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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, organizuojant nuotolinį ugdymą karantino metu, priimant 

kompleksinius sprendimus, numatant veiklos perspektyvą. Nuolat didėjantys reikalavimai ugdymo 

aplinkai, šiuolaikinės mokymo priemonės, informacinės komunikacinės technologijos pareikalavo 

atitinkamų investicijų, žmogiškųjų išteklių, tobulinant asmeninę naujų technologijų valdymo 

kompetenciją. Dėka stiprios mokytojų, pagalbos vaikui specialistų, tėvų ir visos bendruomenės, kaip 

vieningos komandos, pastangų pavyko sėkmingai įgyvendinti įstaigos veiklos prioritetus. 2020 m. 

įstaigos biudžetas racionaliai paskirstytas, panaudojant Savivaldybės, Mokymo, 2% GPM, labdaros ir 

paramos, ugdymo reikmėms skirtas lėšas. 2020m. įstaiga baigė be kreditorinio darbo užmokesčio 

įsiskolinimo. Numatyti finansiniai prioritetai įstaigos biudžeto lėšomis realizuoti. 

Atsižvelgiant į sanitarines higienos normas, mažinamas vaikų skaičius grupėse. Lyginant su 2019m. 

rugsėjo mėn. duomenis, 2020m. rugsėjo mėn. 1 d. įstaigą lankančių vaikų skaičius sumažėjo 4 procentais. 

Įgyvendinant 2019-2021 metų strateginius uždavinius, pasiekti pokyčiai, gerinant ugdymo kokybę, 

materialinę bazę, tobulinant virtualią grupių ugdomąją aplinką, diegiant IKT. Įgyvendinant 2020m. 

veiklos planą, pasiekti maksimalūs rezultatai.  

Tobulinta komandinio darbo sistema, teikiant švietimo pagalbą vaikui, šeimai, vykdant prevencines 

programas, plečiant VGK funkcijas. Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 

įsakymu Nr. V-190 patvirtintomis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis bei 

LR švietimo  įstatymo naujomis nuostatomis (2016 m. spalio 18 d.  Nr. XII-2685), vykdytos 3 

ankstyvosios prevencijos programos: ,,Zipio draugai“, „Kimochis“ programa, įstaigos parengta 

„Priešmokyklinio a. vaikų socialinių-emocinių gebėjimų stiprinimo programa”; įgyvendinta tėvystės 

įgūdžių ugdymo programa STEP 05/STEP 6-12; vykdytas tarptautinis prevencinis projektas „Mūsų 

draugai visame pasaulyje“.  

Įgyvendinant 2 strateginio tikslo - pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir modernizuojant 

vidaus ir lauko aplinką įstaigos biudžeto ir savivaldybės lėšomis –  pasiekti maksimalūs rezultatai, 

panaudojant įstaigos lėšas: Atnaujinta vidaus ir lauko aplinka. Vykdant bendruomenės poreikius, įstaigos 

tarybai pritarus, įrengtas pagrindinio lauko tako apšvietimas, pastatyta lauko pavėsinė, nupirkti lauko 

suolai ir stalai. Lauko įrengimams panaudota 4500eur. įstaigos biudžeto lėšų. Atsižvelgiant į giluminio 
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įsivertinimo išvadas ir siūlymus ugdymo kokybei gerinti, pakeitus visose grupėse kompiuterius, toliau 

kuriama virtuali grupių ugdomoji aplinka. Naujomis technologijomis kūrybiškai papildytas ugdomasis 

procesas, padidino vaikų motyvaciją, mokytojų norą tobulėti. Panaudotos 1627 eurų Mokymo, 2636 eur. 

Ugdymo, 1780 eur. Savivaldybės lėšos. Pasiekti STRAPIO rodikliai. 

         3 strateginio tikslo - plėtoti ugdymo/si turinio inovacijų diegimą, vykdant projektinę veiklą, 

naudojant IKT ir išmaniąsias technologijas 1 uždavinys - išnaudoti artimiausią gamtinę ir kultūrinę 

aplinką, stiprinant vaiko ugdymosi motyvaciją ir mokėjimą mokytis - įgyvendintas 100 proc. 

