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VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS 
            1 tikslas - propaguoti  sveikos mitybos įgūdžius  bei atlikti mitybos stebėseną 

įvykdytas 100 proc. Pasiekti maksimalūs rezultatai. 

• 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.  

• Projektuose dalyvavo 85 proc. bendruomenės narių, socialiniai partneriai. 

Karantino/ekstremalios situacijos šalyje metu, bendruomenės nariai projektuose 

dalyvavo virtualiai: vaikai kartu su tėvai atliko užduotis namuose ir rezultatais 

dalinosi grupių Facebook paskyrose, el. dienyne „Mūsų darželis“. 

• Padegustuoti ir įvertinti tausojantys maisto patiekalai. 

•  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. 

• Veiklos srities "Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai" vaikų pasiekimai pagerėjo 5 proc., 

lyginant pirminį ir antrinį vertinimą.  

 



                 2 tikslas - pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir 
modernizuojant vidaus ir lauko aplinką įstaigos biudžeto ir savivaldybės lėšomis 
– pasiekti maksimalūs rezultatai, panaudojant įstaigos lėšas. Įvykdyta 120 proc. 

• Atnaujinta vidaus aplinka: atnaujinti 6 kabinetai, atliekant būtinąją remontą, 
pakeičiant grindų PVC dangą, žaliuzes, šviestuvus; vienoje grupėje pakeista PVC 
grindų danga;  dviejų grupių WC patalpose paklotos grindų plytelės, išdažytos 
sienos bei lubos, pakeistos pusvonės ir klozetai, pakeista dalis nuotekų vamzdyno 
vienoje grupėje ir koridoriuje. Iš viso atnaujinta 510 m2  

•  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. Lauko įrengimams 
panaudota 4602 Eur. įstaigos biudžeto lėšų.  

• Atnaujintas ūkinis inventorius: pakeisti visų grupių mokytojų rašomieji stalai, 
panaudojant ugdymo lėšas - 1110 Eur, atnaujinti poilsio kambario baldai, 
panaudojant GPM, ugdymo ir SB lėšas (2000 Eur.);  

 

 



 

• Kuriama virtuali grupių ugdomoji aplinka: CVP IS priemonėmis įsigytas 1 
interaktyvus SMART ekranas ir 1 interaktyvus grindų įrenginys už 6730 Eur.  
Atnaujinta kompiuterinė technika ir įsigyta 10 spausdintuvų grupėms, 
panaudojant ugdymo ir savivaldybės lėšas (5483 Eur.), 10 planšetinių 
kompiuterių vaikams už 2150 eurus.  

• Įrengta saulės foto elektrinė, įgyvendinant klimato kaitos programą.  

• Negavus Savivaldybės finansavimo, nepakeistos vidaus durys, 1300 m2 kiemo 
tako plytelių.  Perkelta į 2022-2024 m. strateginį planą. 

 



             3 tikslas - išnaudoti Smart Notebook programos galimybes ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo procese - įgyvendintas 130 proc. 

 

• Organizuotos vaikų kūrybinės veiklos prie Smart lentos. 3-7 m. vaikai susipažino 
su pagrindiniais Smart Notebook programos įrankiais.  

• Vykdytas priešmokyklinės grupės projektas „Žaidžiu ir mokausi su SMART 
lenta".  

• Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų sukurtos interaktyvios priemonės 
(knygelės, lietuviškai įgarsinti animaciniai filmukai, žaidimai, 
veiklos, one line learningapps „Sveikas maistas“, „Apranga“ užduotys) 
panaudotos, papildant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. 

• Veiklos srities „Mokėjimo mokytis“ 78% vaikų gebėjimai atitiks vaiko raidą.  

• Parengtos 2 kvalifikacinės programos, naudojant išmaniąsias technologijas. 

