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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  

VADOVO  2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

 ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

 Įgyvendinant Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Darželis) misiją, 

strateginius tikslus ir 2015 metų veiklos planą buvo vykdomos 4 programos: Vaiko pažangą 

skatinantis ugdymas(is), Darželio kultūra, Vaiko poreikių tenkinimas, Duomenimis grįstas 

valdymas. 2015 m. veiklos plane pagal programas buvo numatyta 15 priemonių ir 86 veiksmai 

priemonėms įgyvendinti. 

 Darželyje dirba 30 darbuotojų. Etatų skaičius – 26,6. Direktorius ir  direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui įgiję II-ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus vadybinio darbo 

stažas – 24 metai, iš jų – 9 metai šiame Darželyje. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui vadybinio 

darbo stažas – 19 metų, iš jų – 18 metų šiame Darželyje. 

 Dirba 13 pedagoginių darbuotojų. Pagal pirmaeilių pareigų darbo sutartis dirba 12 

pedagoginių darbuotojų, pagal antraeilių pareigų darbo sutartį dirba 1 pedagogas (papildomo 

ugdymo pedagogas - 0,3 etato). Iš 10 auklėtojų 9 atestuoti, 1 atestuosis 2017 metais. 5 auklėtojai 

įgiję vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 4 auklėtojai – auklėtojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. Muzikos pedagogas įgijęs muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją, papildomo ugdymo pedagogas – kūno kultūros vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, logopedas kvalifikacinės kategorijos nėra įgijęs, atestuosis 2018 metais. 

 Darželyje dirba 15 nepedagoginių darbuotojų (13 etatų).  

 Pagal ikimokyklinio ugdymo programą per 2015 m. ugdėsi 90 vaikų, pagal 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą – 25 vaikai. Iš viso – 115 vaikų. Vaikų, kuriems 

būtų skirtas nemokamas maitinimas, nebuvo.  

II SKYRIUS 

VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 Ugdomosios veiklos kokybės pažanga 

 Darželyje vaikai ugdomi pagal Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

ikimokyklinio ugdymo programą ir pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) 

programą. Į šias programas integruota Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“,  Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 
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želmenėliai“ 2015 m. veiklos planas, Universalioji sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa  (ugdoma 115 vaikų – 100 proc.).  

 Per 2015 metus 26 vaikai (22 proc.) turėjo kalbos ir komunikacijos sutrikimų: iš jų - 

16 ikimokyklinio amžiaus, 10 priešmokyklinio amžiaus. Logopedinė pagalba buvo teikiama 16 

vaikų (14 proc.): iš jų – 6 ikimokyklinio amžiaus, 10 priešmokyklinio amžiaus.  

 Vykdyta 20 veiklų netradicinėse aplinkose: Kupiškio kultūros centre (5), Kupiškio 

technologijos ir verslo mokykloje (2), Molėtų observatorijoje (1), K. Šimonio parke (2), 

Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėje (1), Kupos pakrantėje (2), Kupos pradinėje mokykloje 

(3), Kupiškio viešojoje bibliotekoje (3), Kupiškio etnografijos muziejuje (1).  

 Per 2015 m. visi ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (100 proc.) padarė 

pažangą. Į mokyklą gerai pasirengę išėjo 16 vaikų / 64 proc., vidutiniškai pasirengę – 9 vaikai / 36 

proc. Tikėtina, kad į mokyklas išėjo deramo socializacijos lygio, tinkamai paruošti ir motyvuoti 

vaikai.  

 Administracija stebėjo ir vertino 58 pedagoginių darbuotojų veiklas. Vidutinis stebėtų 

ir vertintų veiklų skaičius, tenkantis vienam Darželio pedagogui – 4,8. Buvo stebėtos ir vertintos 

kitų pedagoginių darbuotojų (logopedo) veiklos - 4. Dominuojantys stiprieji stebėtų veiklų aspektai:   

pedagogai geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius ir juos susieti su rezultatu, geba 

parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus,  geba atskleisti ugdymo turinį, naudoti laiką ir 

išteklius.  Tobulintini stebėtų veiklų aspektai: ugdymo ir ugdymosi aplinkos kūrimas, vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

 2015 metais buvo įgyvendintos 9 tėvų iniciatyvos ugdomajai veiklai tobulinti. 

