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BIUDŢETINĖ ĮSTAIGA 

 

 

2019 M. 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. birţelio 30 d.)  

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŢODIS 

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

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

nemaţai iššūkių, prisitaikant prie kintančių situacijų, priimant kompleksinius sprendimus, numatant 

veiklos perspektyvą. Nuolat didėjantys reikalavimai ugdymo aplinkai, šiuolaikinės mokymo 

priemonės, informacinės komunikacinės technologijos pareikalavo atitinkamų investicijų, ţmogiškųjų 

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.  

         Įgyvendinant 2019-2021 metų strateginius uţdavinius, pasiekti pokyčiai, gerinant ugdymo 

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

2019m. veiklos planą, pasiekti maksimalūs rezultatai. Įgyvendinant tikslą – gerinti sporto paslaugų 

kokybę, uţtikrinant jų prieinamumą ir įgalinant ugdytinius didesniam fiziniam aktyvumui - parengti ir 

vykdyti 3 projektai, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis: „Oranţinio kamuolio kelionė”, 

„Sportuojantys vaikai-šaunūs draugai”, „Aš ir tu –ţaidţiam trikrepšį kartu”. Į projektinę veiklą 

įsitraukė jauni specialistai, bendruomenės grupės (darbuotojai, tėvai, vaikai). Projektuose dalyvavo 

70 % vaikų nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus, 5 socialiniai partneriai: Kauno lopšelis-

darţelis „Šarkelė”, „Ţingsnelis”, „Kūlverstukas”, Birštono vaikų lopšelis-darţelis „Vyturėlis”, Tado 

Ivanausko progimnazija.  

       Įstaigos veiklos rodikliai orientuoti kliento sėkmę. Giluminio įsivertinimo duomenimis, 4.1.1. 

veiklos rodiklį „Tėvų dalyvavimas vaikų ugdymosi procese“ IV lygiu vertina 55% apklaustųjų. Šis 

rodiklis pagerėjo 5 %, lyginant su 2018 m.  



 

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 

Įvykdym

o 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitini

u 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Ugdymo kokybės gerinimas Kauno 

lopšelyje–darţelyje „Rasytė“  

      

1.1. Vidaus patalpų atnaujinimas Atnaujintų patalpų 

plotas (m2) 

280 m2 320m2 114% +14  % 

Faktinė reikšmė aukštesnė  

40m2, nes atnaujintas ir poilsio 

kambarys, dėl ekonominio 

naudingumo, kurio remontas 

buvo planuotas 2021m.   

 Modernizuoto 

virtuvės ir grupių 

inventoriaus 

skaičius (vnt.) 

11 21 191 % 0  % 

2018 m. buvo kitas veiklos 

rodiklis, todėl nenustatomas 

procentinis pokytis 

 Modernizuotų 

ugdomųjų aplinkų, 

įsigytų priemonių 

skaičius (vnt.) 

4 17 425 % + 243 % 

Faktinė reikšmė ţenkliai 

aukštesnė, nes panaudotos 

sutaupytos biudţeto lėšos uţ 

komunalines paslaugas. 

1.2. Miesto ir respublikinių sportinių 

projektų, programų vykdymas 

Projektuose 

dalyvavusių vaikų 

skaičius (vnt.) 

60 %   70 %   117 %   +5 % 

 

 Sveikatingumo 

renginiuose 

dalyvavusių vaikų 

35 % 40 % 114 % +4 % 

 



2 

ir jų tėvų dalis (%) 

1.3. Teritorijos gerbūvio tvarkymo darbų 

atlikimas 

Plytelėmis 

(trinkelėms) 

išklotų kiemo 

takelių kvadratūra 

(m2) 

900 m2 0,00 m2 0 % 0 % 

Negavus Savivaldybės 

finansavimo  nepakeista 900 m2 

lauko tako plytelių.  Perkelta į 

2020 m. 

 Įrengtų lauko 

laiptų turėklų 

skaičius (vnt.) 

