
KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIS-DARŽELIS 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  

 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. 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. Įstaigos įsteigimo metai 1980-02-01 

1.6. Įstaigos vadovas Loreta Biskienė, 2018-12-21. 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

        Įgyvendinant 2019-2021 metų  strategiją buvo siekiama šių tikslų: 1. Tobulinti ugdymo 

kokybę siekiant individualių vaiko gebėjimų plėtojimo modernizuojant ugdymo procesą, stiprinant 

vaikų emocinį atsparumą. 2. Stiprinti ir plėtoti partnerystę vaikas – šeima – pedagogas, įtraukiant 

laisvanorystę į ugdymosi procesą. 3. Kurti modernią, saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. 

        Siekiant pirmo strateginio tikslo įgyvendinimo 2019 m. veiklos plane išsikeltas tikslas - 

tobulinti ugdymo kokybę siekiant individualių vaiko gebėjimų plėtojimo modernizuojant ugdymo 

procesą, įdiegiant skaitmeninę ugdymo turinio ir vaikų pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną). 

Pasiekto tikslo rezultatą vertiname labai gerai, nes pavyko pasiekti planuoto rezultato: pilnai 

įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, kuris atliepia šiuolaikinius komunikacijos poreikius, 

užtikrina informacijos sklaidą įstaigoje, gerina ugdomosios veiklos organizavimą,  pedagogų ir 

specialistų bendradarbiavimą. Visi mokytojai naudoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ vaikų 

pasiekimų vertinimui, planavimui, informacijos sklaidai, lankomumo  apskaitai ir kt. 2020 m. 

sausio mėn. atvėrėme prieigą tėvams prie skaitmeninės ugdymo turinio ir vaikų pasiekimų 

vertinimo sistemos (el. dienynas).  

       Siekiant antro strateginio tikslo įgyvendinimo 2019 m. veiklos plane išsikeltas tikslas - skatinti 

tėvų ir laisvanorių aktyvesnį dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese. Plėtojant laisvanorystę 

įstaigoje pasirašyta sutartis su ugdytinio mama, kuri įsijungė į bendruomenės veiklą, vykdė 

edukacinius užsiėmimus su įstaigos ugdytiniais, prisidėjo prie ugdymosi erdvių naujinimo ir 

modernizavimo. Nuoseklus bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais bei socialiniais 

partneriais leido įgyvendinti ilgalaikį projektą „Kuo būsiu užaugęs“ bei projektus: „Spalvingo 

rudens glėbyje“, “Adventas“,   „Noriu padėti“. Tvaresniems santykiams  puoselėti organizuotas 

renginys „Tėvų dienos darželyje“.  

       Siekiant trečio strateginio tikslo įgyvendinimo 2019 m. veiklos plane išsikeltas -  laikantis 

ikimokyklinių įstaigų HN, įgyvendinti ilgalaikio materialiojo turto remonto programoje numatytas 

mailto:darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt
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priemones, pagerinti vaikų ugdymo, higienos, saugumo sąlygas. Atlikti šie remonto darbai 

naudojant 2019 m. įstaigos biudžeto lėšas:  

✓ atliktas vienos grupės patalpų pilnas remontas,  

✓ atliktas dalinis įstaigos koridoriaus remontas, jame įrengtos ir modernizuotos edukacinės 

erdvės, 

✓ atliktas pastato tambūrų dalinis remontas. 

Užtikrinant vaikų saugumą įrengta:  

✓ varteliai ir pėsčiųjų takas įstaigos lauko teritorijoje leidžiantys saugiai tėvams ir jų  vaikams 

patekti į kiemą – spec. (tėvų įmokų) lėšos,  

✓ praėjimo kontrolės sistema (kodinės lauko durys)  – 2 % GPM lėšomis– įstaigos biudžeto 

lėšos ir nuomos lėšos.  

✓ turėklų apsauga laiptinėse, 

✓ praėjimo apsauginiai varteliai ir sienelė lopšelio grupių rūbinėlėse.  

      Dėl negauto planuoto finansavimo numatyto 2019 m. ilgalaikio turto remonto plane,  

neįgyvendinti numatyti darbai: neatliktas vienos grupės remontas, neatlikta pastato renovacija, 

neįrengtas įvažiavimas iš Antanavos gatvės, neatliktas vidaus patalpų laiptų pakopų remontas. 

