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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTUR öLIS“ 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar 
ind÷lio vertinimo 
kriterijai, mato 

vienetai ir 
reikšm÷s 

Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

litų) 

 
01 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir ugdymo programa  
Užtikrinamas kokybiškas 
ikimokyklinis ir priešmokyklinis 
ugdymas. Darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo įmokos 
 

Grupių skaičius - 
10,  
vaikų skaičius – 
165. 
   

 
Direktorius, 
vyr. buhalteris 

 
I-IV ketv. 

 
898,3 

 
 
 
 

0101 

 
 
 
Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 
ugdymas 
 
 

Pedagogų dalyvavimas 
kvalifikacijos k÷limo renginiuose: 
seminaruose, kursuose, paskaitose. 
 

Visi pedagogai ne 
mažiau 5 dienas  
per metus  
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavad. ugdymui 

 
 
I-IV ketv. 

 
 

1,8 



  Pedagogų atestacija aukštesnei 
kvalifikacinei kategorijai įgyti 

Atestuoti 1 
pedagogą 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

IV ketv. 0,2 

Ugdymo(si)priemon
÷s, žaislai ir raštin÷s 
prek÷s 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV ketv. 7,0 
 

 

  
 

Efektyvių ugdymo(si) priemonių 
įsigijimas 
 

Spaudiniai. Knygos, 
plakatai, pratybos 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

III-IV 
ketv. 

2,0 

 Edukacinių programų įgyvendinimas  
 

Paslaugos edukacinei veiklai 10 grupių Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV ketv. 3,0 

Grupių baldų įsigijimas Vaikiški baldai 1 
grupei 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

II  ketv. 2,8 

Indų ir stalo įrankių 
atnaujinimas 

Sveikatos 
priežiūros 
specialist÷ 

II-IV 
ketv. 

2,0 

Vaikų tualetų ir 
prausyklų remontas 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

III ketv. 2,0 

Valymo-
dezinfekavimo ir 
asmens higienos 
priemon÷s 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

I-IV ketv. 
 

0,7 

0102 Moderni, sveika ir saugi ugdymo (si) 
aplinka. 
 

Sveikatos saugos reikalavimus 
atitinkanti aplinka ir maitinimo 
organizavimas 
 

Paslaugos ir prek÷s 
ūkinei  veiklai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui, 
 vyr. buhalteris 

I-IV ketv. 
 

122,0 



 Vaikų mityba, 
pagerinimas r÷m÷jų 
l÷šomis 

Sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
vyr. buhalteris 

I-IV ketv. 
 

114,3 

 
Lauko aikštynų atnaujinimas 

Lauko aikštelių 
įrengimų, g÷lynų 
atnaujinimas 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

 
II-III ketv.  

3,0 

Direktor÷                              Angel÷ Lukšien÷ 
 
 
Direktor÷s pavaduotoja ugdymui                          Roma Trakymien÷ 



ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTUR öLIS“ 2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA   

 

Proceso ir / ar ind÷lio 
vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšm÷s 

Priemo-
n÷s 

kodas 
Priemon÷s pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Planuota Įvykdyta 

Patvirtinti 
asignavimai  
(tūkst. litų) 

Panaudoti 
asignavimai 
(tūkst. litų) 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 

010101 Kokybiškas ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas 
 

Užtikrinamas kokybiškas ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas. Darbo užmokesčio 
ir socialinio draudimo įmokos 

Grupių 
skaičius - 10,  
vaikų 
skaičius – 
165. 
  

10 grupių.  
Darbo užmo- 
kestis ir soc. 
draudimo įmo- 
kos  

1001,0 1001,0 

010102  Dalyvavimas seminaruose, kursuose, 
paskaitose, konferencijose 
 

19 pedagogų, 
ne mažiau 5 
dienas  
per metus  

19 pedagogų, 
48 seminarai 

0,5 0,5 

010103  Pedagogų atestacija aukštesnei kvalifikacinei 
kategorijai įgyti 

Atestuoti 1 
pedagogą 

1 pedagogas 
atestuotas 

0,2 0,2 

010104  Ugdymo(si)priemon÷s, žaislai ir raštin÷s 
prek÷s 

Ugdymo(si) 
priemon÷s, 
žaislai ir 
raštin÷s 
prek÷s 10 gr. 

Ugdymo(si) 
priemon÷s, 
žaislai ir 
raštin÷s 
prek÷s 10 gr. 

2,1 2,1 

010105  Spaudiniai. Knygos, plakatai, pratybos Spaudiniai: 
knygos, 
plakatai, 
pratybos  
10 gr. 

Spaudiniai: 
knygos, 
plakatai, 
pratybos 
10 gr. 

1,7 1,7 



010106  Paslaugos edukacinei veiklai 5 edukacin÷s 
programos 

5 edukacin÷s 
programos 

2,0 2,0 

010201 Moderni, sveika ir saugi  ugdymo 
(si) aplinka. 
 

Grupių vaikiškų baldų įsigijimas  Vaikiški 
baldai 1 
grupei 

Vaikiški 
baldai 1 
grupei 

2,6 2,6 

010202  Indų ir stalo įrankių  atnaujinimas Indų ir stalo 
įrankių 
atnaujinimas 

Atnaujinti 
indai ir stalo 
įrankiai 30% 

2,9 2,9 

010102  Vaikų tualetų ir prausyklų remontas Vaikų tualetų 
ir prausyklų 
remontas 

1 grup÷je 
atliktas 
remontas 

1,8 1,8 

010204  Valymo-dezinfekavimo ir asmens higienos 
priemon÷s 

Valymo-
dezinfekavim
o ir asmens 
higienos 
priemon÷s 

100% 
aprūpinta 
valymo-
dezinfekavim
o ir asmens 
higienos 
priemon÷mis 

0,4 0,4 

010205  Paslaugos ūkinei  veiklai Paslaugos ir 
prek÷s ūkinei  
veiklai 

Patenkintas 
poreikis 

100,9 100,9 

010206  Vaikų mityba 165 vaikų 
maitinimas, 
papildomi 
produktai 
paramos 
l÷šomis 

100% vaikai 
maitinami 
papildomai 
r÷m÷jų 
l÷šomis 

110,7 110,7 

010207  Lauko aikštelių įrengimų, g÷lynų atnaujinimas 
 

2 lauko 
aikštelių 
įrengimai, 
g÷l÷s 

1 įrengimas, 
aplinka 
puošiama 
g÷l÷mis 

4,0 4,0 

Direktor÷                              Angel÷ Lukšien÷ 