1 3 300 % 0 % 

 

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 

Įvykdym

o 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitini

u 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Gerinti sporto paslaugų kokybę, 

uţtikrinant jų prieinamumą ir įgalinant 

ugdytinius didesniam fiziniam 

aktyvumui 

Vaikų, kurių 

fizinio aktyvumo 

gebėjimai atitinka 

jų amţių, dalis  

(%) 

85 % 90 % 106 % +5 %  

Atliktas veiklos srities „Fizinis 

aktyvumas“ vaikų gebėjimų 

vertinimas, fiksuoti  pokyčiai 

 Respondentų, 

vertinančių 4.1.1. 

veiklos rodiklį IV 

lygiu, dalis (%) 

45 % 55 % 122 % +10 % 

 

 Projekto 

„Olimpinė karta” 

renginiuose 

dalyvavusių įstaigą 

lankančių vaikų 

dalis (%) 

75 % 85 % 113 %  0  % 

2018 m. buvo kitas veiklos 

rodiklis, todėl nenustatomas 

procentinis pokytis. 

 4 masiniuose 

sporto renginiuose 

įstaigoje 

dalyvavusių 

bendruomenės 

75 % 90 % 120 % +10 % 
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narių dalis (%) 

 Parengtų ir 

įgyvendintų 

projektų, 

bendradarbiaujant 

su kitomis  

įstaigomis, 

skaičius (vnt.) 

2 3 150 % +10 % 

 

2. Atnaujinti vidaus aplinką, 

modernizuojant virtuvės, grupių, kitas 

patalpas bei inventorių, sukuriant 

dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią 

ugdymo(si) aplinką, atlikti teritorijos 

gerbūvio tvarkymo darbus, panaudojant 

15000 eurų įstaigos biudţeto ir 

savivaldybės  skirtas lėšas 

      

 Pakeistų vidaus 

patalpų durų plotas 

(m2) 

160m2 0.00 m2 0.00% 0 % 

Neįvykdyta, nes negautas 

Savivaldybės finansavimas 

vidaus durų pakeitimui.. 

 Įsigytų 

minkštasuolių 

ir staliukų skaičius 

(vnt.)  

 

2 2 100 % 0 % 

2018 m. buvo kitas veiklos 

rodiklis, todėl nenustatomas 

procentinis pokytis. 

 Pakeistų šviestuvų 

skaičius (vnt.) 

 

2 2 100 % 0 % 

2018 m. buvo kitas veiklos 

rodiklis, todėl nenustatomas 

procentinis pokytis. 

 Įsigytų 

kondicionierių 

skaičius (vnt.) 

 
0 7 100 % 0 % 

Įsigaliojus reikalavimui, kad 

kambario temperatūra būtų ne 

aukštesnė, negu 26
0
,
  

įstaigos 

tarybai pritarus,  nupirkti 7 

kondicionieriai uţ 2191 eur.  iš 

ugdymo lėšų.  

 1 tikslo  įgyvendinimas       Veiklos rezultatus vertinam 

labai gerai. Pasiekti maksimalūs 

rezultatai. 
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2 tikslo  įgyvendinimas      Veiklos rezultatus vertinam 

labai gerai. Pasiekti maksimalūs 

rezultatai. Kompiuteriai pakeisti 

visose grupėse. Negavus 

numatyto Savivaldybės 

finansavimo, nupirkti 

nerūdijančio plieno stalai, 

elektroninės svarstyklės į 

virtuvę, ištapetuotos sporto 

salės sienos (130m
2
), 

atnaujintas poilsio kambarys 

(40m
2
),  panaudojant įstaigos 

biudţeto lėšas.  

Nepakeistos vidaus patalpų 

durys, lauko plytelės, negavus 

Savivaldybės finansavimo.   

 

 



 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŢMOKESČIUI 

 

4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo uţmokesčio 

palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

Eil. 

Nr. 
Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo 

uţmokestis (BRUTO) 
Praėjęs 

ataskaiti

nis 

laikotar

pis, vnt. 
 

