
 

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „RASYTĖ“ 191637011. 

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas Rasytės g. 5, LT- 48128 Kaunas 

1.2. Telefono Nr. 8 37 362872 

1.3. El. pašto adresas info@kaunorasyte.lt 

1.4. Interneto svetainės adresas www.kaunorasyte.lt 

         1.5. Įstaigos įsteigimo metai 1986 m. 

         1.6. Įstaigos vadovas Rita Vaškelienė, paskyrimo data 1992 m. liepos 1d. (Kauno miesto 

kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 252-K, 1992 m. birželio 30 d.). 

 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Esame atvira, šiuolaikiška, besimokanti ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo 

paslaugas, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir modernia aplinka. Pastarieji metai kėlė 

nemažai iššūkių, prisitaikant prie kintančių situacijų, derinant kontaktinį ir nuotolinį ugdymą 

karantino/ekstremalios situacijos metu, priimant kompleksinius sprendimus, numatant veiklos 

perspektyvą.  

2021 m. įstaigos biudžetas racionaliai paskirstytas, panaudojant Savivaldybės, Mokymo,                          

2% GPM, labdaros ir paramos, ugdymo reikmėms skirtas lėšas, tikslines (projektines) lėšas 2021m. 

įstaiga baigia be kreditorinio darbo užmokesčio įsiskolinimo. Numatyti finansiniai prioritetai 

įstaigos biudžeto lėšomis realizuoti. 

       Įgyvendinant 2021 metų tikslus pasiekti pokyčiai, gerinant ugdymo kokybę, materialinę bazę, 

modernizuojant ir tobulinant virtualią grupių ugdomąją aplinką.  

       1 tikslas - propaguoti sveikos mitybos įgūdžius bei atlikti mitybos stebėseną - sėkmingai 

įgyvendintas. Parengti ir vykdyti 7 sveiką mitybą skatinantys projektai: „Sveikatiada“, „Sveikos 

mitybos daigeliai lopšelio grupėje“, „Sveikai valgau ir judu, nes sveikatą branginu“, „Pažinkime 

vaistinguosius augalus“ ir kt., kuriuose dalyvavo 85 proc. bendruomenės narių, socialiniai 

partneriai. Kasdien maitinimo racioną paįvairino vaisių ir daržovių rinkinukai, atsisakyta saldžių 

gėrimų ir uogienių. Parengtas perspektyvinis meniu alergiškiems vaikams. Atlikta vaikų mitybos 

stebėsena, išsiaiškinta, kad 10 proc. vaikų dažniau renkasi sveiką maistą, lyginant su 2019 m. 

daugiau vartoja daržovių.     

Įgyvendinant 2 tikslą - pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir modernizuojant vidaus 

ir lauko aplinką įstaigos biudžeto ir savivaldybės lėšomis – įgyvendintas 120 proc. įstaigos biudžeto 

lėšomis, pasiekti STRAPIO rodikliai. Atlikti remonto darbai 6 kabinetuose, vienoje grupėje 

pakeista PVC grindų danga, atnaujintos dviejų grupių WC patalpos, pakeista dalis nuotekų 

vamzdyno vienoje grupėje ir koridoriuje. Iš viso 2021 m. atnaujinta 510 m
2 

patalpų ploto (planuota 

330m
2 )

.
. 
Negavus Savivaldybės finansavimo, nepakeistos vidaus durys, 900 m

2
 lauko tako plytelių. 

Perkelta į 2022-2024 m. m. strateginį planą. Pakeisti visų grupių mokytojų rašomieji stalai, 



panaudojant ugdymo lėšas (1110 eur.), atnaujinti poilsio kambario baldai, panaudojant GPM, 

ugdymo ir SB lėšas (2000 eur.). Modernizuota lauko edukacinė aplinka: įrengta dar viena lauko 

klasė, nupirkti lauko suolai ir stalai, pastatytas 1 saugus lauko įrengimas, maksimaliai išnaudojant 

galimybes ugdymo organizavimui lauke, įrengta kiemo žaidimų aikštelė ir tvora dėl lopšelio grupių 

vaikų saugumo. Atsižvelgiant į siūlymus ugdymo kokybei gerinti, toliau kuriama virtuali grupių 

ugdomoji aplinka: įsigytas 1 interaktyvus SMART ekranas ir  1 interaktyvus grindų įrenginys už 

6730 eur.  Iš viso interaktyvūs ekranai/lentos yra 7 grupėse ir 1 kabinete -inovacijų centre (64 proc. 

nuo bendro grupių skaičiaus), interaktyvūs grindų įrenginiai aktų ir sporto salėse. Atnaujinta 

kompiuterinė technika ir įsigyta 10 spausdintuvų grupėms, panaudojant ugdymo ir savivaldybės 

lėšas (5483 eur.), 10 planšetinių kompiuterių vaikams už 2150 eurus. Naujomis technologijomis 

kūrybiškai papildytas ugdomasis procesas, padidina vaikų motyvaciją, mokytojų norą tobulėti.  

           3 tikslas - išnaudoti Smart Notebook programos galimybes  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo procese - įgyvendintas 130 proc. Išmokta naudotis Smart Notebook programos įrankiais 

animacijų kūrimui, objektų grupavimui. Vykdytas priešmokyklinės grupės projektas „Žaidžiu ir 

mokausi su SMART lenta". Vaikai susipažino su išmaniosios lentos galimybėmis ir jas panaudojo 

savo kūrybinei veiklai. Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų sukurtos 8 interaktyvios knygelės, 2 

lietuviškai įgarsinti animaciniai filmukai emocinių - socialinių įgūdžių lavinimui, 1 žaidimas, 42 

interaktyvios veiklos, 2 one line learningapps „Sveikas maistas“, „Apranga“ aktyviojo žodyno 

plėtra ir gramatinės kalbos sandaros formavimui, 27 interaktyvios užduotys panaudotos, papildant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, organizuojant ir nuotolinį ugdymą. Veiklos srities 

„Mokėjimo mokytis“ 78 % vaikų gebėjimai atitinka vaiko raidą. Parengtos 2 kvalifikacinės 

programos, naudojant išmaniąsias technologijas. 

