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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUT Ė“, KODAS 191052940, 
2017–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
I. ĮVADAS 

 

Lopšelio-darželio „Saulutė“ strateginio plano 2017–2019 metams tikslas – gerinti  
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, modernizuoti ugdymo(si) aplinką,  plėtoti 
profesines pedagogų kompetencijas, užtikrinti efektyvų lopšelio-darželio veiklos valdymą, telkti 
bendruomenę aktualioms problemoms spręsti.  

Lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1968 metais.  
Lopšelis-darželis „Saulutė“ yra bendros paskirties savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo mokykla. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis yra ikimokyklinis ir priešmokyklinis 
ugdymas. Lopšelis-darželis atlieka ir kitą paskirtį, tai specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymių ir 
vidutinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymą.  

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 
ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, kuri derinama 
kartu su priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektu „OPA PA“. Vienoje darželio grupėje 
organizuojamas ugdymas taikant Valdorfo pedagogikos metodą.  

Siekiant suformuoti vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdymo turinys 
papildomas šiomis programomis: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių 
ugdymo programa“,  „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programa“, tarptautine prevencine programa „Zipio draugai“. 
 Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ strateginis planas 2017–2019 metams sudarytas 
vadovaujantis: Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, Alytaus 
miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 
nuostatais ir kitais dokumentais. 
 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO SITUACIJOS ANALIZ Ė 
 

Darbuotojai. 
 Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinti 34,01 etatai, iš jų 18,01 yra pedagoginių  ir 

16 aptarnaujančio personalo. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ dirba  37 darbuotojai: 4 administracijos 



darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyr. 
buhalteris), 17 pedagogų ir 16 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

 Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ dirba 11 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 3 
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 2 logopedai ir 1 meninio ugdymo pedagogas. 10 pedagogų 
įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 9 – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. 

Pedagogams suteiktos kvalifikacinės kategorijos: 2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 
metodininko,  11  vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir 1 ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojo. Logopedai įgiję logopedo metodininko ir vyresniojo logopedo kvalifikacines kategorijas.  
Meninio ugdymo pedagogas įgijęs vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  

Lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas  ugdymui įgiję antrąją 
vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 

Pedagogai savo profesinę kompetenciją nuolat tobulina kursuose ir seminaruose, 
siekia įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, dalijasi sukaupta gerąja darbo patirtimi su savo ir 
kitų įstaigų pedagogais, organizuoja seminarus, rašo straipsnius interneto svetainėje. 

Ugdytiniai. 
Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ veikia  8 grupės:  1 – ankstyvojo ugdymo (1,5-3 m.) 

grupė,  5 –  ikimokyklinio ugdymo (3-5 m.) grupės, iš jų 1 specialiojo ugdymo grupė vaikams, 
turintiems žymių ir vidutinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų ir    2 priešmokyklinio ugdymo (6-7 m.) 
grupės.  Vienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje ugdymas organizuojamas Valdorfo metodu. 

Lopšelyje-darželyje ugdomi 150 vaikų, iš jų 65 specialiųjų poreikių vaikai, turintys 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Mažėja vaikų, iš socialiai remtinų šeimų: 2014 m. – 7, 2015 m. – 7, 
2016 m. – 2. Žymiai padaugėjo vaikų iš socialinės rizikos šeimų: 2014 m. – 2, 2015 m. – 3, 2016 m. 
– 10. Nemažėja vaikų, kuriems nustatytas neįgalumas, skaičius. 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 
lopšelį-darželį lanko 8 vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas. 

Svarbi priemonė, skatinanti šeimas naudotis ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
paslaugomis – mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lengvata. 2016 m. lopšelyje-darželyje 
mokesčio už maitinimą lengvata taikoma: 50% - 31 vaikui; 90% - 8 vaikams;  100% - 19 vaikų. 
Mažėja priešmokyklinio amžiaus vaikų, kuriems  Alytaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas: 2015 m. – 11 vaikų,   
2016 m. – 8 vaikai. 

Lopšelyje-darželyje aktuali vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo poreikius 
integracija. Daugėja vaikų, kuriems nustatyti dideli ugdymosi poreikiai. 2014 m. lopšelį-darželį 
lankė 7 didelių ugdymosi poreikių turintys vaikai, 2015 m. jų buvo 12, o 2016 m. – 13. Pastebima 
vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų didėjimo tendencija. 

Ugdymosi aplinka. 
Lopšelio-darželio „Saulutė“ grupėse vaikams sukurta sveika ir saugi, ugdanti ir 

funkcionali, estetiška aplinka. Grupių aplinkoje įrengtos erdvės vaikų grupelių ar individualiai 
veiklai. Jos išdėstytos taip, kad neužgožtų erdvės laisvam vaikų judėjimui ir kad vaikai, žaisdami 
vienose erdvėse, netrukdytų esantiems kitose. Įrengtos erdvės teikia daugiau galimybių rinktis vietą 
žaidimams ir atsiriboti nuo kitų, kai to norisi, vaikai mažiau trukdo vieni kitiems. Grupių aplinkos 
erdvės pritaikytos tiek žaidybinei, tiek pažintinei veiklai. 