• Pradėtas vykdyti respublikinis projektas  „Inovacijos vaikų darželyje”.  
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 1 2 3 4 5 6 

1.  Gautas finansavimas, tūkst. Eur iš jų: 803,6 925,1 901,3 982,1 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 498,3 575,5 525,0 589,4 

1.2. Valstybės biudžeto lėšos 303,1 348,1 374,8 391,2 

1.3. Fondų lėšos 0,00 0,00 0,00 0 

1.4. Kitos lėšos 0,00 0,00 0,00 0 

1.5. Parama 2,2 1,5 1,5 1,5 

2. Sąnaudos, tūkst. Eur 866,6 909,0 923,5 938,8 

3. 
Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos, tūkst. Eur, iš jų: 
716,0 731,4 774,7 827,1 

Išmokėta premijų, tūkst. Eur 41,7 0,00 14,5 0,00 

4. Darbuotojų skaičius 47 47 48 48 
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gautas finansavimas pagal finansavimo šaltinius (tūkst.) 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

Fondų lėšos Kitos lėšos Parama 

498,3 

303,1 

0 0 2,2 

575,5 

348,1 

0 0 1,5 

525 

374,8 

0 0 1,5 

589,4 

391,2 

0 0 1,5 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Ataskaitinio laikotarpio prognozė 

Ataskaitinis laikotarpis Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė 



BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  
KAUNO LOPŠELIO –DARŽELIO „RASYTĖ“  

darbuotojai ir sąnaudos jų išlaikymui 

716 731,4 
774,7 

827,1 

47 47 48 48 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Ataskaitinio laikotarpio 

prognozė 

Ataskaitinis laikotarpis Ateinančio ataskaitinio 

laikotarpio prognozė 

Biudžetinės įstaigos  

Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” veiklos duomenys 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, tūkst. Eur Darbuotojų skaičius 
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lėšų panaudojimo palyginimas 
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2021 m. skirtas finansavimas 738,354 121,49314 45,10175 11 925,94889 

2021 m. patikslintas finansavimas 

gruodžio 31 d. 
772,20813 139,27404 49,8345 14,312 975,62867 

2021 m. įvykdymas 768,31033 69,7278 47,86353 14,31173 900,21339 
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Biudžetinei įstaigai 2021 m. skirtas finansavimas, patikslintas finansavimas ir 

įvykdymas (tūkst.) 
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2021 m. 768,31033 69,7278 47,86353 14,31173 900,21339 

2020 m. 682,02034 76,39187 42,60115 3,38 804,39336 
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Biudžetinės įstaigos panaudotų lėšų 2020-2021 m. palyginimas (tūkst.) 



• Taikyti inovacijas ugdymo ikimokyklinio turinio įgyvendinimui ir sėkmingam 

įstaigos įvaizdžio formavimui, įgyvendinant nacionalinio projekto „Inovacijos vaikų 

darželyje“ metodinės medžiagos idėjas. 

• Patobulinti priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM gebėjimų ugdymąsi 
technologinių ir inžinerinių tyrinėjimų srityse. 

• Užtikrinti kokybiškas ugdymo paslaugas, skatinant visų poreikių vaikų 
dalyvavimą lopšelio-darželio bendruomenės gyvenime, įtraukiant tėvus: parengti 
programas, pritaikytas SUP vaikams, vadovaujantis PPT rekomendacijomis, tęsti 
nuosekliųjų ankstyvosios smurto ir patyčių prevencijos programų vykdymą, 
vykdyti prevencinius projektus, įsteigti papildomą logopedo 0,25 etatą. 

• Pakeisti techninės patalpos paskirtį, įrengiant Daugiafunkcinį – sensorinį kambarį. 

• Atnaujinti vienos gr. ugdomąją aplinką, pakeičiant grindų dangą, išdažant lubas, 
naujai ištapetuojant sienas (viso 490m2) užtikrinant vaikų sveikatos saugos 
reikalavimus pagal HN 131:2015,  

• Modernizuoti lauko edukacines aplinkas, siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi 
poreikių tenkinimo: įrengti lauko dušus vaikams, organizuoti grūdinimo vandeniu 
procedūras, sumontuoti 1 lauko įrengimą, pritaikytą lopšelio a. vaikams. 

PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS ATEINANČIO 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

VEIKLOS REZULTATAMS GERINTI  