Ataskai

tinis 

laikotarp

is, vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Vadovai (direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui) 

2 2 - 1240,00 1876,00 51,30 

2 
Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 
1 1 - Neskelb* Neskelb * 

Neskelb 

* 

4 
Ikimokyklinio ugdymo  

mokytojas 
14,77 14,77 - 707,92 948,75 34,00 

5 
Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas 
3,18 3,18 - 773,89 1216,00 57,13 

6 
Meninio ugdymo mokytojas 

(dailė, muzika) 

 

1,5 

 

1,5 

 

- 

 

691,63 

 

1008,0 

 

45,74 

7 
Neformaliojo ugdymo 

mokytojas 
1,25 1,0 -0,25 Neskelb* Neskelb. * 

Neskelb 

* 

8 
Švietimo pagalbos vaikui 

specialistai  

 

2,5 

 

2,5 

 

- 

 

810,90 

 

1261,20 

 

55,53% 

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

9 
A ir B lygio specialistai 

(dietistas, raštvedys) 
1 1 - 622,75 922,60 48,15% 

10 Virėjas 3 3 - 421,35 620,10 47,17 

11 

Ikimokykl./priešmokyklinio 

ugdymo auklėtojo padėjėjas, 

Mokytojo padėjėjas 

11,5 11,75 0,25 421,35 647,00 53,55 

12 
Kiti kvalifikuoti darbininkai 

 
7,25 6,75 -0,5 421,35 625,45 48,44 

13 Iš viso: 48,95 48,95 0%    

 

(*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.) 

Pastaba. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka. Pildant 

lentelę, praėjusio ataskaitinio laikotarpio stulpelyje nurodytos neperskaičiuotos reikšmės. Dėl darbo 

užmokesčio skaičiavimo tvarkos pasikeitimo bendro darbo užmokesčio, perskaičiavus 2018 m. darbo 

užmokestį pagal 2019 m. darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, vidutiniškai darbuotojų  atlyginimas 

padidėjo 12,5 procentų. 
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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 3 4 5 

1. Savivaldybės biudţeto lėšos 463,6 508,2 9,62 % 

1.1.  Iš jų  (Nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos lėšos) 

   

1.1.1.  Kauno miesto savivaldybė. Ugdymo kokybės 

gerinimas lopšelyje-darţelyje „Rasytė“ 

(Savivaldybės biudţeto lėšos) 

361,2 418,1 15.75 % 

1.1.2.  Kauno miesto savivaldybė. Pastatų  ir kiemo 

statinių prieţiūra ir  remontas (Savivaldybės 

biudţeto lėšos) 

17,5 2,8 - 84 % 

1.1.3.  Kauno miesto savivaldybė. Pastatų 

elektrotechninės dalies, vėdinimo sistemų 

remontas ir materialiojo turto įsigijimas 

(Savivaldybės biudţeto lėšos) 

0,00 0  

1.1.4. Kauno miesto savivaldybė. Pastatų inţinierinių 

sistemų rekonstrukcija ir remontas 

0,00 0  

1.1.5. 

 

Kauno miesto savivaldybė. Ugdymo kokybės 

gerinimas lopšelyje-darţelyje „Rasytė“ 

(Savivaldybės biudţeto  lėšos) 

84,9 87,3 2,83 % 

2. Valstybės biudţeto lėšos  215,1 231,1 7.44  % 

2.1.  Iš jų:    

2.1.1. Valstybės biudţetas. Ugdymo kokybės gerinimas 

lopšelyje-darţelyje „Rasytė“ (Mokymo  lėšos) 

215,0 231,1 7.49  % 

2.1.2. Valstybės biudţetas. Ugdymo kokybės gerinimas 

lopšelyje-darţelyje „Rasytė“ (Pedagoginių 

 darbuotojų skaičiui optimizuoti) 

0,00 0,00  

2.1.3. Kauno miesto savivaldybės administracija. 

Socialinės paramos skyrius. Ugdymo kokybės 

gerinimas  lopšelyje-darţelyje „Rasytė„„ 

(Socialinei paramai mokiniams) 

0,10  -100 % 

2.1.4. Valstybės biudţetas. Ugdymo kokybės gerinimas 

lopšelyje-darţelyje „Rasytė“  (Pedagoginių 

darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) 

0,00 0  

2.1.5. 