 Tėvų informavimui apie Darželio veiklą naudojamos 8 formos: grupių tėvų 

susirinkimai,   visuotiniai tėvų susirinkimai, internetinė Darželio svetainė, informaciniai grupių ir 

Darželio stendai, laikraštis „Žinios iš „Obelėlės“,  tėvų švietimas, individualūs pokalbiai,  IKT. 

 Norėdami motyvuoti tėvus domėtis vaikų veikla darželyje 7 pedagogai inicijavo 

ugdymo tęstinumą namuose: tėvų-vaikų bendri kūrybiniai darbeliai, žaislų, knygelių gaminimas. 

 Vaikų kitų pasiekimų pažanga 

 Per  2015  metus  95  vaikai (83  proc.)  dalyvavo  savivaldybės,   šalies   konkursuose,  

varžybose. Dalyvauta  3 savivaldybės  lygmens  konkursuose: Lietuvos  vaikų  ir  moksleivių   liau- 

dies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ (diplomantas), priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų 

konkursuose „Žiniukas ir Nežiniukė“, „Kupiškio kraštas išmargintas raštais“. 
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 Dalyvauta 3 Kupiškio r. savivaldybės varžybose ir pelnytos prizinės vietos: „Mes 

bėgikais norim būti“ (I vieta, II vieta), Ramūno Karbauskio taurės šaškių turnyre (I vieta,  II vieta, 

III vieta ), respublikinio konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etape (1 komandinė vieta).  

 Darželio vaikai dalyvavo 5 kūrybinių darbų parodose, kurios vyko Kupiškio 

etnografijos  muziejuje  („Dovana Lietuvai“,  „Po kūrėjo delnu“),   Kupiškio  viešojoje  bibliotekoje 

(„Fantazijos šalies veikėjai“), Kupiškio Kupos pradinėje ir Kupiškio P. Matulionio progimnazijoje 

(„Mano svajonių mokykla“).  Dalyvauta 4 šalies piešinių konkursuose: „Pavasario sparnuočiai“, 

„Vaikų Velykėlės“, „Tvirta šeima – akmuo Tėvynės pamate“, „Mano vieta šiandienos pasaulyje“. 

Dalyvauta 1 tarptautiniame konkurse: piešinių konkursas Torunėje „Visada žalia, visada mėlyna“.  

 Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga 

 2015 m. rengta, dalyvauta ir įgyvendinta  15 projektų. Iš jų – 8 darželio lygmens 

projektai, 2 savivaldybės lygmens, 4 šalies lygmens, 1 tarptautinis. Parengti ir įgyvendinti 8 

darželio lygmens projektai: „Do, re, mi, fa, sol, la, si - džiaugiasi vaikai visi“, „Pavasarinis gūsis“, 

„Ir suaugę, ir maži – darbą mylime visi“,  „Džiaugias tėtis ir mama, kai saugus aš“, „Laba diena“, 

„Lietaus stotelės“, „Žaidžiu lauke“.  Juose dalyvavo 100 proc. Darželio vaikų, projektus įgyvendinti 

padėjo 50 proc. tėvų. 

 Priešmokyklinio amžiaus vaikai (25) dalyvavo 2 savivaldybės lygmens projektuose: 

Kupiškio r. ŠPT organizuotame „Į pagalbą mažiesiems“ ir  Kupiškio r. Noriūnų J. Černiaus 

pagrindinės mokyklos organizuotame projekte „Nebūk šešėly“.  