Taikant STEAM metodą, inovatyvias priemones vykdyti 3 projektai: „Mokslo laboratorija“, ,,Žaidžiame 

ir augame“, ,,Žemė – žmonių planeta“, kuriuose aktyviai veikdami vaikai kaupė ir turtino savo patirtį 

formalioje ir neformalioje ugdymo aplinkoje, mokytojai kūrybiškai išnaudojo artimiausią gamtinę ir 

kultūrinę aplinką, taikydami STEAM metodą, stiprindami vaiko ugdymosi motyvaciją ir mokėjimą 

mokytis. Pasiekti STRAPIO rodikliai. 

  

 



 

 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą*.  

Asignavimų valdytojo 

(savivaldybės) metiniame 

veiklos plane nustatytos  

strateginius priemonės, 

veiklos,   jų įvykdymo 

informacija  

Vertinimo kriterijus 

(rodiklis), matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Ugdymo kokybės 

gerinimas Kauno lopšelyje–

darželyje „Rasytė“  

      

1.1. Vidaus patalpų 

atnaujinimas 

Atnaujintų patalpų plotas 

(m
2
) 

330 m
2
 510 m

2
 154% +40 % 

Faktinė reikšmė aukštesnė  180m
2
, nes 

atnaujinta ne tik danga 1-oje grupėje, bet 

ir pakeisti tapetai, atnaujinti 4 kabinetai, 

sudėtos žaliuzės sporto salėje (planuota 

2021m.)   

Modernizuotų ugdomųjų 

aplinkų, įsigytų priemonių 

skaičius (vnt.) 
4 vnt. 12 vnt. 300 % -125 % 

Faktinė reikšmė aukštesnė, nes 

panaudotos 7102 programos likutis už 

2019m., tačiau žemesnė, lyginant su 

2019m., nes praeitais metais panaudotos 

sutaupytos biudžeto lėšos už komunalines 

paslaugas. 

1.2. Teritorijos gerbūvio 

tvarkymo darbų atlikimas 

Plytelėmis (trinkelėms) 

išklotų kiemo takelių 

kvadratūra (m
2
) 

900 m
2
 10 m

2
 9 % +9 % 

Negavus Savivaldybės finansavimo  

nepakeista 890 m2 lauko tako plytelių. 

Perkelta į 2021 m. Įstaigos biudžeto 

lėšomis pakeista 10m
2 

kiemo plytelių. 

1.3. Ankstyvosios 

prevencijos programų 

vykdymas 

Grupių, kuriose įgyvendinta 

tarptautinė programa „Zipio 

draugai“, dalis. 

20% 20% 100% +10% 

2019-2020m.m. įgyvendinta programa 1-

oje 5-6m. amžiaus grupėje, 2020-

2021m.m. -2-ose 5-7 m. vaikų grupėse. 

Grupių, kuriose įgyvendinta 

„Kimochis“ programa, dalis 

 

20% 20% 100% 0% 

2019-2020m.m.  ir 2020-2021m.m 

įgyvendinta programa -2-ose  

ikimokyklinio a. grupėse. 
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Priešmokyklinio a. vaikų 

grupių, dalyvaujančių 

programoje, dalis nuo 

bendro grupių skaičiaus. 

20% 20% 100% 0% 

2019-2020m.m.  ir 2020-2021m.m 

įgyvendinta programa  abiejose 

priešmokyklinio a. grupėse. 

1.4.  STEAM metodo 

taikymas, išnaudojant 

artimiausią gamtinę ir 

kultūrinę aplinką 

Mokytojų, vykdančių 

projektus, dalis. 
50% 60% 110% - 

2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

Projektuose dalyvavusių 

bendruomenės narių dalis 

nuo bendro jų skaičiaus. 

70% 90% 120% - 
2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

Įstaigos vadovo 

patvirtintame metiniame 

veiklos plane numatyta (-

os) svarbiausia (-ios) sritis  

(-ys), tema (-os), metinis 

veiksmas /darbai, jų 

įvykdymo informacija 

Vertinimo kriterijus 

(rodiklis), matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1 Tobulinti komandinio 

darbo sistemą, teikiant 

švietimo pagalbą vaikui, 

šeimai, vykdant prevencines 

programas, plečiant VGK 

funkcijas. 

 

Tikslui įgyvendinti panaudoti 

žmogiškieji ištekliai, įstaigos 

biudžeto lėšos. Visuotinio 

karantino metu ugdymas 

vyko nuotoliniu būdu, 

prevencinės veiklos 

organizuotos virtualioje 

erdvėje. Plane numatytos 

priemonės įvykdytos, 

pasiekti maksimalūs 

rezultatai. 