Lopšelyje-darželyje įkurtas „Lego“ žaidimų kambarys. Jame vaikai kuria ir žaidžia 
visus metus. Lavinamieji žaidimai padeda vaikui pažinti pasaulį pačiu priimtiniausiu būdu.  

Įstaigoje veikia senovės buities kambarys, kuriame eksponuojami senoviniai namų 
apyvokos rakandai, baldai, įrankiai ir kt. Muziejuje esantys eksponatai naudojami vaikų ugdomojoje 
ir pažintinėje veikloje, kalendorinių švenčių ir renginių metu. 

Specialiosios grupės patalpoje įkurta lėlių teatro studija. Joje vaidinama tik auklėtojų 
pasiūtomis lėlėmis. Vaidybinių elementų naudojimas ugdomojoje veikloje ypač svarbus specialiųjų 
poreikių vaikams ugdyti.  

Darbui su specialiųjų poreikių vaikais yra įkurti du logopediniai kabinetai. Juose 
sukaupta daug didaktinių, metodinių ir vaizdinių priemonių. Viename iš kabinetų įdiegta SMART 



sistema su plačios optikos projektoriumi. Apgalvotas, saikingas ir tikslingas interaktyvios lentos 
taikymas ugdymo procese jį daro įdomesnį, patrauklesnį ir įvairesnį.  

Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ugdymo procesą paįvairiname integruodami 
interaktyvią animacinę multimedijos priemonę „SaulyTUČIAI“. Įstaiga yra įsigijusi projektorių, 
nešiojamą ekraną. Grupėse ir salėje naudojamasi garso grotuvais. Pedagogų metodinei veiklai 
įrengtas mokytojų kambarys, kuriame yra televizorius, nešiojamasis ir stacionarusis kompiuteriai, 
turintys interneto prieigą. Jų  pagalba vaikai gali žiūrėti pažintinius filmukus. 

Lopšelio-darželio „Saulutė“ lauko aplinka dėkinga vaikų žaidimams, stebėjimams, 
tyrinėjimams, poilsiui. Yra erdvės bendriems vaikų susibūrimams, estafetėms, futbolui, judriems 
žaidimams žaisti. Teritorijoje daug želdinių, gražių gėlynų. 2016 m. nugriovėme senas, 
nefunkcionalias pavėsines, įsigijome 2 naujus lauko žaidimų įrenginius, įrengėme edukacinę erdvę 
„Lesyklėlių galerija“.   

2004 m. lopšelyje-darželyje pakeisti langai ir išorės durys, tačiau reikalinga pilna 
įstaigos renovacija (stogo dangos, lietvamzdžių keitimas, lauko sienų šiltinimas ir kt.). Grėsmę kelia 
vandentiekio sistemos, elektros inžinerinių tinklų būklė. 2012−2016 m. paramos lėšomis buvo 
atlikti grupių žaidimo ir priėmimo kambarių remontai, tačiau higieninių sąlygų neatitinka visų 
grupių tualetų ir prausyklų patalpos. Nefunkcionalios kiemo erdvės, nesaugi įstaigą juosianti tvora, 
seni ir Europos kokybės standartų neatitinkantys lauko įrengimai ir aikštelės. 

Vidin ė kontrol ė. 
Parengta Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagoginės veiklos priežiūros tvarka 

reglamentuoja lopšelio-darželio pedagoginės veiklos stebėseną, nustato jos tikslus, uždavinius, 
principus, funkcijas ir rezultatų įforminimą. Stebėsena vykdoma sistemingai ir nuosekliai pagal 
sudarytą lopšelio-darželio mokslo metų veiklos planą. Stebėseną vykdo lopšelio-darželio direktorius 
ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

Lopšelio-darželio vidinį įsivertinimą, pagal ikimokyklinės įstaigos vidaus audito 
metodiką, atlieka lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės.  

Lopšelio-darželio vidinę finansų kontrolę reglamentuoja lopšelio-darželio direktoriaus 
įsakymu patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės. 

Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo lopšelio-darželio 
„Saulutė“ maitinimo organizavimo ir higienos  priežiūros specialistas. 

Pasiekimai. 
1. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ išlaikytas stabilus grupių ir vaikų skaičius. 
2. Užtikrintas kokybiškas Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“  ikimokyklinio ugdymo 

programos ir Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas. 
3. Kryptingai teikiama pagalba specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimus.  
4. Sėkmingai vykdoma didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracija į bendrojo 

ugdymo grupes. 
5. Nuo 2013 m. priešmokyklinio ugdymo pedagogai vykdo tarptautinę socialinių 

įgūdžių ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“. 
6. Nuo 2005 m. dalyvaujame Europos Sąjungos remiamoje programoje „Pienas 

vaikams“ ir nuo 2012 m. Europos sąjungos remiamoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ 
programoje.  

7. Nuo 2012 m. iki 2015 m. lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo 
respublikiniame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“. 

