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                                                        ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemo-

nės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar  

indėlio vertinimo 

 kriterijai, mato  

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai  

(eurais) 

01 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMA 

0101 

 

 

 

 

 

Organizuoti kokybiškai ir 

kūrybiškai ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą.   

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas, 

vaikų ugdymo(si) poreikių 

tenkinimas. 

Specialiųjų poreikių vaikų, turinčių 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

ugdymas. 

 

Edukacinių programų ir ekskursijų 

organizavimas. 

 

 

Pedagogų ir vadovų  kvalifikacijos 

tobulinimas. 

 

 

Seminarų organizavimas. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius 180. 

Pedagogų darbo užmokestis. 

Specialiųjų poreikių vaikų 

skaičius 51. 

Logopedo darbo užmokestis. 

 

Organizuoti 5 grupėms 

edukacines programas, 

ekskursijas. 

 

18 pedagogų tobulins 

kvalifikaciją ir dalyvaus  

seminaruose, kursuose ne 

mažiaus 5 dienas per metus.  

Organizuoti 2 seminarus. 

Direktorius, 

Vyr.  

buhalteris 

 

Direktorius, 

Vyr. 

buhalteris 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

 

II,III,IV 

ketvirtis 

 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

 

I, IV 

ketvirtis 

 129882 

(savivaldybės ir 

valstybės biudžeto 

lėšos) 

7089 

(savivaldybės ir 

valstybės biudžeto 

lėšos) 

355 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

837 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

 

 



 

2 

0102 Stiprinti materialinę bazę, 

modernizuoti ugdymo 

aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo priemonės, žaislai, 

raštinės prekės ir sporto 

inventorius. 

Lauko  žaidimų aikštelių įrenginiai. 

 

 

Spaudiniai vaikams ir pedagogams. 

 

 

Nerenovuotų vidaus patalpų dalinis 

remontas. 

 

 Valymo ir higienos priemonių 

įsigijimas. 

 

Minkšto inventoriaus atnaujinimas.  

 

 

Indai ir stalo įrankiai. 

 

 

IKT ir kompiuterinės įrangos 

priežiūra. 

 

Interneto svetainės prieiga ir 

priežiūra. 

9 grupių, salių, logopedo kab.  

aprūpinimas ugdymo ir sporto 

priemonėmis, žaislais. 

 4 smėlio dėžių atnaujinimas. 

 

 

Pedagoginė, metodinė ir vaikų 

literatūra. 

 

 2 grupių, 2 laiptinių grindų 

atnaujinimas. 

 

 9 grupių, virtuvės aprūpinimas 

valymo ir higienos priemonėmis. 

 

Patalynės, antklodžių ir 

rankšluosčių įsigijimas   

3 grupių vaikams.  

Indų ir įrankių atnaujinimas  

2 grupėms ir virtuvei. 

 

Dažai, kasečių pildymas, 

kompiuterinės įrangos priežiūra. 

 

Interneto svetainės atnaujinimas 

ir priežiūra. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

II 

ketvirtis  

 

II,III,IV 

ketvirtis 

 

III 

ketvirtis 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

II ketvirtis 

 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

452 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

1674,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

1500,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

50 

(rėmimo lėšos) 

 

265 

(savivaldybės lėšos) 

 

 666 

 (rėmimo lėšos) 

 

 150 

 (rėmimo lėšos) 

 

790 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

430  

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

0103 Gerinti maitinimo kokybę. Maitinimo organizavimo 

gerinimas. 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikų nemokamas maitinimas. 

Maitinimo kokybės 

gerinimas180 vaikų. 

 

10 priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų. 

Direktorius,  

Maitinimo 

organizavimo 

ir higienos 

specialistas 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

39715 

(savivaldybės ir spec. 

programos lėšos) 

1651 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

Direktorė                                                                                                                                   Angelė Juškevičienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                           Virginija Davainienė  

 



Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

 
  

Finansavimas 

2014 metų 

asignavimai 

tūkst. Lt 

 

2015 

biudžetinių         

metų  

asignavimų 

poreikis  

eurais 

2015 

biudžetinių                

metų 

asignavimai 

eurais 

2016 metų 

projektas 

eurais 

2017 metų 

projektas 

 eurai 

1. Finansavimo šaltiniai,  

iš viso: 

1213,8 361265,7 364800 364800 364800 

1.1. Savivaldybės lėšos, 

 iš viso: 

1199,1 356645 360900 360900 360900 

1.1.1.  Savivaldybės 

biudžeto lėšos  

751,2 217193 218500 218500 218500 

1.1.2.  Valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės 

dotacijos lėšos 

447,9 139452 142400 142400 142400 

1.1.3. Savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 

lėšos  

     

1.2. Valstybės biudžeto 

lėšos, iš viso: 

10 3151 3300 3300 3300 

1.2.1. Valstybės biudžeto 

lėšos 

4,9 1651 1800 1800 1800 

1.2.2. Kitos valstybės 

biudžeto lėšos (pieno 

programa) 

5,1 1500 1500 1500 1500 

1.2.3. Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo 

lėšos 

     

1.2.4. Valstybės investicijų 

programos lėšos 

     

1.3. Europos Sąjungos 

paramos lėšos  

1,4 500 500 500 500 

1.4. Kiti finansavimo 

šaltiniai iš viso: 

3,3 969,7 600 600 600 

1.4.1. Paskolos lėšos       

1.4.2. Rėmimo lėšos 3,3 969,7 600 600 600 

1.4.3. Nuosavos lėšos      

 

Asignavimų valdytoja                                                                                     Angelė Juškevičienė   

 

Vyr. buhalterė                                                                                                Alma Alksninienė 

 

2015-03-06 

 

 