Veiklos rezultatus vertinam 

labai gerai, pasiekti 

STRAPIO rodikliai. 

3-ose ankstyvosios 

prevencijos programose  

dalyvaujančių vaikų 

skaičius nuo bendro įstaigą 

lankančių vaikų skaičiaus 

(%). 

60% 60% 100% +10% 

2019-2020m.m. įgyvendinta programa 1-

oje 5-6m. amžiaus grupėje, 2020-

2021m.m. -2-ose 5-7 m. vaikų grupėse.  

Parengtų ir įgyvendinamų 

tarptautinių projektų 

skaičius (vnt.) 
2 vnt. 2 vnt. 100 % +50 % 

2019-2020m.m. parengtas ir vykdytas 

tarptautinis projektas „Pasaulio vaikų 

kultūrų skirtumai”, Nuo 2020m. 

vykdomas pasaulio lituanistinių 

mokyklėlių projektas „Mūsų draugai 

visame pasaulyje“.   

Vaikų, dalyvavusių  

tarptautiniuose projektuose,  

dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus (%). 

 

20 % 20% 100% 0% 

2019-2020m.m. vaikai dalyvavo 

tarptautiniame projekte „Pasaulio vaikų 

kultūrų skirtumai”, 2020-2021m.m. 

pasaulio lituanistinių mokyklėlių projekte 

„Mūsų draugai visame pasaulyje“.   

4 prevencinėse veiklose 

dalyvavusių bendruomenės 

narių dalis (%). 

 

70% 70% 100% -10% 

2019m. bendruomenės nariai dalyvavo 5 

prevencinėse veiklose. Paskelbus šalyje 

karantiną 2020m. 3 veiklos organizuotos 

virtualioje erdvėje. 
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 Vaikų, kurių veiklos srities 

„Emocijų suvokimas ir 

raiška“ gebėjimai atitinka jų 

raidą, dalis  (%) 

 

75% 75% 100% +5% 

Atlikus vaikų pasiekimų įvertinimą, 

paaiškėjo, kad veiklos srities „Emocijų 

suvokimas ir raiška“ vaikų gebėjimai 

pagerėjo 5 proc., lyginant su 2019m.. 

Vaikų, gaunančių švietimo 

pagalbą, dalis (%) 
32% 32% 100% 0% 

Švietimo pagalbą vaikams teikia 

logopedas ir psichologas. 

Respondentų, vertinančių 

3.2.2. veiklos rodiklį IV 

lygiu, dalis (%) 
56% 56% 100% 5% 

Plačiojo įsivertinimo duomenimis,  

veiklos rodiklis 3.2.2. „Pagalbos, paslaugų 

organizavimas“ pagerėjo 5%, lyginant su 

2019m. 

Metodinėse valandose,  

seminaruose VGK 

pirmininkams ir kt. nariams 

dalyvavusių  VGK narių 

dalis ( %). 
70% 70% 100% +20 

Lyginant su 2019m.,  VGK nariai 

aktyviau dalyvavo metodiniuose 

renginiuose, 2 mokymuose: „Smurto 

artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalbos 

mokiniams galimybės mokykloje 

organizavimas ir vykdymas“  „Krizių 

valdymo mokykloje nuotoliniu būdu 

organizavimas ir vykdymas“, kuriuos 

organizavo  Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

2 tikslas –  atnaujinti vidaus 

aplinką, modernizuoti grupių 

ir kabinetų patalpas bei 

inventorių, sukuriant 

dinamišką, atvirą, 

funkcionalią, virtualią 

ugdymo(si) aplinką, atlikti 

teritorijos gerbūvio tvarkymo 

darbus, panaudojant 16600 

eurų įstaigos biudžeto ir 

Savivaldybės skirtas lėšas. 

 

 

Veiklos rezultatus vertiname 

labai gerai. Pasiekti 

maksimalūs rezultatai, 

Atnaujintų kabinetų,  grupės 

grindų dangos ir sienų 

plotas, sporto salės plotas 

(m
2
) 

330 m
2
 510 m

2
 154% +40 % 

Faktinė reikšmė aukštesnė  180m
2
, nes 

atnaujinta ne tik danga 1-oje grupėje, bet 

ir pakeisti tapetai, atnaujinti 4 kabinetai, 

sudėtos žaliuzės sporto salėje (planuota 

2021m.)   

