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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  

VADOVO  2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I SKYRIUS 

 ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS 

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

strateginius tikslus ir 2016 metų veiklos planą buvo vykdomos 4 programos: Vaiko pažangą 

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

valdymas. 2016 m. veiklos plane pagal programas buvo numatyta 19 priemonių ir 97 veiksmai 

priemonėms įgyvendinti. 

Darželyje dirba 30 darbuotojų. Etatų skaičius – 26,6. Direktorius  įgijęs II-ąją vadybos 

kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus vadybinio darbo stažas – 25 metai, iš jų – 10 metų šiame 

Darželyje. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui šiose pareigose dirba nuo 2017 m. sausio 2 d., 

vadybos kvalifikacinės kategorijos neturi.   

Dirba 13 pedagoginių darbuotojų. Visi - pagal pirmaeilių pareigų darbo sutartis. 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, papildomojo 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 2016 m. ugdėsi 89 vaikai, pagal 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą – 24 vaikai. Iš viso – 113 vaikų. 1 vaikui buvo 

skirtas nemokamas maitinimas.  

II SKYRIUS 

VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

Ugdomosios veiklos kokybės pažanga 

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

ugdymo programą „Sveiki“ 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 želmenėliai“ 2016 

m. veiklos planas, Universalioji sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 
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programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa  

(ugdoma 113 vaikų – 100 proc.).  

Per 2016 metus 24 vaikai (21 proc.) turėjo kalbos ir komunikacijos sutrikimų: iš jų –15 

ikimokyklinio amžiaus, 9 priešmokyklinio amžiaus. Logopedinė pagalba buvo teikiama 18 vaikų 

(16 proc.): iš jų – 9 ikimokyklinio amžiaus, 9 priešmokyklinio amžiaus.  

Vykdyta 20 veiklų netradicinėse aplinkose: Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre 

(6), Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje (1), K. Šimonio parke (4),  Kupiškio Povilo 

Matulionio progimnazijoje (1), Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre (2), Kupiškio vaikų 

lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (1), Kupiškio mokykloje „Varpelis“ (2),  Utenos gyvūnų globos 

namuose (1), Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre (1), Utenos lopšelyje-darželyje 

„Šaltinėlis“ (1). 

Per 2016 m. visi 113 ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (100 proc.) padarė 

pažangą. Į mokyklą gerai pasirengę išėjo 16 vaikų (66 proc.), vidutiniškai pasirengę – 8 vaikai (34 

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

vaikai.  

Administracija stebėjo ir vertino 56 pedagoginių darbuotojų veiklas. Vidutinis stebėtų ir 

vertintų veiklų skaičius, tenkantis vienam Darželio pedagogui – 5,6. Buvo stebėtos ir vertintos kitų 

pedagoginių darbuotojų (logopedo, muzikos pedagogo, papildomojo ugdymo pedagogo) veiklos – 

iš viso 13. 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.  Tobulintinas stebėtų veiklų 

aspektas: vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

2016 metais buvo įgyvendintos 12 tėvų iniciatyvų 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,  uždarosios grupių paskyros 

socialiniame tinkle. 

Norėdami motyvuoti tėvus domėtis vaikų veikla darželyje 7 pedagogai (54 proc.) inicijavo 

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

Vaikų kitų pasiekimų pažanga 

Per  2016  metus  95 vaikai (84  proc.)  dalyvavo  savivaldybės,   šalies   konkursuose, var- 

žybose. Dalyvauta  3 savivaldybės  lygmens  konkursuose: Lietuvos  vaikų  ir  moksleivių   liaudies 

kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ ( 1 laureatas),  „Dainų dainelė 2016“ rajoninis etapas (1 

laureatas),  piešinių konkursas „Mano profesija“ (I vieta). Dalyvauta Kupiškio etnografijos 
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muziejaus organizuotoje piešinių parodoje „Velykų džiaugsmas vaikų akimis“, priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikų konkurse „Žiniukė ir Nežiniukas  saugios gatvės šalyje“. 

Dalyvauta 1 Kupiškio r. savivaldybės varžybose „Jaunieji atletai“ ir pelnytos prizinės 

vietos: (II vieta, III vieta). 