Pasiektą rezultatą vertiname gerai, nes iš gautų įstaigos asignavimų 2019 m. užduočių įvykdyta 

daugiau, negu buvo numatyta. 

 



 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą*.  

Įstaigos vadovo patvirtintame metiniame 

veiklos plane numatyta (-os) svarbiausia (-

ios) sritis  (-ys), tema (-os), metinis 

veiksmas /darbai, jų įvykdymo informacija 

Vertinimo kriterijus (rodiklis), 

matavimo vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Ugdymo kokybės gerinimas Kauno 

Aleksoto lopšelyje – darželyje 

 
    

 

 

1.1. KT panaudojimas ugdymo procese Pedagogų, naudojančių IKT 

ugdymo procese dalis, nuo 

bendro jų skaičiaus (vnt.) 
23 23 100% +0,5% 

 

1.2. Projekto "Kuo būsiu užaugęs" 

įgyvendinimas 

Projekto dalyvių skaičius (vnt.) 

160 160 100% - 

2018 m. buvo kitas veiklos 

rodiklis, todėl nenustatomas 

procentinis pokytis 

 
1.3. Įstaigos vidaus aplinkų atnaujinimas Atnaujintų aplinkų skaičius 

2 1 50% - 
Neskirtas pakankamas 

finansavimas 

       

Įstaigos vadovo patvirtintame metiniame 

veiklos plane numatyta (-os) svarbiausia (-

ios) sritis  (-ys), tema (-os), metinis 

veiksmas /darbai, jų įvykdymo informacija 

Vertinimo kriterijus (rodiklis), 

matavimo vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

2.1. Tobulinti ugdymo kokybę siekiant 

individualių vaiko gebėjimų plėtojimo 

modernizuojant ugdymo procesą, įdiegiant 

skaitmeninę ugdymo turinio ir vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną) 

Skaitmeninę ugdymo turinio ir 

vaikų pasiekimų vertinimo 

sistemą (el. dienyną) taikančių 

pedagogų dalis (proc.) 

80% 95% 119% +9% 

 

2.2. Skatinti tėvų ir laisvanorių aktyvesnį 

dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese 

Tėvų, laisvanorių, aktyviau 

dalyvavusių ugdymo procese, 

dalis (proc.) 40% 50% 125% +5% 
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2.3. Laikantis ikimokyklinių įstaigų HN 

įgyvendinti ilgalaikio materialiojo turto 

remonto programoje numatytas priemones, 

pagerinti vaikų ugdymo, higienos, saugumo 

sąlygas 

Grupių, kuriose atliktas 

remontas, dalis (proc.) 

1 1 100% +0,1% 

 

 Įrengtos praėjimo kontrolės 

sistemos dalis (proc.) 

 

100% 100% 100% +100% 

 

 Atlikto dalinio įstaigos 

koridoriaus remonto dalis (proc.) 100% 100% 100% +100% 
 

 Įrengto pėsčiųjų tako dalis 

(proc.) 
100% 100% 100% +100% 

 

2.1. Pasiektą rezultatą vertiname labai gerai, nes pavyko pasiekti planuotus rezultatus: visi mokytojai naudoja skaitmeninę ugdymo turinio ir vaikų pasiekimų vertinimo sistemą (el. 

dienyną). Strateginio planavimo informacinėje sistemoje (STRAPIS) išsikėlėme tikslą „IKT panaudojimas ugdymo procese“. Planuotos rodiklių reikšmės tapo faktinėmis – pedagogai 

IKT naudoja ugdymo(si) procese. IKT naudojimas atliepia šiuolaikinius komunikacijos poreikius, gerina ugdomosios veiklos organizavimą,  pedagogų ir specialistų bendradarbiavimą. 

Planuojame nuo 2020 m. įdiegti prieigą tėvams prie skaitmeninės ugdymo turinio ir vaikų pasiekimų vertinimo sistemos (el. dienyno). 

