
 

 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „GANDRIUKAS“ 

 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA 
(Savivaldybės įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

 

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Adresas -  Ukmergės g. 19, LT-49318, Kaunas. 

1.2. Telefonas - 8 37 386599. 

1.3. El. pašto adresas - gandriukas.kaunas@gmail.com   

1.4. Interneto svetainės adresas - https://www.gandriukas.kaunas.lm.lt/  

1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai -  1983 m. vasario 1 d. 

1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas – Loreta Aurelija Saulevičienė, paskyrimo data - 2017 m. 

gruodžio 21 d. 

 

II SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VADOVO ŽODIS 

 

Kauno lopšelyje-darželyje „Gandriukas“, nuo 2017 m. gruodžio 21 d. pasikeitus įstaigos 

vadovui, buvo išsikelti nauji 2018 m. veiklos prioritetai – Teigiamo Įstaigos įvaizdžio formavimui, 

inicijuoti ir organizuoti mokyklos savivaldos organų: Lopšelio-darželio Tarybos, Darbo tarybos, 

demokratiškus  rinkimus ir šių organų įgalinimą į įstaigos veiklos organizavimą. Apibendrinant  

įvykusius pokyčius vadovaujančio personalo srityje, įstaigoje 2018 m. sėkmingai įgyvendintos šios 

priemonės: patobulintas ugdymo turinys – sudarytos sąlygos ugdymo proceso diferencijavimui, 

didesnį dėmesį skiriant vaiko pagalbai; mokyklos bendrosios erdvės pritaikytos aktyviai veiklai 

(kūrybinei, pažintinei ir relaksacinei); užtikrintos saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymo/si 

sąlygos grupių ir lauko erdvėse; taikoma subalansuota ir alergiškiems, bei kito tikėjimo, vaikams 

pritaikyta mityba; suformuoti įstaigos savivaldos organai: lopšelio-darželio taryba, darbo taryba.  

2018 metų, lapkričio mėnesį atliktas, platusis mokyklos veiklos įsivertinimas ir  lopšelio-

darželio „Gandriukas“ Vartotojų pasitenkinimo tyrimas, atskleidė, kad 2018 m. mokyklos pasirinkta 

veiklos kryptis ir išsikelti uždaviniai yra kryptingi ir realizuoti sėkmingai. 

 

 

mailto:gandriukas.kaunas@gmail.com
mailto:gandriukas.kaunas@gmail.com
https://www.gandriukas.kaunas.lm.lt/
https://www.gandriukas.kaunas.lm.lt/
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III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie Savivaldybės įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.  

Išsiskelti ataskaitinio 

laikotarpio veiklos 

tikslai, tikslo 

pasiekimo 

uždaviniai, 

svarbiausi su tuo 

susiję atlikti darbai 

Nusistatyti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

veiklos 

rezultatų 

vertinimo 

kriterijai 

(kiekybiniai / 

kokybiniai) 

Veiklos rezultatų vertinimo kriterijų reikšmės  Priežastys, 

įtakojusios 

veiklos rezultatų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmių 

pokyčius 

Praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

faktas  

Ataskaitinio 

laikotarpio 

planas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

faktas 

1 2 3 4 5 6 

1.Tobulinti įstaigos 

bendruomenės 

sveikatos raštingumą, 

teikiant informaciją 

sveikatos klausimais 

bei ugdant sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

nusimatant 
perspektyvines kryptis 

įvairių renginių ir 

mokymų 

organizavimui. 

Renginių metu 

įstaigos 

bendruomenė 

tobulins 

sveikatos 

saugojimo 

kompetenciją 

bei sveikos 
gyvensenos 

įgūdžius. 

________ 70 proc. darželio 

bendruomenės 

aktyviai įsitrauks 

ir tobulins 

sveikatos 

saugojimo 

kompetenciją bei 

sveikos 
gyvensenos 

įgūdžius. 

80 proc. 

darželio 

bendruomenės 

aktyviai 

dalyvavo 

numatytuose 

renginiuose ir 

mokymuose, 
tobulino 

sveikatos 

saugojimo 

kompetenciją. 

Įgyvendintos 

numatytos ir 2 

neplanuotos  

priemonės. 

 

2. Ugdyti sveikus ir 

kūrybiškus vaikus, 

norinčius siekti naujų 

žinių ir tobulėti. 

