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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemo-

nės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai (tūkst. 

litų) 

 

01 
 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

0101 Kokybiškai 

organizuoti 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

vaikų ugdymą 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo 

poreikių tenkinimas, 

programų įgyvendinimas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius 150, grupių komplektų 

skaičius 8. Pedagogų darbo 

užmokestis 

Direktorius, 

Vyr.  buhalteris 

I – IV ketv. 

 

400,7 

(savivaldybės ir 

valstybės biudžeto 

lėšos) 

Specialiųjų  poreikių vaikų, 

turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, ugdymas 

Specialiųjų poreikių vaikų 

skaičius 64 

Logopedų darbo užmokestis 

Direktorius, 
Vyr. buhalteris 

I – IV ketv. 

 

37,6 

(savivaldybės ir 

valstybės biudžeto 

lėšos) 

Seminarų organizavimas 

Kvalifikacijos kėlimas 

kursuose, seminaruose 

2 seminarai 

Pedagogų dalyvavimas 

seminaruose ir  kursuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I – IV ketv. 2,3 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

Edukacinių programų, 

ekskursijų vaikams 

organizavimas 

2 edukacinės programos Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I –  IV ketv. 1,5 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 



0102 Gerinti įstaigos 

materialinę 

bazę, atnaujinti 

ugdymo(si) 

aplinką 

Ugdymo priemonės ir 

žaislai 

Įvairūs žaislai ir žaidimai,  

ugdymo priemonės    

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I – IV ketv. 3,0 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 

Kanceliarinės prekės Įvairios kanceliarinės prekės Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I – IV ketv. 3,0 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 

Spaudiniai  Pedagoginė, metodinė ir vaikų 

grožinė literatūra 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I – IV ketv. 

 

1,0 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 

IKT ir interneto svetainės 

priežiūra 

Interneto svetainės priežiūra ir 

atnaujinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I – IV ketv. 3,0 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

Atnaujinti lauko aikštyno 

įrenginius, smėlio dėžes 

2 lauko žaidimų priemonių ir 2 

smėlio dėžių atnaujinimas 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I – IV ketv. 3,0 

(valstybės biudžeto 

ir rėmimo lėšos) 

Vaikų maitinimui skirtų 

indų įsigijimas 

Indų ir stalo įrankių 

atnaujinimas 1 grupei 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

II –IV ketv. 0,5 

(rėmimo lėšos) 

Kilimų įsigijimas Kilimų atnaujinimas – 2 vnt. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

II – IV ketv. 1,0 

(valstybės biudžeto 

ir rėmimo lėšos) 

Dalinis patalpų remontas Logopedo kabinetas 

Grupės rūbinė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

III ketv. 2,0 

(nuosavos lėšos) 

Žaliuzių įsigijimas Žaliuzės 1 grupei Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

I ketv. 1,5 

(nuosavos lėšos) 

Vaikų baldų (persirengimo 

spintelių ir rankšluostinių) 

įsigijimas 

2 grupėms rankšluostinės; 

1 grupei persirengimo spintelės 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

II – IV  ketv. 

 

3,4 
(valstybės biudžeto ir 

rėmimo lėšos) 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                           Irena Andžiulytė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                   Valentina Barysaitė 

Vyr. buhalterė                                                                                                                                                                                    Daiva Keršienė 