2.2. Pasiektas rezultatas vertinamas  labai gerai. Plėtojant laisvanorystę įstaigoje pasirašyta sutartis su ugdytinio mama, kuri įsijungė į bendruomenės veiklą, vykdė edukacinius 

užsiėmimus su įstaigos ugdytiniais, prisidėjo prie ugdymosi erdvių naujinimo. Nuoseklus bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais bei socialiniais partneriais leido 

įgyvendinti ilgalaikį projektą „Kuo būsiu užaugęs“, bei projektus :  „Spalvingo rudens glėbyje“, “Adventas“,   „Noriu padėti“. Tvaresniems santykiams  puoselėti organizuotas renginys 

„Tėvų dienos darželyje“. Įgyvendinome planuotas rodiklio reikšmes. Pasiekėme glaudesnio pedagogų ir tėvų bendravimo, jų aktyvesnio dalyvavimo siekiant vieningų tikslų vaikų 

ugdymo procese. 

2.3. Pasiektas  rezultatas vertinamas  labai gerai, nes iš gautų asignavimų 2019 m. užduočių įvykdyta daugiau, negu buvo numatyta. 

Atlikti šie remonto darbai naudojant 2019 m. įstaigos biudžeto lėšas:  

 atliktas vienos grupės pilnas patalpų remontas,  

 atliktas dalinis įstaigos koridoriaus remontas, jame įrengtos ir modernizuotos edukacinės erdvės, 

 atliktas pastato tambūrų dalinis remontas. 

Užtikrinant vaikų saugumą įrengta:  

 varteliai ir pėsčiųjų takas įstaigos lauko teritorijoje leidžiantys saugiai tėvams ir jų  vaikams patekti į įstaigos kiemą– spec. (tėvų įmokų) lėšos,  

 praėjimo kontrolės sistema (kodinės lauko durys)  – 2 % GPM lėšomis– įstaigos biudžeto lėšos ir nuomos lėšos.  

 turėklų apsauga laiptinėse, 

 praėjimo apsauginiai varteliai lopšelio grupių rūbinėlėse.  

Dėl negauto papildomo finansavimo numatyto 2019 m. ilgalaikio turto remonto plane,  neįgyvendinti numatyti darbai: neatliktas vienos grupės remontas, neatlikta pastato renovacija, 

neįrengtas įvažiavimas iš Antanavos gatvės, neatliktas vidaus patalpų laiptų pakopų remontas. 

 

 

 



IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

4.1. 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 

ataskaitin

is 

laikotarpi

s, vnt. 

Ataskaitini

s 

laikotarpis, 

vnt. 

Pokytis

, proc. 

Praėjęs 

ataskaitin

is 

laikotarpi

s, Eur 

Ataskaitini

s 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Auklėtojas 

 

3 4 +33,33 440,18 659,33 +49,79 

2 
Vyresnysis 

auklėtojas 
7 7 0 748,45 1077,87 +44,01 

3 
Auklėtojas 

metodininkas  
6 5 -16,7 840,89 1216,42 +44,66 

4 

Priešmokyklin

io ugdymo 

pedagogas 

metodininkas 

4 3 -0,25 719,47 1144,29 +59,05 

5 
Vyresnysis 

logopedas 
2 2 0 631,86 985,45 +55,96 

6 
Auklėtojo 

padėjėjas 
13 13 0 436,89 676,56 +54,86 

7 Virėjas 3 3 0 486,67 738,13 +51,67 

Visų įstaigos darbuotojų  33626 49576 +47,43 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

  

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai 

 

 

 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 520,2 549,00 5,54% 

1.1. Iš jų: Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymo programa 

(Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos lėšos) 

   

1.1.1.  Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo 

kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje (Savivaldybės biudžeto lėšos) 

 

414,5 

 

473,3 

 

14,2% 
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5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius (nurodomo tik tiek ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos lėšos) 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsnio* 

I ketv., tūkst. 

Eur 

II ketv. tūkst. 

Eur  

III ketv., Eur IV ketv., tūkst. 

Eur  

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. 

