stumdomais stiklais 1 5600,00 2018-12-11 

 

7.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos pastatus. 

 

Pastatai 

(nurodyti adresus) 
Plotas 

(m2) 

 

Bendras 

plotas 

Žemės 

sklypo 

sutartis 

(Yra / nėra) 

Higienos 

pasas  

(Yra / nėra) 

Renovuotas (taip / ne)  

(Jeigu taip, nurodyti kada, 

jei planuojama renovacija 

nurodyti (visiška / dalinė), 

ar yra investicinis projektas, 

techninis projektas ir pan.) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 



11 

Darželio pastatas  2474,82 Yra Yra Ne  

 

VIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

2018.03.28 Kauno maisto ir veterinarijos tarnyba, patikros tikslas – planinis. Trūkumai pilnai 

pašalinti.  

2018.06.04 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, patikros tikslas – planinis. Trūkumai 

pilnai pašalinti. 

 

IX SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai X Gerai  Patenkinamai  Silpnai 
 

 

 

X SKYRIUS 

KITA SVARBI SU SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

     Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.T-652 „Dėl Kauno 

Aleksoto lopšelio-darželio direktoriaus“  2018 m. gruodžio 20 d. iš Kauno Aleksoto lopšelio-

darželio direktoriaus pareigų  atleista Milda Ona Brilinkevičienė. Paskirta nuo 2018 m. gruodžio 

21 d. Loreta Biskienė į Kauno Aleksoto lopšelio-darželio pareigas penkerių metų kadencijai. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                      Loreta Biskienė 