Sudaryti sąlygas 

kryptingam naujų ir 

esamų pedagogų bei 

pagalbos specialistų 

kvalifikacijos 
tobulinimuisi. Skatinti 

motyvaciją, 

kūrybiškumą, 

gebėjimą perimti 

gerąją praktiką. 

Renginių bei 

projektų metu 

bendruomenė 

kurs, atras bei 

atskleis savo 

kūrybinius 

gebėjimus, 

patirs kūrybinį 

džiaugsmą, 
teigiamas 

emocijas, 

taikant projektų 

metodą. 

________ 70 proc. darželio 

bendruomenės 

aktyviai dalyvaus 

kūrybiškumą 

ugdančiose 

renginiuose, 

mokymuose. 

 

70 proc. 

darželio 

bendruomenės 

aktyviai 

dalyvavo 

kūrybiškumą 

ugdančiose 

renginiuose, 

mokymuose. 
 

____________ 

3. Atlikti drenažo 

įrengimo darbus bei 

teritorijos tvarkymo 

darbus, fotovoltinės 

šildymo sistemos ant 

stogo įrengimo 

projekto parengimą, 
pastatų cokolio 

šiltinimo darbus, 

šilumos sistemos 

paprastojo remonto 

darbus, vidaus patalpų 

(koridorių) paprastąjį 

remontą, grupių 

prausyklose esančių 

sanitarinių prietaisų 

keitimo darbus, lauko 

laiptų remonto darbus. 

Visapusiškai 

saugi lopšelio-

darželio 

teritorija, 

pagerintas 

estetinis 

vaizdas bei 
aplinkos 

kokybė. 

Sumažinti 

finansiniai 

nuostoliai, 

sumažintos 

šilumos 

energijos 

sąnaudos, HN 

normų 

reikalavimų 
įvykdymas. 

________ Pastatų cokolio 

remontas, 

šiltinimas ir 

naujos apdailos 

įrengimas 

atliekant 

teritorijos 
drenažo 

įrengimą. Pastato 

priegrindos 

remontas, naujų 

trinkelių klojimas 

(montuojama 

nuogrinda ir 

įrengiami 

atitinkami 

nuolydžiai nuo 

pastato); 
teritorijos takų 

trinkelių 

Atlikta šie 

darbai: 

1.trijų grupių 

prausyklų ir 

tualetų 

kapitalinis 

remontas; 
2.atliktas 

sandėlininko , 

dietisto 

kabineto 

remontas 

(pakeista grindų 

danga, 

radiatorius, 

perdažytos 

sienos); 

3.sutvarkyti 
įgriuvę ir 

aukštai (kėlė 

Nors įstaigoje 

įgyvendinta tik 

apie 60 proc. 

numatytų 

priemonių, tačiau 

atlikti kiti darbai 

užtikrinantys 
įstaigos 

materialinę būklę, 

energetinių 

išteklių taupymą, 

bendruomenės 

narių saugumą: 

▪ atliktas 

sandėlininko, 

dietisto kabineto 

remontas 

(pakeista grindų 
danga, 

radiatorius, 
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atnaujinimo 

darbai; darželio 

koridorių sienų ir 

lubų remonto 

darbai; grupių 

prausyklų ir 

tualetų remonto 

darbai, keičiant 

pertvaras ir 

sanitarinius 
prietaisus 

(klozetus, 

kriaukles, 

pusvones, 

vandens 

maišytuvus). 

Lauko remonto 

darbai. 

pavojų vaikų 

saugumui) 

iškilę 

vandentiekio ir 

kanalizacijos 

šuliniai lauko 

žaidimų 

aikštelėse. 