8. Nuo 2014 m. dalyvaujame respublikiniame ekologiniame konkurse „Mano žalioji 
palangė“. 

9. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsijungėme į respublikinį projektą „Žaidimai moko“ . 
10. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai dalinasi gerąją darbo patirtimi ne 

tik  Alytaus mieste bet ir respublikoje. Alytaus miesto ir rajono pedagogams organizavome 
seminarą  ,,Vaiko kelias į taisyklingą kalbą. Gerosios patirties sklaida“. 2016 m. organizavome 



respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ugdome 
kitaip“.   

11. Gautos padėkos: 
• už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“; 
• už dalyvavimą akcijoje ,,Veiksmo savaitė be patyčių“; 
• už dalyvavimą Advento-Kalėdų konkurse „Leliumoj“; 
• už dalyvavimą socialiniame projekte „Kamštelių vajus“; 
• už dalyvavimą tarptautinės Tolerancijos dienos minėjime; 
• už dalyvavimą  Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vykusioje Dzūkų  

dainų ir šokių šventėje; 
12. Tarptautinės mokytojo dienos proga ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 

Ina Stasionienė apdovanota pinigine premija ir simboline plunksna. 
13. 2016 m. gauta Alytaus miesto savivaldybės mero padėka už  gražiausiai tvarkomą 

aplinką mieste. Švietimo įstaigų kategorijoje pirmoji vieta buvo skirta lopšeliui-darželiui „Saulutė“. 
Pagalba.  
Lopšelį-darželį „Saulutė“ lanko 65 specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. Su šiais vaikai dirba ir jiems specialiąją pagalbą teikia logopedai. Jie nustato 
kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus ir kiekvienam vaikui individualiai pritaiko 
korekcijos metodus ir būdus. Logopedai individualiai konsultuoja vaikų tėvus (globėjus) ir 
pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą 
namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose. 

Lopšelyje-darželyje veikia specialioji grupė vaikams, turintiems žymių ir vidutinių 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Grupę lanko mišraus amžiaus vaikai nuo 3 m. iki 6 m., kuriems 
nustatyti vidutiniai arba dideli ugdymosi poreikiai. Specialiąją grupę lankantiems vaikams yra 
taikoma intensyvi logopedinė pagalba. Įvertinus specialiąją grupę lankančio vaiko pasiekimus ir 
pažangą, pašalintus sutrikimus arba palengvėjus diagnozei, vaikas yra integruojamas į bendrojo 
ugdymo grupes.  

Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja 
prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, 
ugdymo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko 
specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį 
įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Pastebima vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų didėjimo tendencija. Įstaigą 
neramina tai, kad šiuo metu esančio 1,5 logopedo etato nepakanka, kad visiems šiems vaikams būtų 
suteikta intensyvi logopedo pagalba. Daugėja vaikų, kuriems Alytaus miesto pedagoginė 
psichologinė tarnyba rekomenduoja teikti specialiojo pedagogo pagalbą. 2014 m. lopšelį-darželį 
lankė 7 didelių ugdymosi poreikių turintys vaikai, 2015 m. jų buvo 12, o 2016 m. – 13.  
 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGIJA 
 

VIZIJA 
Lopšelis-darželis „Saulutė“  - šiuolaikiška įstaiga su jaukia, estetiška ir etnine aplinka, 

kurioje vaikai jausis saugūs, kūrybiški ir dorovingi, turintys palankias sąlygas perimti tautos 
kultūros tradicijas ir sveikos gyvensenos nuostatas. 

 
MISIJA 
Lopšelis-darželis „Saulutė“  - įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo srityje, stiprinanti specialųjį ugdymą vaikams, turintiems kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimus, plėtojanti Valdorfo pedagogikos metodiką, besirūpinanti kiekvieno vaiko 
sveikata, saugumu, jo poreikių ir interesų saviraiška. 

 
 



 VERTYBĖS: 
• Bendri tikslai                 „mes žinome, kur einame“.  
• Atsakomybę ė už sėkmę                „mums turi pasisekti“. 
• Kolegiškumas                „tai mūsų visų reikalas“. 
• Nuolatinis tobulėjimas                 „galime geriau“. 
• Tarpusavio pagalba                    „kiekvienas gali ką nors pasiūlyti“. 
• Visą gyvenimą trunkantis mokymasis                 „mokytis turi kiekvienas‘. 
• Mikroklimatas                „gerai jaučiamės“. 

 
CREDO 
Vaikams duosime du dalykus – šaknis ir sparnus. 
 