Eur 

kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.1.1.  Darbo 

užmokestis 

pinigais 

100 231,74 190 745,38 140356,19 199069,69 630,4 

2.1.2.1.1.1. Socialinio 

draudimo 

įmokos 

1 457,12 2844,23 2299,22 3099,43 9,7 

2.2.1.1.1.1. Mitybos 

išlaidos 

18 363,53 20224,8 19138,99 26172,68 83,9 

2.2.1.1.1.2.  Medikamentų 

ir medicininių 

   209,0 0,2 

1.1.2.  Kauno miesto savivaldybė, Pastatų ir 

kiemo statinių priežiūra ir remontas 

(Savivaldybės biudžeto lėšos) 

 

18,3 

 

0,81 
 

-95,6% 

 

1.1.3.  Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo 

kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje (Savivaldybės biudžetas, 

spec.lėšos-įnašai 7301) 

86,7 74,8 

 

-13,72% 

 

1.1.4.  Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo 

kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje (Savivaldybės biudžetas, 

spec.lėšos-nuoma) 

1,1 0,066 -94,00% 

2. Valstybės biudžeto lėšos     

2.1.  Iš jų: Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymo programa 

(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias 

programas skiriamos lėšos) 

   

2.1.1. Ugdymo kokybės gerinimas Aleksoto 

lopšelyje-darželyje, mokymo lėšos-41, 

(Valstybės biudžetas) 

228,5 263,0 15,00% 

2.1.2. (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)    

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  (pienas, vaisiai) 2,0 1,0 -50,00% 

5.1. Ugdymo kokybės gerinimas Aleksoto lopšelyje-

darželyje (Valstybinė mokesčių inspekcija 2% bei 

parama iš juridinių ar fizinių asmenų) 

2,0 2,0 0,00% 

 (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)    

 Iš viso 

 

 

752,7 815,0 8,27% 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

87,4 

 

92,3 5,60% 

 Iš viso lėšų 752,70 815,0 8,27% 
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paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos 

2.2.1.1.1.5. Ryšių 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos 

176,80 265,72 223,96 334,52 1,0 

2.2.1.1.1.7. Aprangos ir 

patalynės 

įsigijimo 

išlaidos 

 470,53 965,82 2663,65 4,1 

2.2.1.1.1.15. Materialiojo 

turto 

paprastojo 

remonto 

išlaidos 

1 088,93 327,38 10582,85 2827,35 14,8 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos 

kėlimo 

išlaidos 

472,00 462,87 15 745 1,7 

2.2.1.1.1.20. Komunalinių 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos 

10 231,68 6420,20 2514,65 8551,68 27,7 

2.2.1.1.1.21. Informacinių 

technologijų 

prekių ir 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos 

883,86 666,31 166,82 1675,65 

 

3,4 

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos 

4 707,07 4287,89 1632,37 20261,41  

 

 

30,9 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių 

socialinę 

parama 

pinigais 

848,43 147,34 2966,85 886,65 4,8 

Iš viso     812,8 

 

*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. 

 

 

 

 

 

 



4 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, 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) 

Įsigijimo 

tikslas, 

pagrindimas  

1 2 3 4  5 

1  Nešiojamas kompiuteris 

Dell Latitude 5590 

1 vnt.  986,03 2019-01-31 Savivaldybės 

perduotas 

naudoti 

 

VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

     2019-04-12 planinis Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimas. Rasti 

trūkumai pilnai pašalinti. 

     2019-05-08 Valstybinė operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė. Rasti trūkumai pilnai 

pašalinti. 

     2019-05-30 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Maisto tvarkymo subjekto 

patikrinimas dėl vartotojo pranešimo (skundo). Skundas nepasitvirtino. 

   

VIII SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Įstaigos pedagogai, specialistai ir ugdytiniai dalyvauja: 

 respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, 

 tarptautiniame Europos komisijos inicijuotame projekte  

#BEACTIVE, 

 tarptautiniame projekte „World Orienteering Day“, 

 respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, 

 LSM organizuojamame respublikiniame projekte “Trikrepšio festivalis“, 

 respublikiniame projekte „Futboliuko kalėdos“  

✓ įstaigos psichologas: 

 nacionalinės švietimo agentūros organizuoto ESF projekto ,,Įtraukiojo ugdymo galimybių 

plėtra“ I etape,  

 nacionalinės švietimo agentūros organizuoti mokymai  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

emocijų/elgesio sunkumų įvertinimas taikant ASEBA formas“.  

✓ įstaigos spec. pedagogas: 

 projekte ERASMUS+  “Įtraukusis ugdymas Austrijoje". 

 

 

Direktorė                                                                                                                      Loreta Biskienė 
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