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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUT Ė“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas  

Asignavimai (eurais) 

01 
                              IKIMOKYKLINIO IR PRIE ŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 
 
 

0101 Organizuoti 
kokybišką 
ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį 
vaikų ugdymą 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio  ugdymo 
poreikių tenkinimas, 
programų įgyvendinimas. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų skaičius 150, grupių 
komplektų skaičius 8.  
Pedagogų darbo užmokestis. 
 

Direktorius 
Vyr.  buhalteris 

I-IV 
 ketvirtis 

 

156 600,00 
(savivaldybės ir 

valstybės biudžeto lėšos) 

Logopedinės pagalbos 
vaikams teikimas. 

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimų skaičius 65.  
Logopedų darbo užmokestis. 
 

Direktorius 
Vyr.  buhalteris 

I-IV 
 ketvirtis 

15 100,00 
(savivaldybės ir 

valstybės biudžeto lėšos) 

Pedagogų ir vadovų 
kvalifikacijos kėlimas. 

19  pedagogų ne mažiau kaip 5 
dienas per metus skirs kvalifikacijos 
kėlimui. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

800,00 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

 
Pedagogų atestacijos 
vykdymas. 

Vienas pedagogas įgis vyresniojo 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 
kvalifikacinę kategoriją. 
 

Direktorius 
II 

ketvirtis 

300,00 
(savivaldybės ir 

valstybės biudžeto lėšos) 

 
 

Edukacinių programų 
vaikams organizavimas. 

Vykdomos 4‒5 edukacinės 
programos vaikams. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

400,00 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 



 

 

Žaislų ir  ugdymo priemonių 
įsigijimas. 

8 grupės, du logopedų kabinetai  
papildyti naujais žaislais ir ugdymo 
priemonėmis. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

1900,00 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 

0102 Gerinti įstaigos 
materialinę bazę, 
atnaujinti 
ugdymo(si) 
priemones ir 
aplinką 

Spaudinių įsigijimas. 8 grupės ir metodinis   kabinetas 
papildytas  metodine ir vaikų grožine 
literatūra. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

400,00 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 IKT ir interneto svetainės 
priežiūra. 

Vykdoma kompiuterinės ir kitos 
informacijos  įrangos bei interneto 
svetainės priežiūra. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

900,00 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 
 

Kompiuterinės įrangos 
įsigijimas. 

Nupirktas vienas kompiuteris. 
Direktorius  

II-IV 
 ketvirtis 

700,00 
(valstybės biudžeto 

lėšos) 
 

 
Smėlio dėžių uždengimas. Uždengtos dvi smėlio dėžes. Direktoriaus 

pavaduotojas 
ūkiui 

II-III 
 ketvirtis 

 

600,00 
(nuosavos lėšos) 

 
 

Lauko edukacinių erdvių 
atnaujinimas 

Įsigytos dvi lauko žaidimų 
priemonės 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

700,00 
(nuosavos lėšos) 

 
 

Indų ir stalo įrankių, vaikų 
maitinimo organizavimui, 
atnaujinimas. 

Vienai grupei atnaujinti indai ir stalo 
įrankiai. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

150,00 
(rėmimo lėšos) 

 

 

Minkšto inventoriaus  
įsigijimas. 

Įsigyta: 2 grupėms čiužiniai, 2 
grupėms rankšluosčiai ir 2 grupėms 
patalynės komplektai. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

1700,00 
(savivaldybės lėšos) 

 

 

Dalinis vidaus patalpų 
remontas. 

Laiptinių dažymas. 
Vienoje grupėje pakeista grindų 
danga. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

III-IV 
 ketvirtis 

 

1000,00 
(nuosavos lėšos) 

 
 

Žaliuzių įsigijimas. Įsigytos žaliuzės  vienai grupei. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

300,00 
(rėmimo lėšos) 

 
 

Baldų įsigijimas. 4 grupėms nupirktos rankšluostinės. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

900,00 
(rėmimo lėšos) 



 
 

Vaikų tualetų ir prausyklų 
remontas. 

Suremontuotos 4 grupių vaikų 
tualetų ir prausyklų patalpos. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

(savivaldybės biudžeto 
lėšos) 

 
 

Įstaigos aptvėrimas tvora.  
 

Lopšelio-darželio teritorija aptverta 
nauja 390 m. ilgio tvora. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

(savivaldybės biudžeto 
lėšos) 

 
 

Direktorė                                                                                                                                                                                       Irena Andžiulytė 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                              Valentina Barysaitė 
 
Vyr. buhalterė                                                                                                                                                                                                 Daiva Keršienė 
 
 