 

perdažytos 

sienos, rėmėjų 

darbais ir 

lėšomis; 

▪ sutvarkyti 

įgriuvę ir aukštai 

iškilę (kėlė 

pavojų vaikų 

saugumui)  

vandentiekio ir 
kanalizacijos 

šuliniai lauko 

žaidimų 

aikštelėse, 

Kauno vandenų 

lėšomis; 

▪ įsigytos 4 vidaus 

patalpų durys su 

montavimo 

darbais 

(nedužaus  stiklo 

paketu) sporto, 
muzikos salėms 

ir 1 lopšelio 

grupe, iš SB lėšų 

už 1976,39 eurų; 

▪ įsigyta drėgmei 

ir dėvėjimuisi 

atspari vinilinė 

grindų danga 

mokyklos 

bendrajai erdvei 

(pirmo aukšto 
abiejų korpusų 

ir juos 

jungiančiam 

koridoriui, iš 

paramos lėšų 

3051,30 eurų; 

▪ įsigyta drėgmei 

ir dėvėjimuisi 

atspari vinilinė 

grindų danga 

„Vyturėlių“ 

grupės patalpai, 
iš SB lėšų - 

1235, 29 euro; 

▪ įsigytos dvi 

lauko žaidimų 

aikštelės 

lopšelio grupių 

vaikams,iš SB 

lėšų ilgalaikiui 

turtui  - 3200 

Eur; 

▪ įsigyti roletai 
„Nykštukų“ 

grupei, iš 

savivaldybės 

biudžeto lėšų už 

436,64 euro.  

Įsigytos 

priemonės yra 
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arba bus įrengtos 

2019 m. 

 

3.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, pasiektus 

įgyvendinant asignavimų valdytojo strateginiame veiklos plane nustatytus strateginius tikslus. 

1 tikslas – tobulinti įstaigos bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius ir alergiškų vaikų integraciją, gerinant 

bendruomenės visuminės sveikatos žinias bei sukuriant alergiškų vaikų integracijos sistemą. 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Įgyvendinta 2018 m. Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Organizuoti mokymus 

darbuotojams 

Kryptingai rengiami 

mokymai darbuotojams 

apie alergiškų vaikų 

sveikatos ir maitinimosi 

ypatumus. 

3 įstaigos darbuotojai (2 

virėjos ir dietistė), 

dalyvavo sveikatai 

palankios mitybos 

mokymuose. 

90 EUR. 

SB lėšos 

Konsultuojantis su dietistu, 
tėvai gebės taikyti 

maitinimą namuose pagal 

dietisto sudarytas 

rekomendacijas. 

Pagal poreikį buvo 
vykdomos dietisto 

konsultacijos tėvams. 

 
 

_____________ 

Parengti alergiškų vaikų 

maitinimo pritaikymo 

rekomendacijos. 

Alergiškiems vaikams bus 

sudaryti atskiri 

valgiaraščiai pagal jų 

galimų produktų 

vartojimą. 

Atnaujintas pritaikytos 

mitybos valgiaraštis 3 – 6 

metų vaikams. 

 

 

_____________ 

2 tikslas – tobulinti ugdymo(si) kokybę skatinant patirtinį mokymą(si), ugdant vaikų kūrybiškumą ir sveikatą 

bei tobulinant kryptingą pedagogų pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimą. 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Įgyvendinta 2018 m. Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Organizuoti vaikų 

sveikatinimo projektus. 

Rengti ir vykdyti 

sveikatinimo projektus, 
kurie įgalins patobulinti 

ugdytinių sveikatos 

kompetenciją. 

Parengti ir vykdyti 

sveikatinimo projektai 
„Kūnas kalba“, „Kauno 

vaikai šypsosi“, „Sveikatai 

palankus“. 

50 EUR 

Mokymo lėšos 

Sudaryti sąlygas 

kryptingam pedagogų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimui. 

Kryptingi mokymai įgalins 

pedagogus patobulinti 

„Geros pradžios“ 

kompetenciją. 

Psichologė, logopedė ir 

viena pedagogė dalyvavo 

mokymuose ir tobulino 

kvalifikaciją vaikų turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių srityje. 

23 EUR 

3 tikslas – tobulinti materialinių ir finansinių išteklių valdymą, siekiant sukurti efektyvią, saugią ir šiuolaikišką, 

pakankamai aprūpintą ir vaiko interesus atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai Planuotas rezultatas Įgyvendinta 2018 m. Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Vidaus patalpų remontas. Atliktas vidaus patalpų 

remontas. 

Atliktas 3 grupių tualetų ir 

prausyklų kapitalinis 

remontas, dietisto ir 
sandėlininko kabineto 

kosmetinis remontas. 

Pakeisti radiatoriai 

pavaduotojo ūkiui, 

sandėlininko ir dietisto 

kabinetuose. 

21 187 EUR 

SB lėšos ir rėmėjų lėšos 

 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR 

IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI 
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4.1. Savivaldybės 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 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

vnt. 