 Dalyvauta 4 šalies lygmens projektuose: „Netradicinė mano knygelė“, „Smalsučių 

laboratorija“,„Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ (gavome dirbtinę futbolo dangą 150 m aikštelei (765 

Eur) ir 10 futbolo kamuolių (144,80 Eur),  „Savaitė be patyčių“. 

 Įgyvendintas 1 tarptautinis projektas. Kartu su socialiniais partneriais iš Latvijos 

Respublikos Saulkrastų vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ dalyvavome bendrame projekte 

„Medžiai artimiausioje aplinkoje“.  

  Darželį pradėjo lankyti 32 vaikai.  Vykdytos 2 prevencinės programos: vienerių-dvejų 

metų vaikų ir jų tėvų mokyklėlė „Pumpurėliai“  ir Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“. Prevencinėse programose  dalyvavo iš viso  45 vaikai (39 proc.). 

 Kiti adaptacijos sunkumų įveikimo būdai: individualūs pokalbiai su tėvais, tėvų 

buvimas ir veiklos stebėjimas grupėje, stendinė medžiaga, lankstinukai pedagoginėmis-

psichologinėmis temomis.  

Buvo organizuojami vaikų pilietiškumą ugdantys renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, 

pilietinės akcijos „Gyvasis tautos žiedas“ ir „Atmintis gyva, nes liudija“.  Veikė etninio ugdymo 

būrelis, kurį lankė 20 vaikų (17 proc.).  
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 Ikimokyklinės įstaigos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga 

 Tėvų ir darbuotojų nuomonė  apie darželio veiklą buvo tiriama atliekant apklausą 

pagal Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką. Nustatyti stiprieji veiklos aspektai: 

bendravimas ir bendradarbiavimas, personalo kompetencija ir jos panaudojimas, įstaigos 

atstovavimas ir reprezentavimas.  Kaip silpnieji buvo nurodyti  šie veiklos aspektai: vaikų kultūra, 

pedagogų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Tobulinti pasirinkti 

tokie aspektai: vaikų kultūra, pedagogų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos 

vertinant. Apklausoje dalyvavo 100 proc.  Darželio darbuotojų ir 80 proc. tėvų.  

 Vadovų ir ikimokyklinės įstaigos pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga 

 Darželio strateginiame plane pedagogų kvalifikacijos kėlimas,  gerosios patirties 

skleidimas  nurodomi  kaip priemonės užtikrinant ugdymo kokybę, ugdymo metodų įvairovę. 5 

pedagogai (38 proc.) skleidė patirtį savivaldybėje:  pedagogės R. Jurikienė, E. Kunigonienė, V. 

Valiaugienė skaitė pranešimus  Darželio ir Kupiškio r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams  

seminare „Mikroklimatas darželyje ir šeimoje“; muzikos pedagogė L. Vaidilienė vykdė mokymus 

trečiojo amžiaus universiteto dalyviams;  priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Jurevičienė 

dalyvavo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos „Kūrybiškumo ugdymo dienoje“, 

vedė edukacinį užsiėmimą „Karpiniai“ Kupiškio etnografijos muziejaus renginyje „Muziejai darniai 

visuomenei“. 5 pedagogės (38 proc.): V. Jurevičienė, V. Valiaugienė, V. Vaitiekūnaitė, E. 

Kunigonienė, L. Vaidilienė Darželio veiklą pristatė Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

pedagogams.  

 Per 2015 metus Darželio pedagogai kėlė kvalifikaciją 71 d. – 1106 val. Vidutinis 

kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam pedagogui – 85. 

 Kvalifikaciją kėlė ir nepedagoginiai darbuotojai: dietistas – 4 val.; 5 auklėtojų 

padėjėjai, pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas ir valytojas – po 3.5 val.,  ūkvedys – 8 

val. 

 Visi Darželio pedagogai dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų metodinio būrelio „Kibirkštėlė“ veikloje. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Jurevičienė 

ir  auklėtoja R. Petrikienė dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veikloje.  V. Jurevičienė   išrinkta Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos Kupiškio r. tautodailininkų skyriaus  pirmininke.  