Pakeistų vidaus patalpų 

durų plotas (m
2
) 

160 m
2
 0.00 m

2
 0.00% 0 % 

Neįvykdyta, nes negautas Savivaldybės 

finansavimas vidaus durų pakeitimui. 

Pakeistų   metalinių grotų 

tambūruose dalis nuo 

bendro skaičiaus 3 vnt. 
 
(%)

 
100% 100% 100% - 

2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

Pakeistų  staliukų  kėdučių 

skaičius 2 grupėse. (vnt) 

 

26 

staliukai 

ir 52 

kėdutės 

26 

staliukai 

ir 52 

kėdutės 

100% - 

2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

Įsigytų kondicionierių 

skaičius (vnt.) 
4vnt. 4 vnt. 100% - 

Visos grupės aprūpintos kondicionieriais. 

2019m. įsigyti 7 kondicionieriai, 2020m. 
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panaudojant įstaigos biudžeto 

lėšas. Atnaujinta ir 

modernizuota ugdomoji 

aplinka. Negavus 

Savivaldybės finansavimo, 

nepakeistos vidaus durys, 

grindinio plytelės. Perkelta į 

2021m. 

 

 4vnt.  

Įsigytų  interaktyvių 

SMART ekranų ir jų priedų 

skaičius. 

1 vnt. 2 vnt. 200% 0% 

2019m. ir 2020m. įsigyta po du SMART 

ekranai ir jų priedai 

Įsigytų  šviečiantys 

konstruktorių,  interaktyvių 

–žaislų bei  komplektų 

priemonių, skirtų 

tyrinėjimui, skaičius. 

59 vnt. 60 vnt. 102% - 

2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

3 tikslas - išnaudoti 

artimiausią gamtinę ir 

kultūrinę aplinką, stiprinant 

vaiko ugdymosi motyvaciją 

ir mokėjimą mokytis. 

 

 

 

Veiklos rezultatus vertiname 

labai gerai. Pasiekti 

maksimalūs rezultatai.  

Parengtų ir įgyvendintų   

projektų, taikant STEAM 

metodą, inovatyvias 

priemones skaičius. 

 
3  3 100% - 

2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

Vykdyti projektai: „Mokslo laboratorija“, 

,,Žaidžiame ir augame“, ,,Žemė – žmonių 

planeta“, kuriuose aktyviai veikdami 

vaikai kaupė ir turtino savo patirtį 

formalioje ir neformalioje ugdymo 

aplinkoje. 

Projektuose dalyvaujančių 

bendruomenės narių dalis  

(%). 

 

70% 90 % 120 % 0 

 2019m. bendruomenė aktyviai dalyvavo 

sveikatingumo projektuose, 2020m. 

STEAM. Paskelbus karantiną šalyje 

bendruomenės nariai projektuose 

dalyvavo virtualiai: kartu su vaikais atliko 

užduotis namuose ir dalinosi grupių 

Facebook paskyrose, el. dienyne „Mūsų 

darželis“, Projektinių veiklų sukurti 

filmukai patalpinti darželio internetinėse 

prieigose. 

Mokytojų, vykdančių 

projektus dalis nuo bendro 

mokytojų skaičiaus (%). 

50 % 60% 110% - 

2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

Apibendrinančių patirtį 

mokytojų skaičius nuo 

projekte dalyvavusiųjų 

bendro skaičiaus (%). 

   50%    65% 115% - 2019 m. buvo kitas veiklos rodiklis, todėl 

nenustatomas procentinis pokytis. 

Veiklos srities „Mokėjimo 

mokytis“  gebėjimų atitiktis 

vaiko raidą,  dalis (%). 

70% 75% 5% 5% Stiprinta vaiko ugdymosi motyvacija ir 

mokėjimas mokytis. 



 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio 

palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

Eil. 

Nr. 
Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo 

užmokestis (BRUTO) 

Praėjęs 

ataskait

inis 

laikotar

pis, vnt. 

 

Ataska

itinis 

laikotar

pis, vnt. 

Pokytis 

Et. Sk. 