SSGG analizė 
 

 Stiprybės. 
1. Tenkinamas gyventojų poreikis ikimokykliniam ir priešmokykliniam vaikų 

ugdymui. 
       2. Sistemingai atliekamas įstaigos veiklos įsivertinimas. 
        3. Dirba kvalifikuotas, kūrybingas, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis 
personalas. 
       4. Plėtojama projektinė veikla įstaigoje ir už jos ribų. 
        5. Vykdoma įstaigos pedagogų gerosios patirties sklaida Alytaus mieste ir rajone bei 
respublikoje. 
        6. Gerinamas vaikų maitinimas dalyvaujant programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 
vartojimo skatinimas mokyklose“. 
        7. Veikia specialiosios paskirties darželio grupė vaikams, turintiems žymių ir vidutinių 
kalbos sutrikimų. 
        8. Teikiama kvalifikuota (logopedo) pagalba  visiems specialiųjų ugdymosi poreikių 
vaikams,  turintiems  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 
        9. Organizuojamas vaikų ugdymas pagal Valdorfo pedagogikos metodą.  
       10. Veikia informatyvi ir turininga lopšelio-darželio interneto svetainė. 
       11. Įstaiga gavusi Alytaus miesto savivaldybės mero padėką (pirma vieta) už 
gražiausiai tvarkomą aplinką. 
       12.  Suformuota darni įstaigos bendruomenė. 
       13. Renovuoti langai ir durys bei atnaujintas maisto blokas. 

14. Dalyvaujame  tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje ,,Zipio 
draugai“ bei  respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. 

Silpnybės. 
1. Trūksta lėšų įstaigos vidaus patalpų atnaujinimui (elektros instaliacijos, kabinetų ir 

laiptinių patalpų remontui, sanitariniams mazgams bei uždarų tualetų įrengimui grupėse). 
         2.  Neapšiltintos  pastato sienos, nepakeistas stogas. 
         3. Įstaigos lauko teritorijos tvora neatitinka higienos normos ir saugumo reikalavimų.    
       4. Nepakankamas informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese.         

5. Pasenę lauko aikštyno sportiniai įrenginiai.   
Galimybės. 
1. Ugdymo(si) aplinkos modernizavimas. 

          2. Tikslingas  gyventojų  pajamų mokesčio 2%, programos „Pienas vaikams“ lėšų  
panaudojimas maitinimui ir ugdymo(si) aplinkai gerinti. 
        3.  Kvalifikacijos tobulinimas, įstaigos darbuotojų bendrųjų kompetencijų plėtojimas, 
sudarant sąlygas pedagogams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ne mažiau kaip 5 
dienas per metus.   



          4. Tikslingas ir kūrybingas įstaigos interneto svetainės panaudojimas metodinių ir 
informacinių žinių skleidimui. 
         5. Aktyvi Vaiko gerovės komisijos veikla, teikianti švietimo ar kitą pagalbą vaikui su 
jo gerove susijusiais klausimais. 
 Grėsmės. 
 1. Nepakankamas įstaigos finansavimas ir aptarnaujančio personalo etatų mažinimas -  
grėsmė higieninei įstaigos aplinkai bei didėjančiam žmonių nedarbui. 

2. Pastatas yra prastos būklės. Reikalingas pastato išorinių sienų apšiltinimas ir 
atnaujinimas. 
         3. Maži įstaigos darbuotojų atlyginimai. 
         4. Nepalanki demografinė situacija mieste (mažėjantis vaikų gimstamumas, didėjanti 
migracija).   
         5. Gausėja socialinės rizikos šeimų, auginančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikus.  
         6. Logopedų etatų skaičiaus trūkumas specialiųjų poreikių vaikų poreikiams tenkinti. 

Problemos remiantis SSGG analize 
1. Pralaidžios išorinės pastato sienos ir stogas sudaro dideles šildymo išlaidas ir 

neužtikrina reikiamą grupių temperatūrą šaltuoju metų laikotarpiu. Susidėvėjusios vandentiekio, 
pastato šildymo sistemos, elektros instaliacija.  

2. Lopšelio-darželio teritorija neatitinka higienos normose keliamų reikalavimų: 
smėlio dėžės neapsaugotos nuo užteršimo, teritoriją būtina aptverti nauja tvora. 

3. Reikalingi papildomi logopedo ir specialiojo pedagogo etatai, norint suteikti 
sistemingą, efektyvią pagalbą vaikui, šeimai ir pedagogui. 

4. Gerinant įstaigos lauko aplinką būtina įsigyti daugiau funkcionalių įrenginių vaikų 
žaidimų aikštelėms atnaujinti bei  kūrybinėms erdvėms praplėsti. 

Tobulintinos sritys remiantis SSGG analize 
1. Siekti ugdymo kokybės, gerinant ugdymo turinio planavimą, vaikų pasiekimų 

vertinimą, projektinės veiklos ir informacinių technologijų taikymo kasdieninėje pedagogo veikloje 
įgūdžius. 
- 2. Pedagogų aukštesnių kvalifikacinių kategorijų siekimas ir gebėjimas dirbti 
komandoje. 

3. Kurti estetišką, saugią vidaus ir lauko aplinką, atitinkančią higienos normas. 
4. Palaikyti, stiprinti ir efektyvinti šeimos ir darželio bendravimą bei 

bendradarbiavimą. 
5. Nuolat analizuoti ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo rezultatus ir 

sistemingai ją atnaujinti bei papildyti.  
 