Ataskaitini

s 

laikotarpis, 

vnt. 

Pokytis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Archyvaras 1 1 0,00% 687,97 776,85 12,92% 

2.  Auklėtojas 15 16 6,67% 675,26 695,96 3,07% 

3.  
Auklėtojo 

padėjėjas 

11 11 0,00% 392,19 416,77 6,27% 

4.  Budintysis 1 1 0,00% 380 400 5,26% 

5.  Dietistas 1 1 0,00% 816,45 882,45 8,08% 

6.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1 1 0,00% 1016,63 878,74 -13,56% 

7.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

1 1 0,00% 846,88 904,31 6,78% 

8.  Direktorius 1 1 0,00% 870,65 1139,5 30,88% 

9.  Kiemsargis 1 1 0,00% 380 400 5,26% 

10.  
Kompiuterių 

specialistas 

1 1 0,00% 687,14 776,85 13,06% 

11.  Logopedas 1 1 0,00% 583,93 622,75 6,65% 

12.  

Meninio 

ugdymo 

mokytojas 

2 2 0,00% 651,81 674,57 3,49% 

13.  

Neformaliojo 

ugdymo 

metodininkas 

organizatorius 

1 1 0,00% 750,2 768,5 2,44% 

14.  

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojas 

1 1 0,00% 574,01 681,93 18,80% 

15.  

Pastatų 

priežiūros 

einamojo 

remonto 

darbininkas 

1 1 0,00% 380 400 5,26% 

16.  
Patalynės 

prižiūrėtojas 

1 1 0,00% 380 400 5,26% 

17.  

Priešmokyklin

io ugdymo 

pedagogas 

6 4 -33,33% 877,73 832,07 -5,20% 

18.  Psichologas 1 1 0,00% 649,23 656,85 1,17% 

19.  Raštvedys 1 1 0,00% 684,08 776,85 13,56% 

20.  Sandėlininkas 1 1 0,00% 593,83 684,36 15,25% 

21.  Skalbėjas 1 1 0,00% 380 400 5,26% 

22.  
Socialinis 

pedagogas 

- 1 - - 655,88 - 
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23.  Valytojas 1 1 0,00% 380 400 5,26% 

24.  Virėjas 3 3 0,00% 405,54 463,75 14,35% 

25.  

Virtuvės 

pagalbinins 

darbininkas 

1 1 0,00% 380 400 5,26% 

26.  Buhalteris 1 - - 1223,93 - - 

27.  Dailidė 1 - - 380 - - 

28.  

Duomenų 

bazės 

specialistas 

1 - - 730,8 - - 

29.  Elektrikas 1 - - 380 - - 

30.  Mokytojas 1 - - 556,9 - - 

31.  Santechnikas 1 - - 380 - - 

32.  

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

1 - - 736,43 - - 

 

 

4.2. Savivaldybės įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ataskaitiniais metais. 

Eil. 

Nr. 

Dalyvavusių 

darbuotojų 

skaičius 

Data Kvalifikacijos kėlimo 

programos (kursų) 

pavadinimas 

Organizatorius Trukmė Lėšos (Eur) 