 Visi Darželio pedagogai priklauso Respublikinei ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“. Pedagogės V. Vaitiekūnaitė, R. Petrikienė, V. 

Jurevičienė vadovavo Panevėžio kolegijos studentų pedagoginėms praktikoms. Per 2015 m. 

turėjome 3 praktikantus.  
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 Muzikos pedagogės L. Vaidilienės iniciatyva suburtas vaikų muzikavimo būrelis 

(lanko 15 vaikų) ir pedagogų ansamblis „Dainija“. Paruošti 8 koncertai Darželio ir Kupiškio 

bendruomenėms. Auklėtojos L. Rimšienės iniciatyva pagaminta netradicinių sportinių priemonių iš 

antrinių žaliavų vaikų judėjimo poreikiui tenkinti.  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Kuprienė, dalyvaudama 36 val. trukmės 

įvairiuose seminaruose, tobulino bendrąsias, profesines kompetencijas. Paminėtinos direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui V. Kuprienės vadybinės iniciatyvos: informacijos apie Darželio veiklą 

sklaida internetinėse Darželio, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ svetainėse, bendruomenės narių dalyvavimo kūrybiniuose konkursuose, 

sportinėse varžybose, projektuose skatinimas, labdaros ir paramos 2 proc. GPM lėšų rinkimas. 

 Direktorė D. Koženiauskienė skaitė pranešimą Darželio ir Kupiškio r. ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogams seminare „Mikroklimatas darželyje ir šeimoje“. Taip pat paruošta 

kvalifikacinė programa ir pravestas seminaras Kupiškio r. Alizavos pagrindinės  mokyklos 

pedagogams „Lyderystė mokykloje“.  Vadybines ir profesines kompetencijas direktorė D. 

Koženiauskienė tobulino  74 val. trukmės įvairiuose seminaruose.   

 Direktorė D. Koženiauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Kuprienė apie 

Darželio veiklą skleidė patirtį Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogams. 

 Direktorė D. Koženiauskienė, būdama Kupiškio r. ugdymo įstaigų vadovų atestacinės 

komisijos nare, dalyvavo 8 Kupiškio r. ugdymo įstaigų  vadovų atestacijų ar veiklos atitikties 

patvirtinimo darbo grupių darbe. D. Koženiauskienė dalyvavo Kupiškio r. Etninės kultūros plėtros 

tarybos veikloje.  

 Svarbiausios direktorės D. Koženiauskienės iniciatyvos buvo: darželio teritorijos 

tvarkymo projektas „Žaidžiu lauke“, Lietuvos futbolo federacijos  projektas „Užauginkime Ronaldo 

Lietuvai“, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais inicijavimas, Kraštiečių mikrorajono 

bendruomenės įtraukimas į Darželio renginius. 

  Darželio kieme įrengtos 6 ugdymo aplinkos: „Vabalynė“, „Mokomasis daržas“, 

„Spyruoklynė“, „Klasės“, „Futbolo aikštelė“, „Teniso kampelis“. Tęsė veiklą jau ankstesniais 

metais  įdiegtas ugdymo modelis - „budinti grupė“.  Jos paslaugomis naudojosi 10 vaikų. 

 Įgyvendinta 92 proc.  2015 m. veiklos plane numatytų priemonių.  