IV. VEIKLOS PRIORITETAI 
 

1. Ugdymo kokybės gerinimas, ugdymo(si) aplinkos modernizavimas. 
2. Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugojimas. 
3. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir  etninės kultūros, pilietiškumo ugdymas. 

 
V. EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 
1. Inovatyvių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas vaikų veikloje įgyvendinant 

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programas.  
2. Aukšta pedagogų kvalifikacija ir dalykinė kompetencija, maža darbuotojų kaita.  
3. Efektyvus  IKT priemonių ir  interaktyvių ugdymo priemonių panaudojimas 

ugdymo(si) procese. 
4. Dalyvavimas išorės institucijų siūlomuose programose, projektuose, akcijose. 
5. Vystoma ir plėtojama tarptautinė projektinė veikla. 



6. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programos 
atnaujinimas. 

7. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas ir koregavimas.  
8. Efektyvesnis lopšelio-darželio bendruomenės narių  bendradarbiavimas.  
 
VI. STRATEGINIO TIKSLO IR UŽDAVINI Ų ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONI Ų PLANAS 
 

Strateginis tikslas.  
Pagerinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, modernizuojant 

ugdymo(si) aplinką,  plėtojant profesines pedagogų kompetencijas. 
Uždaviniai: 
1. Kūrybiškas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas. 
2. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 
3. Pedagogų kvalifikacijos ir  kompetencijos kėlimas. 
4. Vaikų ugdymo(si) aplinkos gerinimas. 
5. Lopšelio-darželio aplinkos išlaikymo užtikrinimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUT Ė“ 
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  

PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

Biudžetiniai metai 2017–2019 metai 
Asignavimų valdytojas 
(-ai),  kodas 

Alytaus lopšelio-darželio ,,Saulutė“ direktorė Irena Andžiulytė, 
kodas 191052940 

Vykdytojas (-ai) Alytaus lopšelio-darželio  ,,Saulutė“ bendruomenė 
 

Programos pavadinimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 

 

Programos parengimo 
argumentai 

 Programos parengimas siejamas su Alytaus miesto savivaldybės 
2016 metų švietimo veikla ir 2017 metų švietimo prioritetinėmis 
kryptimis.       
Programa padės tenkinti vaiko prigimtinius, kultūros, taip pat ir 
etninės, socialinius, pažintinius poreikius, garantuoti ugdymo 
proceso kokybę.  Priešmokyklinio amžiaus vaikui padės pasirengti 
sėkmingam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.  
Programa siekiama sutelkti organizacinius, finansinius bei 
žmogiškuosius resursus bendriems tikslams įgyvendinti. Sudarysime 
sveikesnes, saugesnes ir modernesnes sąlygas vaikų ugdymui(si). 
Stiprinsime materialinę įstaigos bazę. 

Ilgalaikis prioritetas 
(pagal Alytaus miesto 
strateginį plėtros planą)  

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant 
sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę. 

Šia programa 
įgyvendinamas įstaigos 
strateginis tikslas 

Pagerinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, 
modernizuojant ugdymo(si) aplinką,  plėtojant profesines pedagogų 
kompetencijas. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 
Pagerinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, modernizuojant 

ugdymo(si) aplinką,  plėtojant profesines pedagogų kompetencijas. 
Strateginio tikslo aprašymas. 
Įgyvendinant šį strateginį tikslą sieksime kokybiško Alytaus lopšelio-darželio 

„Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programos ir Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo, 
taikant modernias ugdymo priemones ir IKT naujoves. Plėtosime šiuolaikinį ugdymo turinio 
planavimą, vertinsime ugdytinių ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, rūpinsimės individualių 
gebėjimų raiškos plėtojimu. 

Bus teikiama kvalifikuota (logopedo) pagalba  visiems specialiųjų ugdymosi poreikių 
vaikams,  turintiems  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

Sudarysime sąlygas projektų, įvairių renginių, švenčių metu tautiškumui, pilietiškumui 
ir bendruomeniškumui plėtotis.  

Tobulinsime pedagogų kvalifikaciją, vykdysime atestaciją.  
Esama įstaigos materialinė bazė ir ugdomoji aplinka neatitinka šiuolaikinės ugdymo 

įstaigos poreikių. Todėl kursime šiuolaikišką, modernią ugdymo vidaus ir lauko aplinką vaikų 
žaidimams ir poilsiui.  

 
 



1.1. Uždavinys – kūrybiškas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas 
Priemonės pavadinimas Vertinimo  kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 
1.1.1. Ikimokyklinio ug-
dymo poreikių tenki-
nimas. Alytaus lopšelio-
darželio „Saulutė“ iki-
mokyklinio ugdymo 
programos įgyvendini-
mas. 

100% tenkinami ikimo-
kyklinio amžiaus vaikų 
ugdymo(si) poreikiai. 
Įgyvendinta programa. 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas ugdymui, 
ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojai 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.1.2. Priešmokyklinio 
ugdymo užtikrinimas. 
Priešmokyklinio ugdymo 
bendrosios programos 
įgyvendinimas. 