1. 1 2018-01-22 „Pedagogo metinės veiklos 

vertinimo pokalbis: vadybinis 

aspektas“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

6 ak. v. 18 Eur 

Mok. lėšos 

2. 1 2018-02-26 „Komunikacija ir santykių 

kūrimas“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

8 ak. v. 20 Eur 

Mok. lėšos 

3. 2 2018-02-28 „Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

60 ak. v. 110 Eur 

Mok. lėšos 

4. 1 2018-03-05 „Darbo santykių įforminimo 

aktualijos įsigaliojus naujam 

Darbo kodeksui: nuo darbuotojo 

priėmimo iki atleidimo“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

6 ak. v. 28 Eur 

SB lėšos 

5. 1 2018-03-22 „Mažos vertės viešųjų pirkimų 
vykdymo ypatumai 2018 m.“ 

Viešųjų pirkimų 
agentūra 

6 ak. v. 70 Eur 
SB lėšos 

6. 1 2018-06-13/14 „Vadovo portretas: scenoje ir 

užkulisiuose“ 

UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

12 ak. v. 135 Eur 

Mok. lėšos 

7. 1 2018-06-15 „Įstaigos dokumentų rengimo 

aktualijos 2018 metams“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

6 ak. v. 28 Eur 

Spec. lėšos 

8. 2 2018-06-18 „Sveikatai palankaus maitinimo 

organizavimas“ 

VŠĮ „Sveikatai 

palankus“ 

6 ak. v. 98 Eur 

Spec. lėšos 

9. 2 2018-07-26 „Mažos vertės viešųjų pirkimų 

vykdymo ypatumai 2018 m.“ 

Viešųjų pirkimų 

agentūra 

6 ak. v. 142,50 Eur 

Spec. lėšos 

10. 2 2018-10-18 „Personalo dokumentai. Darbo 

santykiai pagal naująjį Darbo 

kodeksą: nuo darbuotojo 

priėmimo iki atleidimo“ 

UAB „Dorevi“ 6 ak. v. 140 Eur. 

SB lėšos 

11. 4 2018-11-23 „Pedagogo metinės veiklos 

vertinimo tvarkos aprašo 

rengimas“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

6 ak. v. 76 Eur. 

Mok. lėšos 

12. 1 2018-11-27 „Specialiųjų poreikių vaikas 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

Kauno pedagogų 
kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

12 ak. v. 16 Eur. 
Mok. lėšos 
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13. 2 2018-11-28 „Įgalinančios partnerystės link: 

Darželio bendruomenės galia – 

kvalifikacijos tobulinimas“ 

Švietimo 

edukatoriai 

8 ak. v. 36 Eur. 

Mok. lėšos 

14. 1 2018-11-30 „Metinių tikslų bei užduočių 

pedagogams metiniam pokalbiui 

nustatymas ikimokyklinėje/ 

priešmokyklinėje įstaigoje“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

6 ak. v. 19 Eur. 

Mok. lėšos 

15. 1 2018-12-03 „Viešųjų pirkimų apklausos 

sąlygų, pažymų, protokolų 

rengimas“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

6 ak. v. 20 Eur. 

Mok. lėšos 

16. 2 2018-12-18 „Darbo apmokėjimo sąlygos 

pakeitimai nuo 2019-01-01. Ką 

aktualu žinoti darbdaviui?“ 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

6 ak. v. 56 Eur. 

SB lėšos 

17. 2 2018-12-21 „Ugdytinio savivertės ir 
tolerancijos kitokiam asmeniui 

įgūdžių lavinimas“ 

Kauno pedagogų 
kvalifikacijos 

centras (KPKC) 

12 ak. v. 32 Eur 
Mok. lėšos 

18. 12 Kvalifikaciją 

tobulins 2019 

m. 01-12 mėn. 

„Darželių bendrystės erdvė – 

ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa“ 

Švietimo 

edukatoriai 

72-96 ak. v. 184 Eur  

SB lėšos 

(narystės 

mokestis) 

 

 

V SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR GAUTOS LĖŠOS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, JŲ 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 biudžeto lėšos 426,2 393,4 -7,70% 

  Iš jų   

1.1. Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-

darželyje   „Gandriukas“(Savivaldybės biudžeto lėšos) 
363,9 370,9 1,92% 

1.2. 
Kauno miesto savivaldybė, Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir 

remontas "Gandriukas"(Savivaldybės biudžeto lėšos) 
3,4 22,5 561,76% 

1.3. 

Kauno miesto savivaldybė, Pastatų  elektrotechninės dalies, 
vėdinimo sistemų remontas ir materialiojo turto įsigijimas 

"Gandriukas"(Savivaldybės biudžeto lėšos) 58,9   

-

100,00% 

1.4.      

  

1.5.         

2. Valstybės biudžeto lėšos  205,8 191,2 -7,09% 

  Iš jų   

2.1.  Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-

darželyje   „Gandriukas“ (Mokymo lėšos) 

194 188,9 -2,63% 

2.2. 

Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-

darželyje   „Gandriukas“  ( Pedagoginių darbuotojų skaičiui 

optimizuoti) 

4,3   
-

100,00% 
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2.3. 

Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-

darželyje   „Gandriukas“  (Darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymui įgyvendinti) 

5,6   
-

100,00% 

2.4.         

2.5.         

2.6. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos, 

Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje   „Gandriukas“ 

(Programa "Pienas ir vaisiai mokykloms") 

1,9 2,3 21,05% 

2.7.         