Praėjęs 

ataskaitini

s 

laikotarpis

, Eur 

Ataskaitini

s 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Vadovai (direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui) 

2 2 - 1876,00 2200,20 17,26 

2 Ūkio padalinio vadovas 1 1 - Neskelb * Neskelb * 
Neskelb 

* 

4 
Ikimokyklinio ugdymo  

mokytojas 
14,77 14,77 - 948,75 1214,44 28,00 

5 
Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas 
3,18 3,18 - 1216,00 1424,14 17,11 

6 Meninio ugdymo mokytojas  
 

1,5 

 

3,00 

 

1,5 

 

1008,0 
1262,12 

 

25,2 

7 
Neformaliojo ugdymo 

mokytojas 
1,0 0 -1,0 Neskelb. *  - 

8 
Švietimo pagalbos vaikui 

specialistai  

 

2,5 

 

2,5 

 

- 

 

1261,20 
1384,57 9,78 

 Duomenų bazės specialistas 0,5 0 -0,5 405,00 - - 

9  B lygio specialistai  1 3 2 922,60 1026,82 11,30 

10 Virėjas 3 3 - 620,10 799,00 28,87 

11 
Ikimokykl. ugdymo auklėtojo 

padėjėjas, Mokytojo padėjėjas 
11,75 14,25 2,5 647,00 

 

789,00 
21,95 

12 Kiti kvalifikuoti darbininkai 6,75 0,0 -6,75 625,45 - - 

 Kiti nekvalifikuoti darbininkai - 2,75 2,75 - MMA MMA 

13 Iš viso: 48,95 49,45 0,5    

 

(*Vadovaujantis  LRV 2003-04-18 nutarimu Nr.480 18p. Informacija apie darbuotojui, kuris 

Savivaldybės įstaigoje vienintelis eina atitinkamas pareigas, apskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas 

išmokas pateikiama tik gavus jo sutikimą.) 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 4 5 7 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 508,2 498,3 -1,95 % 

1.1.  Iš jų  (Nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos lėšos) 

   

1.1.1. Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 

gerinimas darželyje   „Rasytė“(Savivaldybės 

biudžeto lėšos) 

418,1 390,80 -6,53 % 

1.1.2. Kauno miesto savivaldybė, Pastatų ir kiemo 

statinių priežiūra ir remontas  

„Rasytė“(Savivaldybės biudžeto lėšos) 

2,8 2,2 -21,40% 

1.1.3. Kauno miesto savivaldybė, Pastatų  

elektrotechninės dalies, vėdinimo sistemų 

remontas ir materialiojo turto įsigijimas 

(Savivaldybės biudžeto lėšos) 

0 0 0 

1.1.4. Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 

gerinimas  darželyje  „Rasytė“ (Savivaldybės 

biudžeto  spec. lėšos) 

87,3 61,9 -29,10% 

1.1.5. 

 

Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 

gerinimas darželyje  „Rasytė“ (Trumpalaikės 

paskolos lėšos) 

0 43,4 100 % 

2. Valstybės biudžeto lėšos  231,1 303,1 31,16  % 

2.1. Iš jų:    

2.1.1. Valstybės biudžetas. Ugdymo kokybės gerinimas 

lopšelyje-darželyje „Rasytė“ (Mokymo  lėšos) 

231,1 286,2 23,84  % 

2.1.2. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės gerinimas 

darželyje   „Rasytė“( Švietimo įstaigų 

psichologams (ŠMS ministro įsak.Nr.V-1043) 

0 0,4 100 % 

2.1.3. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės gerinimas 

darželyje   „Rasytė“ ( Pedagoginių darbuotojų 

darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) 

0 0 0 

2.1.4. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės gerinimas 

darželyje   „Rasytė“  (Pedagoginių darbuotojų 

skaičiui optimizuoti) 

0 9,9 100 % 

2.1.5. Kauno miesto savivaldybės administracija. 

Socialinės paramos skyrius. Ugdymo kokybės 

gerinimas  lopšelyje-darželyje „Rasytė‘‘ 

(Socialinei paramai mokiniams) 

0 3,9 100 % 

2.1.6. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio 

ministerijos. Ugdymo kokybės gerinimas  

0 0 

 

0 
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5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius  

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* I 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

II 

ketv. 

tūkst. 

Eur  

III 

ketv., 

Eur 

IV ketv., 

tūkst. 