Darželio vaikai dalyvavo  6  šalies kūrybiniuose konkursuose: Lietuvos vaikų ir mokslei-

vių televizijos konkurso „Dainų dainelė“  III etape (laureatas), IV etape (dalyvis), Vilniaus etninės 

kultūros centro organizuotame  piešinių konkurse „Mano svajonių puodelis“, „Skinijos“ 

organizuotame taikomojo dizaino konkurse vaikams „Nusipiešk sau kojinytes“, „Vaikų velykėlės 

2016ׅ“, Lietuvos olimpinės akademijos organizuotame piešinių konkurse „Mes – būsimieji 

olimpiečiai“.  

Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga 

2016 m. rengta, dalyvauta ir įgyvendinta  16 projektų. Iš jų – 6 darželio lygmens projektai, 

4 savivaldybės lygmens, 5 šalies lygmens, 1 tarptautinis. Parengti ir įgyvendinti 6 darželio lygmens 

projektai: „Mažasis futboliukas“, „Lipdau iš molio“, „Vasarą pasitinkant“, „Žaidžiu lauke“, „Mes 

rūšiuojam“, „Kalėdos“.  Juose dalyvavo 100 proc. Darželio vaikų, projektus įgyvendinti padėjo 80 

proc. tėvų. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai (24) dalyvavo 4 savivaldybės lygmens projektuose: 

Kupiškio r. Noriūnų Jono  Černiaus pagrindinės mokyklos organizuotame projekte „Nebūk šešėly“, 

Kupiškio r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektuose „Iš pasakų skrynios“, „Padėkime beglobiui 

gyvūnui“, „Nupiešk Europą“.  

Dalyvauta 5 šalies lygmens projektuose: „Savaitė be patyčių“, „Aš bėgu – 2016“, „Aš už 

Lietuvą“, „Žygio diena“, „Darom Lietuvai“. 

Įgyvendintas 1 tarptautinis projektas. Kartu su socialiniais partneriais iš Latvijos 

Respublikos Saulkrastų vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Obelėlė“, Kupiškio r. ikimokyklinio ugdymo įstaigomis  organizuotas bendras projektas „Mano 

žalias pasaulis“. 

 Darželį pradėjo lankyti 27 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  52 vaikai (46 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, 

pilietinė akcija  „Atmintis gyva, nes liudija“.   
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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: 

tradicijos, personalo kompetencija ir jos panaudojimas, įstaigos atstovavimas ir reprezentavimas.  

Kaip silpnieji buvo nurodyti  šie veiklos aspektai: pedagogų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant, psichologinė ir socialinė pagalba. Tobulinti pasirinktas aspektas – 

pedagogų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Apklausoje dalyvavo 

100 proc.  Darželio darbuotojų ir 50 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. 7 

pedagogai (54 proc.) skleidė patirtį Savivaldybėje:  pedagogės J. Naikauskienė, L. Rimšienė skaitė 

pranešimus  Darželio ir Kupiškio r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams  seminare „Kūno 

kultūra vaikų darželyje“; muzikos pedagogė L. Vaidilienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. 

Jurevičienė, auklėtojos V. Valiaugienė, R. Jurikienė, R. Simanavičienė minėtam seminarui ruošė 

stendinius pranešimus. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Jurevičienė vadovavo Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Kupiškio skyriui. Ji vykdė veiklą kūrybinėse 

dirbtuvėse Subačiaus gimnazijoje „Mokomės karpyti“, dalyvavo  Kupiškio r. savivaldybės 

organizuoto konkurso  „Šventiškiausia nuotaika 2016“ vertinimo komisijoje, organizavo ir vykdė  

rajoninį plenerą „Tradicinė Kalėdinės eglutės ir interjero puošyba“, organizavo ir vykdė 

respublikinį plenerą „Adomynės dvaro labirintai“.  V. Jurevičienės iniciatyva  Darželyje įvyko 

susitikimas su  tautodailininke R. Sriubiškiene ir jos darbų paroda. Visos  pedagogės (100 proc.) 

Darželio veiklą pristatė Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ nariams iš Panevėžio, Anykščių, Biržų, Rokiškio  darželių. 

Per 2016 metus Darželio pedagogai kėlė kvalifikaciją 1156 val. Vidutinis kvalifikacijos 

tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam pedagogui – 89 val. 

Kvalifikaciją kėlė ir nepedagoginiai darbuotojai: dietistas – 6 val., ūkvedys –  14 val., 

slaugytojas – 9 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.   

Visi Darželio pedagogai priklauso Respublikinei ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.  
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Muzikos pedagogės L. Vaidilienės iniciatyva suburtas vaikų muzikavimo būrelis (lanko 

15 vaikų) ir pedagogų ansamblis „Dainija“. Paruošti 5 koncertai  Darželio ir Kupiškio 

bendruomenėms,  koncertuoti  Darželio  vaikams  pakviesti Kupiškio  meno mokyklos moksleiviai. 