3. Fondų lėšos  0,9 0,8 -11,11% 

3.1.  

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos, 

Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje   „Gandriukas“  

(Europos sąjungos lėšos, programa "Pienas ir vaisiai 

mokykloms") 

0,9 0,8 -11,11% 

3.2.         

3.3.         

3.4.         

3.5.         

3.6.         

3.7.          

4. Kitos lėšos 0,0 0,0   

4.1. (Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą)       

4.2.         

4.3.         

4.4.         

4.5.         

4.6.         

5. Parama  3,2 2,9 -9,37% 

5.1. 
Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje  „Gandriukas“ 

(Valstybinė mokesčių inspekcija 2%  bei  parama iš juridinių ar 
fizinių asmenų) 3,2 1,6 

-50,00% 

5.2. Krepšinio mokykla Snaiperis   1,3 100,00% 

5.3.         

5.4.         

5.5.         

  Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-

darželyje  „Gandriukas“ (Savivaldybės biudžeto  spec. lėšos) 71,6 68,6 
-4,19% 

  Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos       

  Iš viso lėšų 
707,7 656,9 

-7,18% 

     
VI SKYRUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Išlaidų suma, 

tūkst. Eur kodas pavadinimas 

1 2 3 
2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  381,9 
2 1 1 1 2 1 Pajamos natūra   
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2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  117,3 
2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 68,2 
2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos   
2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,9 
2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos   
2 2 1 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 1,6 
2 2 1 1 1 11 Komandiruočių išlaidos   
2 2 1 1 1 12 Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos   
2 2 1 1 1 14  Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos   
2 2 1 1 1 15 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 23,7 
2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,2 
2 2 1 1 1 17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos   
2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 24,4 
2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4,5 
2 2 1 1 1 22 Reprezentacinės išlaidos   
2 2 1 1 1 23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 10,7 
2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 10,6 
2 7 1 1 1 1 Socialinio draudimo išmokos pinigais   
2 7 1 1 1 2 Socialinio draudimo išmokos natūra   
2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais    
2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra    
2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 2,2 
2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra   
2 8 1 1 1 1 Stipendijoms    
2 8 1 1 1 2 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams    
2 8 1 1 1 3 Neigiama valiutos kurso įtaka   
2 8 1 2 1 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti   
3 1 1 2 1 2 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos   
3 1 1 2 1 3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos   
3 1 1 3 1 1 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   
3 1 1 3 1 2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 3,2 
3 1 1 3 1 3 Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos   
3 1 1 4 1 1 Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos   
3 1 1 4 1 2 Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos   
3 1 1 4 1 3 Kitų vertybių įsigijimo išlaidos   
3 1 1 5 1 1 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   
3 1 2 1 1 2 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės 

programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos   
3 1 2 1 1 3 Patentų įsigijimo išlaidos   
3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos   
3 1 2 1 1 5 Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos   
3 1 3 1 1 1 Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos   
3 1 3 2 1 1 Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos   
3 1 3 2 1 2 Nebaigtos gaminti produkcijos  įsigijimo išlaidos   
3 1 3 2 1 3 Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos   
3 1 3 2 1 4 Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo išlaidos   
3 1 3 2 1 6 Kitų atsargų įsigijimo išlaidos   
            IŠ VISO  

650,4 
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VII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

7.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, Savivaldybės 

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) 
1 2 3 4 5 

1. Vaikų darželio grupių WC/prausyklų 

atnaujinimo remonto darbai  

3 21,187 2018-10-13 

2. Lauko įrenginys (Namelis-labirintas) 1 2,2 2018-12-05 

3. Lauko įrenginys (Čiuožykla Žuvytė) 1 1,0 2018-12-05 

 

7.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos pastatus. 

Pastatai 

(nurodyti adresus) 

Plotas 

(m2) 

Žemės 

sklypo 

sutartis 

(Yra / nėra) 

Higienos 

pasas  

(Yra / nėra) 

Renovuotas (taip / ne)  

(Jeigu taip, nurodyti kada, 

jei planuojama renovacija 

nurodyti (visiška / dalinė), 

ar yra investicinis 

projektas, techninis 

projektas ir pan.) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Ukmergės g. 19 2405,48 Yra Yra ▪ Dalinė (Fasado šiltinimo 

darbai, atlikti 2016-11-

28). 