100% tenkinami prieš-
mokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymo(si) poreikiai. 
Įgyvendinta programa. 
Vaikų branda atitinka 
priešmokyklinio ugdymo 
standartus. 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas ugdymui, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.1.3. Logopedinės pa-
galbos vaikams teikimas. 

Suteikta reikiama kva-
lifikuota pagalba 65 vai-
kams, turintiems kalbėji-
mo ir kalbos sutrikimų. 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas ugdymui, 
logopedai 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.1.4. Edukacinių prog-
ramų, išvykų ir pažintinės 
veiklos organizavimas. 

Vykdomos vaikams 3-4 
edukacinės programos, 
organizuojamos 2-3 
pažintinės veiklos ir viena 
išvyka per metus. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D D D 

1.1.5. Bendradarbiavimo 
su socialiniais partneriais 
vykdymas bei naujų 
socialinių partnerių 
paieška. 

Vyks renginiai numatyti 
įstaigos veiklos plane. 
Plėsis socialinių partnerių 
ratas.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.1.6. Švenčių, renginių   
organizavimas. 

Vedami renginiai, skirti 
kalendorinėms ir tauti-
nėms šventėms pažymėti. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
meninio ugdymo pe-
dagogas 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.1.7. Įstaigos veiklos 
kokybės vertinimo, 
įsivertinimo ir planavimo 
vykdymas. 

Įsivertinimo rezultatai bus 
panaudoti sekančių metų 
veiklos planavimui. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.1.8. Ikimokyklinio 
ugdymo programos 
turinio koregavimas. 

Ugdymo turinio kaita 
atitiks šiuolaikinius ug-
dymo tikslus, efektyvins 
vaikų ugdymąsi besi-
keičiančioje visuomenėje.  

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.1.9. IKT ir naujų 
interaktyvių priemonių 
panaudojimas ugdymo 
procese bei vykdoma 
interneto svetainės 
priežiūra. 

90% pedagogų taikys IKT 
ugdymo procese.  
Nuolat atnaujinama 
informacija interneto 
svetainėje. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai  

D D D 

1.2. Uždavinys – vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas 
1.2.1. Paramos programų 
„Pienas vaikams“ ir „Vai-
sių vartojimo skatinimo 
mokyklose“ vykdymas. 

Pagerės 150 vaikų mityba, 
formuosis sveikos mity-
bos įpročiai.  

Direktorius, 
maitinimo organizavi-
mo ir higienos prie-
žiūros specialistas 

KT 
ES 

KT 
ES 

KT 
ES 



1.2.2. Dalyvavimas 
prevencinėje programoje 
„Zipio draugai“. 

Programoje dalyvauja 
viena priešmokyklinio 
ugdymo grupė. Ugdy-
tiniai išmoks įveikti 
kasdieninius sunkumus, 
gebės bendrauti, kreiptis 
paramos ir ją priimti bei 
padėti aplinkiniams. 

Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogas 

D D D 

1.2.3. Lopšelio-darželio 
teritorijos aptvėrimas 
saugia tvora ir smėlio 
dėžių uždengimas. 

Sumažės įstaigos aplinkos 
niokojimas, padidės vaikų 
saugumas. Uždengtos 7 
smėlio dėžės bus apsau-
gotos nuo užteršimo. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

SB SB SB 

1.2.4.Vaikų sveikatą 
stiprinančių projektų, 
akcijų rengimas ir 
vykdymas. 

Vykdomi tęstiniai įstaigos 
ir respublikos projektai. 
Vyks visuomenės  sveika-
tos priežiūros specialisto 
paskaitos, veiklos, ren-
giniai.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.3. Uždavinys – pedagogų kvalifikacijos ir  kompetencijos kėlimas 
1.3.1. Pedagogų kvalifi-
kacijos kėlimas. 

Pedagogai ne mažiau kaip 
5 dienas per metus skirs 
kvalifikacijos kėlimui. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui  

D D D 

1.3.2. Pedagogų atesta-
cijos vykdymas. 

Vienas pedagogas įgis   
vyresniojo auklėtojo kva-
lifikacinę  kategoriją. 
Pedagogai vykdys savo 
turimai kvalifikacinei 
kategorijai keliamus 
reikalavimus.  

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D D D 

1.3.3. Metodinės veiklos 
organizavimas. 

Kasmet pravestos 2-3 
atviros veiklos įstaigoje, 
parengti 2-3 pranešimai. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.3.4. Seminarų, konfe-
rencijų organizavimas. 

Organizuoti seminarai 
padės skleisti gerąją 
pedagogų darbo patirtį ne 
tik mieste bet ir 
respublikoje. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, 
pedagogai 

D 
SB 

D 
SB 

D 
SB 

1.4. Uždavinys –  vaikų ugdymo(si) aplinkos gerinimas 
1.4.1. Ugdymo priemo-
nių, žaislų įsigijimas. 

Grupės bus papildytos 
naujomis priemonėmis ir 
žaislais. Įsigytos priemo-
nės skatins vaikų savi-
raišką ir kūrybingumą. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D D D 

1.4.2. Pažintinės, groži-
nės ir metodinės lite-
ratūros įsigijimas. 

Papildytas metodinis 
kabinetas nauja metodine 
literatūra.  
Grupių bibliotekėlės 
papildytos naujomis 
vaikiškomis knygelėmis.  