 L. Vaidilienė dalyvavo Konkurso, skirto liaudies muzikanto Aleksandro  Kriukos vardinei premijai 

laimėti, vertinimo komisijos darbe.  Auklėtojos L. Rimšienės iniciatyva pagaminta netradicinių 

sportinių priemonių iš antrinių žaliavų vaikų judėjimo poreikiui tenkinti. Taip pat auklėtoja L. 

Rimšienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurse „Auklėtojas – 

geriausias žaidimų organizatorius“  Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ ir laimėjo 

paskatinamąją premiją – 50 Eur. 

Direktorė D. Koženiauskienė inicijavo seminaro „Kūno kultūra vaikų darželyje“ Darželyje 

organizavimą Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariams, skaitė pranešimą Darželio ir Kupiškio r. 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams apie Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veiklą 

dalyvavo darbo grupės svarbiausiems Savivaldybės kultūrinių, sportinių ir kitų renginių sąrašui 

parengti darbe, dalyvavo delegacijoje, vykusioje į Latvijos Respublikos Rezeknę dalyvauti švietimo 

įstaigų lankyme. Vadybines ir profesines kompetencijas direktorė D. Koženiauskienė tobulino  143 

val. trukmės įvairiuose seminaruose.   

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

komisijos nare, dalyvavo 2 Kupiškio r. ugdymo įstaigų  vadovų atestacijų 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“, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais inicijavimas, 

Kraštiečių mikrorajono bendruomenės įtraukimas į Darželio renginius. 

 Darželio kieme įrengtos 5 ugdymo aplinkos: „Ekotakelis“, „Muzikinė tvorelė“, „Lauko 

galerija“, 2 treniruoklių aikštelės. Tęsė veiklą jau ankstesniais metais  įdiegtas ugdymo modelis - 

„budinti grupė“.  Jos paslaugomis naudojosi 8 vaikai. 

Įgyvendinta 100 proc.  2016 m. veiklos plane numatytų priemonių.  

Darželyje veikė 7 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 organizavo  Darželio interjero puošybą.  Darželio aplinkos tvarkymo  

grupė inicijavo 5 naujų ugdymo aplinkų teritorijoje įrengimą. Sveikos gyvensenos koordinavimo  

grupė organizavo sportines pramogas vaikams su tėvais, pasikviečiant Kraštiečių mikrorajono 

vaikus, nelankančius darželio, sportines veiklas, inicijavo dalyvavimą „Mažųjų olimpiadoje 2016“ 

ir konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ (II turas), sportines pramogas lauke „Spalvotas žiemos 
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pasaulis“. Vaikų saugaus elgesio ir savisaugos  įgūdžių ugdymo grupė inicijavo pirmosios pagalbos 

mokymus darbuotojams, organizavo atvirą veiklą „Ir paukšteliui reikia namo“, Žemės dienos 

paminėjimą,  filmukų civilinės saugos tema žiūrėjimą ir aptarimą, saugaus eismo ir saugaus elgesio 

savaitę.  Emocinės sveikatos ugdymo ir tausojimo grupė dalyvavo 3 Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių skyriaus posėdžiuose, vykdė psichologinius treningus pedagogams,  

inicijavo darbuotojų išvyką į Klaipėdą, aplankant socialinius partnerius Klaipėdos lopšelyje-

darželyje „Obelėlė“.  Darželio savišalpos fondo grupė rūpinosi darželio svečių priėmimu, 

darbuotojų sveikinimu asmeninių švenčių proga, pagalba darbuotojams ligos, artimųjų netekties 

atvejais. 

 80 proc. darbuotojų ir 60 proc. tėvų aktyviai dalyvauja Darželio veiklose. Įgyvendintos 5 

tėvų iniciatyvos ugdomosioms aplinkoms tobulinti.  Visos grupės aprūpintos kompiuteriais,  yra 

internetinis ryšys. Metinis veiklos planas įgyvendintas 100 proc. 