▪ Planuojama dalinė 

šildymo sistemos 

renovacija, iš 
savivaldybės investicijų 

programos, numatyta iki 

35 tūkst. Eurų (yra 

techninis projektas). 

Stogas, langai, 

vandentiekis, 

kanalizacija, 

šiluminis 

mazgas, elektra 

– atlikta pilna 
renovacija. 

Fasado šiltinimo 

darbai– atlikta 

dalinė 

renovacija, 

reikalingas 

pastatų cokolio 

remontas ir 

šiltinimas, yra 

parengtas 

techninis 

projektas. 

Šildymo sistema 

– atlikta dalinė 

renovacija (kai 

kur pakeisti 

radiatoriai). 

 

VIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

Įstaigą tikrino: 

▪ 2018-01-09, Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, dėl anoniminio skundo. Išvados 

– Patikrinimo metu trūkumų nenustatyta. 
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▪ 2018-03-23, Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, dėl anoniminio skundo. Išvados 

– Pranešimas nepasitvirtino. Tikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.  

▪ 2018-03-26,  Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė Eurika Stankevičienė, dėl skundo maitinimo organizavimo. Išvados – Maitinimas 

organizuojamas pagal suderintus ir KMMVT patvirtintus valgiaraščius. 

▪ 2018-03-26, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė Edita Mikelionienė, dėl direktorės pavaduotojos ūkiui darbo. Išvados – 

Rekomenduojama pakeisti  pavaduotojos ūkiui darbo laiką ir parengti įsakymus dėl maitinimo 

organizavimo. 

▪ 2018-04-13 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Kauno skyrius, dėl pavaduotojos ūkiui Jolantos Grinevičiūtės skundo. 

Išvados – Inicijuoti naujus darbo tarybos rinkimus, pasikeitus  įstaigos personalui atnaujinti 

profesinės rizikos vertinimą (buvo atliktas 2016m.), parengti tvarkas: darbuotojų mokymo ir 

instruktavimo ir darbo apmokėjimo. Visos rekomendacijos įgyvendintos. 

▪ 2018-05-23, Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamentas, dėl anoniminio skundo. Išvados – Pažeidimų nenustatyta. 

2018 m. mokyklos veiklos Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito 

skyrius netikrino.  
 

 

IX SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai   Gerai  Patenkinamai  Silpnai 
 

Kauno lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ Kauno miesto savivaldybės administracijos 

centralizuotas vidaus audito skyrius vykdė įstaigos 2017 m. veiklos vidaus auditą, pagal 2017 m. 

lapkričio 28 d. gautą raštą. Patikrinimas vykdytas siekiant išsiaiškinti tuometinių vadovų - laikinai 

einančios direktoriaus pareigas L. J. ir direktorės pavaduotojos ūkio reikalams J. G. vykdytas veiklas. 

Įstaigos vidaus auditas pradėtas 2017 metų gruodžio 11 d. ir baigtas 2018 vasario 12 d., pasikeitus 

įstaigos vadovui, nuo 2017 metų gruodžio 21 d. Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktore 

paskirta Loreta Aurelija Saulevičienė. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius išvadose pateikė 

13 rekomendacijų. Kadangi 2018 m. Kauno lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ įvyko vadovaujančio 

personalo pokyčiai, pavaduotoja ugdymui L.J išėjo iš darbo savo noru, o pavaduotoja ūkio reikalams 

J.G. – šalių susitarimu, įstaigai buvo iškelti dideli iššūkiai – ne tik suformuoti naują vadovų komandą, 

bet ir įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.  

 2018 m. įgyvendinta 10 rekomendacijų,  3 rekomendacijų įgyvendinimas, pateikus prašymą 

savivaldybės administracijos direktoriui, nukeltos į 2019 metus:  

✓ 4 rekomendacija – Užtikrinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pagal LR 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo keliamus 

reikalavimus, parengimą, įgyvendinti iki 2019-01-31; 

✓ 9 rekomendacija – Užtikrinti, kad įstaigoje priemokos ir premijos būtų skiriamos laikantis 

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo keliamų 

reikalavimų, įgyvendinti iki 2019-01-31; 

✓ 13 rekomendacija – Užtikrinti kanceliarinių, ūkinių prekių ar ūkinio inventoriaus įsigijimo, 

jų paskirstymo, nurašymo tvarkos parengimą bei patvirtinimą, įgyvendinti iki 2019-02-28. 
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X SKYRIUS 

KITA SVARBI SU SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Kauno lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ 2018 m. įgyvendintos šios priemonės: 

▪ Teigiamo Įstaigos įvaizdžio formavimui, direktorė inicijavo ir organizavo mokyklos savivaldos 

organų: Lopšelio-darželio Tarybos, Darbo tarybos, demokratiškus  rinkimus, su tikslu įgalinti 

šiuos organus į įstaigos veiklos organizavimą. 