 Darželyje veikė 6 darbo grupės, kurių veikla įtakojo įstaigos pažangą. Darželio 

įvaizdžio formavimo, ryšių su visuomene palaikymo grupė rūpinosi informacijos apie Darželio 

veiklą talpinimu asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ir Darželio internetinėse svetainėse. Darželio 

interjero tvarkymo grupė rengė  vaikų,  darbuotojų, tėvų kūrybinių darbų parodas I a., organizavo  

Darželio interjero puošybą.  Darželio aplinkos tvarkymo  grupė inicijavo pavėsinių remontą, 6 
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naujų ugdymo aplinkų teritorijoje įrengimą.  Sveikos gyvensenos koordinavimo  grupė organizavo 

savivaldybės lygmens renginį „Mes – turistai“, kuriame dalyvavo Kupiškio ikimokyklinių įstaigų 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir Darželio vaikai ir tėvai; organizavo sportines pramogas 

Darželyje: „Estafečių savaitė“, „Judėjimo savaitė“, „Daug judėsi – būsi sveikas“, „Žiema baigėsi – 

smagu, tad pažaiskime kartu“, akciją „Darželinukai – už krepšininkų pergales“, sveikatinimo akciją 

„Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Vaikų saugaus elgesio ir savisaugos  įgūdžių ugdymo grupė 

išleido 5 lankstinukus vaikams ir tėvams sveikos gyvensenos temomis. Emocinės sveikatos ugdymo 

ir tausojimo grupė dalyvavo 2 Kupiškio r. Vaikų teisių skyriaus posėdžiuose, inicijavo savivaldybės 

lygmens seminarą „Mikroklimatas darželyje ir šeimoje“,  inicijavo darbuotojų išvyką ir dalyvavimą 

edukacinėje programoje Adomynės dvare..  

  85 proc. darbuotojų ir 60 proc. tėvų aktyviai dalyvauja Darželio veiklose. Įgyvendinta 

16 tėvų iniciatyvų ugdomosioms aplinkoms tobulinti.  Visos grupės aprūpintos kompiuteriais. 

III SKYRIUS 

VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ 

 

Rodiklio pavadinimas Rezultatas 

1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA                                                                                                                               

1.1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotos 

kitos programos, skaičius 
4 

1.2. Vaikams, kuriems teikiama švietimo pagalba, dalis (proc.) 14  

1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas, dalis (proc.) ND 

1.4. Veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius 20 

1.5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, dalis (proc.) 100  

1.6. Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių 

pradiniam ugdymui, dalis (proc.) 
100  

1.7. Administracijos stebėtos ir vertintos pedagoginių darbuotojų veiklos, skaičius 58 

1.8. Vidutinis administracijos stebėtų ir vertintų veiklų, tenkančių vienam 

pedagoginiam darbuotojui, skaičius 
 4,8 

1.9. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų 

veiklos, skaičius 
4 

1.10. Tėvų iniciatyvos, skaičius  9 

1.11. Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus formos, skaičius 8 

2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA 

2.1. Vaikų, dalyvavusių savivaldybės, šalies konkursuose, varžybose ir kt., 

skaičius 
95 

2.2. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 1 

2.3. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius ND 

2.4. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius 10 

2.5. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius ND 

3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA 

3.1. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 15 

3.2. Vykdyti ikimokyklinės įstaigos lygmens projektai, skaičius 8 

3.3. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 4 

3.4. Projektuose dalyvavusių vaikų dalis (proc.) 100  
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3.5. Vykdytos prevencinės programos, skaičius 2 

3.6. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.) 39  

4. IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMO 

PAŽANGA 
4.1. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.) 80  

4.2. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos apklausose dalyvavusių pedagogų 

dalis (proc.) 
100  

5. VADOVŲ IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI 

KOMPETENCIJŲ PAŽANGA 

5.1. Pedagogų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis (proc.) 38  

5.2. Pedagogų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis (proc.) 38  

5.3. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam 

pedagogui 
85 

5.4. Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (modelis „Kolega – kolegai“), 

skaičius 
ND 

5.5. Kolegialiai stebėtos ir vertintos atviros veiklos, skaičius 6 

5.6. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius 1 

5.7. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 2 

5.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius 54,5 

5.9. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės, mobilios ugdymo 

aplinkos, skaičius 
6 

5.10. Įdiegti nauji ugdymo modeliai, skaičius 1 
5.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.) 92 

5.12.  Ikimokyklinėje įstaigoje veikiančios darbo grupės, kurių veikla 

įtakojo ikimokyklinės įstaigos pažangą, skaičius 
6 

5.13. Tėvų iniciatyvos, skaičius 16 

Sutartinis žymėjimas: ND – nėra duomenų. 