 

Valstybės biudţetas. Ugdymo kokybės gerinimas 

lopšelyje-darţelyje „Rasytė“ (Darbuotojų darbo 

0,00 0  
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5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius (nurodomo tik tiek ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos lėšos) 

 

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 uţmokestis pinigais 86,9 151,8 121,7 209,4 569,8 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 1,2 2,3 2,0 3,2 8,7 

2.2.1.1.1.1. Mitybos išlaidos 18,7 18,9 13,1 18,7 69,4 

2.2.1.1.1.2. Medikamentų ir medicininių 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

- - - 0,2 0,2 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų įsigijimo  

išlaidos 

- 0,1 0,1 - 0,2 

2.2.1.1.1.7. Aprangos ir patalynės įsigijimo 

išlaidos 

- 0,9 0,1 7,00 8,0 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

0,4 2,5 2,7 1,7 7,3 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,5 0,2 0,1 1,8 2,6 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

9,4 8,2 2,4 8,5 28,5 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

1,6 4,3 0,4 9,6 15,9 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

0,8 4,5 1,2 16,5 23,0 

apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui)  

2.1.6. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ţemės ūkio 

ministerijos. Ugdymo kokybės gerinimas  

lopšelyje-darţelyje „Rasytė“ (Parama „Pienas ir 

vaisiai mokykloms“) 

0,00 0  

3. Fondų lėšos  0,00 0  

3.1.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ţemės ūkio 

ministerijos. Ugdymo kokybės gerinimas  

lopšelyje-darţelyje „Rasytė“ (Europos sąjungos 

lėšos, programa „Pienas ir vaisiai mokykloms“) 

   

4. Kitos lėšos 0,00 0  

5. Parama  4,60 3,6 -21,74 % 

5.1. Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darţelyje 

„Rasytė“ (Valstybinė mokesčių inspekcija  2%  

bei  parama iš juridinių ir fizinių asmenų) 

4,60 

 

 

3,6 -21,74 % 

 Iš viso: 683,3 742,9 8.72 % 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uţdirbtos lėšos 

84,9 

 

87,3 2,83 % 

 Iš viso lėšų: 683,3 742,9 8.72 % 
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2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

0,8 0,9 1,5 1,2 4,4 

3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo 

išlaidos 

- - - 0,9 0,9 

Iš viso 120,4 194,7 145,4 278,8 739,3 

 

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

įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudţetų 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 Maxima darţovių  

pjaustyklės VC 450 

komplektas 

 

1 0,9 2019-12-17 Padaugėjus darţovių 

vartojimui, reikalinga 

galingesnė, galinti 

įvairiau pjaustyti 

darţovių pjaustyklė. 

 

 

 

VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patikrinimo akte  2019m. birţelio 27 d. Nr. (2-12 

15.3.2) PA-4892 periodinės kontrolės metu nustatyti Lietuvos HN 75:2016  paţeidimai:  

1. Aštuoniose  grupėse vaikų sąrašas sudarytas viršijant higienos normose pagal amţiaus 

grupes (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradţios) nurodytą vaikų skaičių. (paţeistas Lietuvos HN 

75:2016 5.4 punktas). Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2019-08-30 

įsakymu Nr. 35-3164 „Dėl vietų skaičiaus Kauno m. savivaldybės biudţetinių švietimo įstaigų 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020m.“, nustatytas vietų skaičius – 205. 

Atsiţvelgiant į grupių patalpų dydį leista padidinti 31 vieta, uţtikrinant pakankamą individualų baldų 

ir kt. inventoriaus kiekį.  Vaikų skaičius palaipsniui bus maţinamas. 

2. „Kiškučių“ grupės patalpose (ţaidimų. miegamojo, rūbinėlės) grindų danga nelygi, su 

įtrūkimais ir plyšiais. Netinkama valyti, yra rizika uţkliūti ir susiţeisti. (paţeistas Lietuvos HN 

75:2016 48 p.). Reaguojant į šį paţeidimą, 2019 m. birţelio 28 d. Nr. V10-175 išsiųstas raštas Kauno 

m. Savivaldybei dėl lėšų skyrimo paţeidimui pašalinti, tačiau 2019-07-01 Nr. 20277300 gautas 