▪ Užtikrintas pilnavertis vaikų maitinimas įstaigoje. Vadovaujantis naujomis  energijos normų 

rekomendacijomis, patvirtinti ir su Veterinarine maisto tarnyba suderinti, mokyklos dietistės 

parengti, vaikų mitybos valgiaraščiai. Atnaujintos technologinės patiekalų kortelės, joms 

parengti įsigyta metodinės literatūros už 165 eurus iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų ūkiniam 

inventoriui įsigyti. Iš savivaldybės biudžeto ir  mokyklos spec. lėšų, sumoje 331,05 euro, nupirkti 

nauji indai vaikų maitinimo organizavimui grupėse, nes jų trūko, jie buvo susidėvėję nesaugūs, 

netinkamo dydžio, kas neužtikrino vaikų porcijų dydžio atitikimus ir estetiško maisto pateikimo. 

▪ Direktoriaus pavedimu, pastatų priežiūros ir remonto darbininkas išmontavo nesaugią medinę 

žaidimo aikštelė; organizuoti viešieji darbų pirkimai medžių genėjimui ir pasvirusių medžių 

pašalinimui, atlikti darbai už 860 eurų apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų kitų prekių 

ir paslaugų įsigijimui; organizuotas, nuo 2017 metų sukauptų žaliosios atliekos išvežimas, 

paslauga apmokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų šiukšlių išvežimui – 51,74 euro;  įrengta 

smėlio danga po nesaugiomis žaidimų aikštelėmis, už 108.90 eurų iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 

▪ Įkurta relaksacinė-edukacinė erdvė vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (erdvės 

įkūrimas atsiėjo – 613,20 euro: interaktyvios lentos perkėlimo darbai ir medžiagos, šviesos stalas 

su priemonėmis, lentynos, apmokėta iš mokymo lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų skirtų, 

prekėms ir paslaugoms įsigyti), edukacinių priemonių biblioteka vaikams, už 419,33 eurų - iš 

mokymo lėšų.  

▪ Nuo 2018 metų rugsėjo 3d. vaikams, turintiems didelius ugdymosi poreikius (jų įstaigoje – 4), 

pagalbą kasdieninėje veikloje grupėse ir kitose bendrose veiklose ar renginiuose, teikia mokytojo 

padėjėja, kurios  0,5 etato suformuota iš aptarnaujančio personalo nepanaudotų etatų.  

▪ Įsigytas edukacinių „Bee-bot“, 5 bitučių robotų, komplektas su edukaciniais kilimėliais, 

ikimokyklinio amžiaus vaikų programavimo pradmenų ir problemų sprendimo ugdymui/si, iš 

mokyklos spec. lėšų, už 1031 eurą. 

▪ Įrengta edukacinė-kūrybinė baltų magnetinių lentų galerija, vaikų aktyviai kūrybinei veiklai ir 

darbų eksponavimui, iš spec. lėšų už 287,29 eurus. 

▪ Pakeista 15 lovų su čiužiniais, į lengvai prižiūrimas su paaukštintais bortais, saugančiais vaikus 

nuo iškritimo. Lovytės apmokėtos iš mokyklos spec. lėšų – 675 eurai, čiužiniai – iš savivaldybės 

biudžeto lėšų, už 300 eurų. 

▪ Įsigyti roletai „Nykštukų“ grupei iš savivaldybės biudžeto lėšų už 436,64 euro, kurie sumontuoti 

grupėje 2019 m. sausio mėn. 

 

 

      Direktorė                                        _________________________                Loreta Aurelija Saulevičienė                
   (Savivaldybės įstaigos                                               (parašas)                                             (vardas ir pavardė) 

vadovo pareigų pavadinimas)   
 