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.) 16 

1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas, dalis (proc.) 0 

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 56 

1.8. Vidutinis administracijos stebėtų ir vertintų veiklų, tenkančių vienam 

pedagoginiam darbuotojui, skaičius 
 5,6 

1.9. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų 

veiklos, skaičius 
13 

1.10. Tėvų iniciatyvos, skaičius  17 

1.11. Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus formos, skaičius 8 

2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA 

2.1. Dalyvavimų Savivaldybės, šalies konkursuose, varžybose ir kt., 

skaičius 
13 

2.2. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 3 

2.3. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 1 

2.4. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius 2 

2.5. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius 0 

3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA 

3.1. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo mokyklų  lygmens projektai, skaičius 6 

3.2. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 6 

3.3. Vykdytos prevencinės programos, skaičius 2 

3.4. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.) 37 
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4. IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMO 

PAŽANGA 
4.1. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.) 50  

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.) 54 

5.2. Pedagogų, skleidusių patirtį šalyje, dalis (proc.) 100 

5.3. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam 

pedagogui 
89 

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

skaičius 
0 

5.5. Kolegialiai stebėtos ir vertintos atviros veiklos, skaičius 6 

5.6. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, skaičius 1 

5.7. Vadovai, skleidę patirtį šalyje, skaičius 2 

5.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius 143 

5.9. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės, mobilios ugdymo 

aplinkos, skaičius 
5 

5.10. Įdiegti nauji ugdymo modeliai, skaičius 1 
5.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.) 100 

5.12.  Ikimokyklinio ugdymo mokykloje veikiančios darbo grupės, kurių 

veikla įtakojo ikimokyklinės įstaigos pažangą, skaičius 
7 

Sutartinis žymėjimas: 0 – nėra duomenų; NN – nėra, negalėjo būti. 

                                             IV SKYRIUS 

                  PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS 

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

skatinimo 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 97287 97286,74 97286,74 

Įnašai socialiniam draudimui 2.1.2.1.1.1 30335 30034,27 30034,27 

Mityba 2.2.1.1.1.01 3900 3900 3900 

Medikamentai 2.2.1.1.1.02 272 271,38 271,38 

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.05 563 560,17 560,17 

Apranga ir patalynė 2.2.1.1.1.07 282 280,49 280,49 
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Spaudiniai 2.2.1.1.1.08 30 30 30 

Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 1393 1392,33 1392,33 

Komandiruotės  2.2.1.1.1.11 54 53,83 53,83 

Ilgalaikio turto kap. remontas 2.2.1.1.1.15 1190 1190 1190 

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 253 252,9 252,9 

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 24240 23682.02 23682,02 

Kitoms paslaugoms  2.2.1.1.1.30 7395 7394,85 7394,85 

Kitos mašinos ir įrenginiai 3.1.1.3.1.2 616 616 616 

Iš viso:  167510 166944,98 166944,98 

 

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 66038 66037,42 66037,42 

Įnašai socialiniam draudimui 2.1.2.1.1.1 20414 20412,12 20412,12 

Spaudiniai 2.2.1.1.1.08 146 145,01 145,01 

Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 3118 3117,4 3117,4 

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 6 5,65 5,65 

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 509 509 509 

Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30 1238 1237,2 1237,2 

Kitos mašinos ir įrengimai 3.1.1.3.1.2 2261 2261 2261 

             Iš viso:  93730 93724,8 93724,8 

 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa (pajamų įmokos). 
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Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis 

Išlaidų rūšys Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

Finansa-

vimas 

Kasinės 

išlaidos 

Mityba 2.2.1.1.1.01 27400 26628,27 26628,27 

Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 6240 6233,99 6233,99 

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 420 236,86 236,86 

           Iš viso:  34060 33099,12 33099,12 

             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 

Darbo užmokestis 2.2.1.1.1.30 598 593,39 593,39 

Įnašai socialiniam draudimui 2.2.1.1.1.30 184 183,82 183,82 

Kitos išlaidos 2.2.1.1.1.30 54 53,62 53,62 

                      Iš viso:  782 777,21 777,21 

 

             2016 m. surinkta 1350,01 Eur  labdaros ir paramos  lėšų. 2016-01-01 likutis buvo: 1316,44 

Eur. Nupirkta įgarsinimo įranga (499,00 Eur), valgiaraščių knyga (25,00 Eur),  15 komplektų pata-

lynės (pagalvės, antklodės, čiužiniai) „Pagrandukų“ grupei (700,65 Eur), įvestas internetas visose 

grupėse (196,10 Eur), vaikai apdrausti 2016-2017 m.m. (94,83 Eur), banko paslaugos (7,29 Eur).  

Likutis 2017-01-01 – 1143,58 Eur. 

 

Direktorė                                                                                                      Danguolė Koženiauskienė 