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D D D 

1.4.3. Vaikų lauko 
žaidimų aikštelių  pa-
pildymas sporto-žaidimų 
priemonėmis. 

Vaikų lauko žaidimų 
aikštelės praturtės 6-8 
estetiškomis, saugiomis 
priemonėmis ir įrengi-
mais. Patobulės sąlygos 
vaikų sportinei veiklai. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D 
KT 

D 
KT 

D 
KT 



1.4.4. Kompiuterinės 
įrangos įsigijimas. 

Nupirkta interaktyvi lenta, 
4 stacionarūs kompiuteriai 
darbo kabinetams bei 
įsigyti 3 nešiojami kom-
piuteriai pedagogams pa-
dės užtikrinti sėkmingą ir 
kokybišką darbą.   

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

D D D 

1.4.5. Grupių, kabinetų 
baldų atnaujinimas. 

Atnaujinus 2 grupių bal-
dus (staliukus ir kėdutes), 
nupirkus  priemonių spin-
tas metodiniam kabinetui,  
patalpų erdvės bus 
funkcionalesnės, atitiks 
šiuolaikinius higienos 
reikalavimus. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

D 
KT 

D 
KT 

D 
KT 

1.4.6. Vaikų tualetų ir 
prausyklų remontas. 

Suremontuotos higienos 
normos reikalavimus 
atitinkančių 8 grupių 
vaikų tualetų ir prausyklų 
patalpos. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui  

SB SB SB 

1.4.7. Minkšto invento-
riaus įsigijimas. 

Nupirkta 2 grupėms čiu-
žiniai, 4 grupėms rankš-
luosčiai ir 6 grupėms 
patalynės komplektai. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

SB SB SB 

1.4.8. Indų ir stalo įrankių 
atnaujinimas. 

Atnaujinti indai ir stalo 
įrankiai 3 grupėms. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

KT KT KT 

1.4.9. Virtuvės įrangos 
atnaujinimas. 

Nupirktas vandens 
virinimo katilas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

KT KT KT 

1.4.10. Grindų dangos 
pakeitimas. 

Pakeista grindų danga 
salėje ir 4 grupėse. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

KT KT KT 

1.4.11. Įrengtas naujas 
logopedo kabinetas. 

Pagerės vaikų ugdymosi 
aplinka bei logopedo 
darbo sąlygos.  

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

KT KT KT 

1.5. Uždavinys –  lopšelio-darželio aplinkos išlaikymo užtikrinimas 
1.5.1.Komunalinių pas-
laugų, ryšių, aprangos 
ir patalynės, kitų 
paslaugų sąskaitų 
apmokėjimas.  

Laiku apmokėtos visos 
sąskaitos. 
 

Direktorius, 
vyr. buhalteris 

SB SB SB 

1.5.2. Darbo užmokes-
čio išmokėjimas. 

37 darbuotojams laiku 
išmokėtas darbo užmo-
kestis. 

Direktorius, 
vyr. buhalteris 

SB 
D 

SB 
D 

SB 
D 

1.5.3. Kokybiškas vai-
kų maitinimo organiza-
vimas. 

150 vaikų organizuotas 
kokybiškas maitinimas.  

Direktorius, 
maitinimo organizavi-
mo ir higienos prie-
žiūros specialistas  

SB 
ES 
KT 

SB 
ES 
KT 

SB 
ES 
KT 

 

*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos 
(VB); Europos Sąjungos  ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos ( KT) 
 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. 
Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ sėkmingai funkcionuos, bus teikiamas kokybiškas ikimokyklinis 
ir priešmokyklinis ugdymas, sėkmingai vykdomas korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo 
ir kalbos sutrikimų bei organizuojamas vaikų ugdymas pagal Valdorfo pedagogikos metodą. 
Pagerės materialinė įstaigos bazė. Atnaujinta  ugdymo(si) aplinka skatins vaikų kūrybą, saviraišką ir 
ugdymosi pažangą,  bus  sudarytos sąlygos geriau pažinti  ir perimti lietuvių tautos kultūrą, dorines 



normas bei tradicijas. Gerės įstaigos darbuotojų kvalifikacija bei profesinė kompetencija. Didės 
bendruomenės narių aktyvumas, bendruomeniškumas, atsakingumas planuojant įstaigos veiklą, 
gerinant įvaizdį, kuriant bendrus projektus, šventes, parodas, puoselėjant ir tvarkant lopšelio-
darželio aplinką. Pagerės įstaigos informatyvumas. 
Paramos programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ dėka pagerės 
vaikų maitinimas. 
 

Stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus. 
Lopšelio-darželio strateginio plano įgyvendinimo stebėseną vykdo lopšelio-darželio administracija, 
strateginio plano rengimo grupė. Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais 
lygiais. Stebima, kaip įgyvendinamas strateginis tikslas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, 
ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios. Strateginis planas gali būti tikslinamas ir 
koreguojamas. Strateginio plano įgyvendinimo analizė atliekama kiekvienų kalendorinių metų 
pabaigoje, pateikiant ataskaitas apie įgyvendinimą mokytojų tarybos ir įstaigos tarybos posėdžiuose.  
Strateginį planą įgyvendina Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“  bendruomenė. 
 

Direktorė                                                                                                          Irena Andžiulytė 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                  Valentina Barysaitė 
 
Vyr. buhalterė                                                                                                   Daiva Keršienė 
 
2016-12-29 
 
 
 



 
2017-2019  metų strateginio veiklos plano programa (Nr. 21, 23) 
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 21 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa          
 01 Užtikrinti kokybišk ą ugdymą ir tinkam ą ugdymo aplinką Sąrašinis vaikų 

skaičius, asm. 
150 150 150 

 01 01 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavima s ir priežiūra Fianasavimo dalis, 
skirta 
ikimokykliniam ir 
priešmokykliniam 
ugdymui 

      

 01 01 01 Sudaryti sąlygas 
ikimokykliniam vaikų 
ugdymui 

SB 64,7 64,7 49,4   65,5 66,0 Vaikų, lankančių 
ikimokyklinio 
ugdymo grupes 
lopšelyje-darželyje 
skaičius, asm. 

122 122 122 

 D 110,9 110,9 81,5   112,0 113,0 
 VB             
 ES             
 KT             
 Iš viso: 175,6 175,6 130,9   177,5 179,0 
 01 01 02 Užtikrinti priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumą 
SB 19,4 19,4 14,8   20,5 21,5 Vaikų, lankančių 

priešmokyklinio 
ugdymo grupes 

28 28 28 
 D 24,8 24,8 18,2   25,5 26,0 
 VB             



 ES             lopšelyje-darželyje 
skaičius, asm.  KT             

 Iš viso: 44,2 44,2 33,0   46,0 47,5 
 01 01 08 Užtikrinti ikimokyklinio 

ugdymo aplinkos 
išlaikymą 

SB 189,4 189,4 80,5   192,1 196,1 Alytaus lopšelis-
darželis "Saulutė", 
vnt. 

1 1 1 

 D             
 VB 2,3 2,3     2,3 2,3 
 ES 0,6 0,6     0,6 0,6 
 KT 1,5 1,5     1,5 1,5 
 Iš viso: 193,8 193,8 80,5   196,5 200,5 
 01 01 Iš viso uždaviniui: 413,6 413,6 244,4   420,0 427,0         

 01 Iš viso tikslui: 413,6 413,6 244,4   420,0 427,0         
 21 Iš viso programai:  413,6 413,6 244,4   420,0 427,0   

 23 Socialinės apsaugos programa         
 02 Užtikrinti socialin ę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas Priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 
skaičius, asm. 

28 28 28 

 02 01 Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas  Finansavimo dalis, 
skirta nemokamam 
mokinių maitinimui 

      

 02 01 09 Mokinius nemokamai 
maitinti 

SB             Vaikų, gaunančių 
nemokamą 
maitinimą skaičius, 
asm. 

9 9 9 

 D 2,0 2,0     2,0 2,0 
 VB             
 ES             
 KT             
 Iš viso: 2,0 2,0     2,0 2,0 
 02 01 Iš viso uždaviniui: 2,0 2,0     2,0 2,0         

 02 Iš viso tikslui: 2,0 2,0     2,0 2,0         
 23 Iš viso programai:  2,0 2,0     2,0 2,0   



     
  

Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

         

                
    

Ekonominės klasifikacijos grupės 
2017-ųjų 
metų lėšų 
projektas 

2018-ųjų 
metų lėšų 
projektas 

2019-ųjų 
metų lėšų 
projektas 

         

             
             
             
    1. Iš viso lėšų poreikis:   415,6 422,0 429,0          

    1.1. išlaidoms, iš jų: 415,6 422,0 429,0          

    1.1.1. darbo užmokesčiui 244,4 250,0 256,0          

    1.2. turtui įsigyti                 

    2. Finansavimo šaltiniai: 415,6 422,0 429,0          

    2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso: 411,2 417,6 424,6  Finansavimo šaltiniai:  

    2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 
(SB) 

273,5 278,1 283,6 
 SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti,  

biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo 
specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.     2.1.2.  Dotacijos iš valstybės ir kitų 

valstybės valdymo lygių (D) 137,7 139,5 141,0 
 

    2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 2,3 2,3 2,3  D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms 
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. 
tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms 
išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos 
dotacijos. 

 

    
2.3. Europos Sąjungos  ir kitų 
užsienio fondų paramos lėšos (ES) 

0,6 0,6 0,6 

  

    2.4. Kitų šaltinių lėšos( KT) 1,5 1,5 1,5          

                

   
 

          

              Vyr. buhalterė                            Daiva Keršienė 
 