Eur  

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. Eur 

kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 93,2 132,3 153,5 273,6 652,6 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 1,4 2,0 2,5 4,3 10,2 

2.2.1.1.1.1. Mitybos išlaidos 12,3 6,0 9,7 15,5 43,5 

2.2.1.1.1.2. Medikamentų ir medicininių 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

   0,3 0,3 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,1  0,1 0,1 0,3 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų įsigijimo  

išlaidos 

  0,1  0,1 

2.2.1.1.1.7. Aprangos ir patalynės įsigijimo 

išlaidos 

 0,4 0,2 5,4 6,0 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

0,1 0,2 7,7 0,2 8,2 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,2 0,8  1,2 2,2 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

8,4 3,4 3,7 7,1 22,6 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,1 1,3 0,4 3,7 5,5 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

0,5 4,8 8,9 12,1 26,3 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

0,5 2,6 6,3 9,9 19,3 

3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo    1,4 1,4 

lopšelyje-darželyje „Rasytė“ (Parama „Pienas ir 

vaisiai mokykloms“) 

2.1.7. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės gerinimas 

darželyje   „Rasytė“  (Valstybės tikslinės lėšos 

(projektai)) 

0 2,7 100 % 

3. Fondų lėšos  0 0 0 

3.1.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio 

ministerijos. Ugdymo kokybės gerinimas  

lopšelyje-darželyje „Rasytė“ (Europos sąjungos 

lėšos, programa „Pienas ir vaisiai mokykloms“) 

0 0 0 

4. Kitos lėšos 0 0 0 

5. Parama  3,6 2,2 -38,89 % 

5.1. Ugdymo kokybės gerinimas darželyje  „Rasytė“ 

(Valstybinė mokesčių inspekcija 2%  bei  parama 

iš juridinių ar fizinių asmenų) 

3,6 2,2 -38,89 % 

 Iš viso: 742,9 803,6 8,17 % 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

87,30 61,90 -29,10 % 

 Iš viso lėšų: 742,9 803,6 8,17 % 
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išlaidos 

3.1.1.5.1.1. Kito ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

 

   2,0 2,0 

Iš viso 116,8 153,8 193,1 340,7 804,4 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu 

Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 

patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir pavadinimai, pagal kuriuos 

Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus asignavimus. 

 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar 

perleistą ilgalaikį turtą. 

 

Eil. 

Nr.  

Turto 

pavadinimas  

Kiekis Vertė tūkst. Eur 

(nurodyta perdavimo, 

pardavimo, įsigijimo 

dokumentuose) 

Data (kada 

gautas, įsigytas, 

perleistas 

turtas) 

Įsigijimo tikslas, 

pagrindimas  

1 2 3 4  5 

1 Šaldiklis 1 1,4 2020-10-20 Iš biudžeto lėšų. 

Pagal atnaujintą  

valgiaraštį, padaugėjo 

šaldytų uogų ir 

daržovių. 

2 Pavėsinė 1 2,0 2020-12-02 Iš spec. lėšų. 

Ugdomajai veiklai 

lauke. 

 

VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

2020-05-04 Kontrolės įstaiga Inspectrum atliko vaikų žaidimų aikštelės kontrolę, atsižvelgiant į 

galiojančius Lietuvos standarto LST EN 1176 ir Higienos normos HN131:2015 reikalavimus bei 

defektus. Įranga atitinka saugos reikalavimus, dangos įrengimas atitinka LST EN 1176-1:2008 4.2.8.5.2. 

reikalavimus. Dauguma įrengimų žemos ir vidutinės rizikos – tinkami naudoti. Nustatyti defektai turi būti 

pašalinti iki sekančios pagrindinės metinės kontrolės. Kai kurie įrengimai aukštos rizikos. Nustatyti 

defektai nedelsiant pašalinti, atsižvelgiant į ataskaitos Nr. P1239-89110-2020 išvadas ir pastabas. 

Atlikus kasmetinę pastato apžiūrą 2020-09-22 pagrindinių statinio konstrukcijų techninės būklės 

įvertinimą vadovaujantis STR 1.07.03 : 2017 pastebėti defektai:  

1. Ištrupėjusios fasado ir cokolio siūlės matosi koroduojanti armatūra. Rekomenduojama siūles 

užsandarinti, ištrupėjusio betono  vietas užtepti remontiniu mišiniu. Darbai neatlikti, nes reikalingos 

investicijos.  

2. Stiklo blokelių siena nesandari, dideli šilumos nuostoliai.  Siūlymas vietoj stiklo blokelių sienos 

sumontuoti langus.  