                                             IV SKYRIUS 

                  PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS 

 

                  Buvo vykdomos šios programos: Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo 

skatinimo programa, Socialinės ir sveikatos apsaugos programa, Savivaldybės valdymo ir 

pagrindinių funkcijų vykdymo programa.   

               Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. Finansavimo 

šaltinis – savivaldybės biudžetas. 

Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis 

Išlaidų rūšys Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

Finansa-

vimas 

Kasinės 

išlaidos 

Darbo užmokestis 2.1.1.1.1.1 89335 89333,35 89333,55 

Įnašai socialiniam draudimui 2.1.2.1.1.1 27560 27558,35 27558,35 

Maitinimo išlaidos 2.1.1.1.01 4450 4450 4450 
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Medikamentai 2.1.1.1.02 280 279,18 279,18 

Ryšiai 2.1.1.1.05 518 517,58 517,58 

Transporto išlaikymas 2.1.1.1.06 27 25,91 25,91 

Apranga ir patalynė 2.1.1.1.07 150 150 150 

Spaudiniai 2.1.1.1.08 50 49,80 49,80 

Kitos prekės 2.1.1.1.10 617 616,94 616,94 

Ilgalaikio turto kap. remontas 2.1.1.1.15 453 452,83 452,83 

Kvalifikacijos kėlimas 2.1.1.1.16 242 242 242 

Kitoms paslaugoms 2.1.1.1.30 1080 1074,42 1074.42 

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 34111 34111 34111 

Iš viso:  158873 158861,57 158861,57 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. Finansavimo 

šaltinis – Mokinio krepšelis.  

                                       Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis 

Išlaidų rūšys Ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

Finansa-

vimas 

Kasinės 

išlaidos 

Darbo užmokestis 2.1.1.1.1.1 63929 63914,64 63914,64 

Įnašai socialiniam draudimui 2.1.1.1.1.2 19736 19735,37 19735,37 

Spaudiniai 2.1.1.1.08 100 100 100 

Kitos prekės 2.1.1.1.10 1659 1658,97 1658,97 

Komandiruotės 2.1.1.1.11 10 9.86 9.86 

Kvalifikacijos kėlimas 2.1.1.1.16 916 915,45 915,45 

Kitos paslaugos 2.1.1.1.30 501 498,7 498,7 

             Iš viso:  86851 86832,99 86832,99 
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            Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa (pajamų įmokos). 

Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis 

Išlaidų rūšys Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

Finansa-

vimas 

Kasinės 

išlaidos 

Maitinimo išlaidos 2.1.1.1.01 25733 23436,86 23436,86 

Kitos prekės 2.1.1.1.10 6511 5946,83 5946,83 

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 405 132,75 132,75 

           Iš viso:  32649 29516,44 29516,44 

            Socialinės ir sveikatos apsaugos programa. 

Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis 

Išlaidų rūšys Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

Finansa-

vimas 

Kasinės 

išlaidos 

Medikamentai 2.1.1.1.02 200 199,72 199,72 

Spaudiniai 2.1.1.1.08 54 54 54 

                      Iš viso:  254 253,72 253,72 

             Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa. 

Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis 

Išlaidų rūšys Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

Finansa-

vimas 

Kasinės 

išlaidos 

Kitos išlaidos 2.1.1.1.30 742 741,51 741,51 

                      Iš viso:  742 741,51 741,51 

 

             2015 m. surinkta 871,94 Eur  GPM 2 proc. lėšų. 350 Eur panaudota pavėsinių 

apipavidalinimui, 74,74 Eur –  vaikų draudimui. 

 

 

Direktorė                                                                                                      Danguolė Koženiauskienė 