 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus pateikiama prie 

veiklos ataskaitos pridedamame priede, kuris parengtas pagal Kauno miesto savivaldybės 

administracijos skyriui priskirtos biudžetinės ar viešosios įstaigos metų veiklos plano vykdymo 

ataskaitos formą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 

26 d. įsakymu Nr. A-233 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų 

(išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, metinių 

veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitos formų patvirtinimo“. 

 

 

IV SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

2021-02-08/2021-07-15 Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Kauno 

m. ugdymų įstaigų (pagal sąrašą) išorės finansinį (teisėtumo) auditą. Kauno l/d „Rasytė“ 2021-07-

01 informuota dėl atliktų procedūrų rezultatų apie audito metu nustatytus neatitikimus mitybos 

srityje, pateikė rekomendaciją: vaikų maitinimo išlaidas, kai lengvatas gaunantiems tėvams šios 

išlaidos apmokamos iš Savivaldybės biudžeto, 2021m. planuoti, apskaityti ir biudžeto vykdymo 

ataskaitose nurodyti socialinės paramos natūra (kodas2.7.2.1.1.2) išlaidose. Neatitikimai nedelsiant 

ištaisyti. 



2021-04-13 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento vyriausiosios 

specialistės-maisto produktų inspektorės Janina Kasperienė ir Jurgita Sargiūnienė patikrino maisto 

saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolės, tinkamumo vartoti terminų kontrolę ir kt. Esminių 

trūkumų nenustatyta. Nurodymas- atlikti dalinį sienos ir grindų remontą daržovių pirminio 

paruošimo zonoje, patvirtinti pritaikyto maitinimo parengtą valgiaraštį, papildyti receptūros korteles 

pašalintas iki nurodyto termino. 

          2021-05-12  Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA ekspertas Aleksandras Galiasnyj tikrino 

žaidimo aikšteles ir nustatė, kad penki įrengimai iš dvidešimt aštuonių netinkami saugiai naudoti. 

Trūkumai pašalinti. Iki 2021-07-18 d. atlikti šių įrengimų remonto darbai: keturiems žaidimo 

kompleksams, užkalus lenteles, panaikintas galvos įstrigimo pavojus; įrengus apsaugines tvoreles 

bei  susiaurinus  kritimo angas, panaikinta apsauga nuo kritimo; šešiakampio lipynei pašalintas 

medienos puvimas. 

         2021-05-20 Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros 

skyriaus Vyresnysis inspektorius Aurelijus Lukauskas atliko Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 

patalpų ir teritorijos planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą. Patikrinimo metu svarbių neatitikčių 

nenustatyta. 

          2021-06-18 MB ‚,Stabili konstrukcija“ statinio techninės priežiūros vadovas Povilas 

Lysiukas  atliko kasmetinę statinio apžiūrą, vadovaujantis privalomaisiais statinių naudojimo ir 

priežiūros reikalavimais, nustatytais  statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių 

techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo 

tvarka“. Esminių trūkumų neužfiksuota. Rekomenduojama: įrengti stogo dangos šiltinamąjį 

sluoksnį, sumontuoti šiukšlių gaudytuvus ant lietaus surinkimo įlajų, hermetizuoti ir apšiltinti 

tarpblokines siūles, užtaisyti cokolio jungimo siūles, atlikti nuogrindos remontą, pakeisti stiklo 

blokelius į šiuolaikiškus langus,  pakeisti visą vamzdyną plastikiniu. 

 

 

V SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

         Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ glaudžiai bendradarbiauja su Kauno plaukimo mokykla. 

Vykdant 2019-2021m. sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Pirmieji 

grybšniai vandens karalystėje“, skatintas vaikų fizinis aktyvumas, stiprinta sveikata, gerintas jų 

fizinį parengtumas, mokantis plaukti. Priešmokyklinio a. vaikai lankydami plaukimo pamokėles 

Šilainių baseine 1 kartą savaitėje įgijo įgūdžių, kaip saugiai elgtis vandenyje, nugalėti vandens 

baimę, išmoko panerti į gylį, nušokti nuo bokštelio, laikytis vandens paviršiuje. 

          Įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą, 2021m. laimėtas finansavimas, dalyvaujant 

respublikinio projekto „Olimpinė karta” konkurse „Susipažįstu, mokausi, tobulėju“. 

           2021m. pradėti vykdyti 55 KWP saulės elektrinės įrengimo darbai, įsisavinant 34213 eur. 

projekto finansuojamas lėšas, pagal sutartį Nr. KKS-S-103(2020)/DP-283 „Fotovoltinės sistemos, 

prijungtos prie elektros tinklo projektui“ vykdymui („Saulės elektrinė“) su Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, tikslu – plėtoti elektros energijos 

gamybos pajėgumus, įrengiant saulės foto elektrinę.  

         Atsižvelgiant į bendruomenės narių pageidavimus, nutarta rekonstruoti techninės paskirties 

patalpas, įrengiant daugiafunkcinį sensorinį kambarį. Savivaldybės lėšomis parengtas projektas 

Sensorinio kambario įrengimui.  

 

 

Direktorė      Rita Vaškelienė       


