
 
 

PATVIRTINTA 
Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ 
direktoriaus 
2015 m. gruodžio 21 d. 
įsakymas Nr.V-141 

 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS“ 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
I SKYRIUS 
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Kauno lopšelį-darželį ,,Žvangutis“ lanko 257 vaikai. Pagal normatyvus nustatyta 230 vietų. 

Vidutinis sąrašinis vaikų skaičius 2015 metais - 257 vaikai. 2014 metais sąrašinis vaikų 

skaičius buvo 259 vaikai. Lyginant su 2014 metais vaikų skaičius sumažėjo 2 vaikais. Vaikų 

lankomumas 2014 metais buvo 70%, o 2015 metais - 80%. Vaikų lankomumas 2015 m. pagerėjo 

10%. 

82 % ugdytinių yra Šilainių mikrorajono gyventojai, 18% vaikų iš kitų Kauno miesto 

mikrorajonų. Lyginant su 2014 metais 3 % sumažėjo iš kitų mikrorajonų įstaigą lankančių vaikų. 

Laukiančių eilėje – 131 vaikas. Lyginant su 2014 metais laukiančiųjų eilėje vaikų skaičius padidėjo 

14 vaikų. 

Didesnį vaikų skaičių grupėse sąlygoja Šilainių mikrorajono bendruomenės (tėvų) poreikiai. 

Lopšelio grupes lanko 30 vaikų, darželio grupes – 173 vaikai, priešmokyklines – 54 vaikai. 

Lyginant su 2014 metais priešmokyklinėse grupėse  vaikų skaičius padidėjo 12 vaikų.  

Remiantis 2015 m. lapkričio mėn. duomenų analize: 

50 % atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą lengvata priklauso 67 vaikams: 

- 40 vaikų auga šeimose, kuriose tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių, ir besimokančių 

vaikų; 

- 9 vaikai auga šeimose, kuriose vienas iš tėvų mokosi dieniniame mokymo įstaigų  skyriuje; 

- 1 vaikas auga šeimoje, kurioje yra tik vienas iš tėvų, nes kitas yra miręs; 

- 14 vaikų auga šeimose, kuriose tėvų vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį 

yra mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. 

Lyginant su 2014 metais, 2015 metais 50% lengvata taikoma 8 šeimoms daugiau, kadangi 

padaugėjo besimokančių šeimų (4 šeimos) ir padaugėjo mažas pajamas gaunančių šeimų (4 

šeimos). 

100% atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą lengvata priklauso 11 vaikų, kadangi vaikai auga šeimose, gaunančiose 

socialines pašalpas. 
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Lyginant su 2014 metais, 2015 metais 100% lengvata teikiama 3 vaikais daugiau. 

2015 m. rugsėjo mėnesį Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų 

skyriaus sprendimu nuo 2015-09-09 vienam priešmokyklinio amžiaus vaikui paskirti nemokami 

pietūs. 

2015 m. spalio mėnesį Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų 

skyriaus sprendimu nuo 2015-10-19 vienam priešmokyklinio amžiaus vaikui paskirti nemokami 

pietūs. 

Nors įstaigos socialinis kontingentas yra įvairus, tačiau visos šeimos geba tenkinti vaikų 

socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis reikmėmis. Mokesčio už ikimokyklinę įstaiga 

lengvata naudojasi 64 šeimos. Tai sudaro apie 25 % bendro vaikų skaičiaus. Lyginant su 2014 

metais, 2015 metais lengvata besinaudojančių šeimų skaičius išlieka toks pats. 

Lopšelyje-darželyje „Žvangutis“ teikiamos: tautinių šokių, krepšinio, anglų kalbos ir 

keramikos būrelių papildomo ugdymo paslaugos pagal sudarytas nuomos sutartis.  

Vaikams su specialiaisiais poreikiais pagalbą teikia logopedė ir judesio korekcijos 

pedagogė. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimus turi 47 vaikai, judesio ir padėties sutrikimus – 35 vaikai. 

Tai sudaro 32 % bendro vaikų skaičiaus. Lyginant su 2014 metais, 2015 metais vaikų, turinčių 

specialiųjų poreikių, skaičius išlieka toks pats. 

Priešmokyklinę grupę lankė ir į mokyklą išvyko 41 vaikas. Lyginant su 2014 metais, 2015 

metais į mokyklą išvyko 4 vaikais mažiau. 

Lopšelyje-darželyje ,,Žvangutis“ dirba 26 pedagogai: 11 pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 

2 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir 12 – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir 1 – 

pedagogas studijuoja Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo 

fakultete. 1 pedagogas turi eksperto kvalifikacinę kategoriją, 6 pedagogai turi metodininko, 11 – 

vyresniosios auklėtojos, 2 – auklėtojos kvalifikacines kategorijas ir 1 auklėtoja - studentė. Kūno 

kultūros pedagogė yra įgijusi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, muzikos pedagogė ir 

logopedė – metodininko kvalifikacines kategorijas ir dailės pedagogė – mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją. Socialinė pedagogė turi socialinės pedagogės kvalifikacinę kategoriją. 

Žemės sutarties situacija. Žemės sklypo detalusis planas patvirtintas Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-11. Sudaryta Valstybinės žemės panaudos 

sutartis – 2007-08-07 Nr. M-19/2007-168-99 metams. 

Pastato kategorija – kultūros, mokslo/darželis. Kauno visuomenės sveikatos centro leidimas 

-higienos pasas Nr. 9-0947(6) išduotas 2012-12-05. 

Energetinis auditas Nr.EA – 2008/09-02 ir investicinis projektas Nr. IP – 2008/09-02 

atliktas 2008 rugsėjo mėnesį. 
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Techninis projektas paruoštas ir patvirtintas Nuolatinės statybos komisijos 2008-11-20     

Nr. 40-10-SK 1529. Pastato rekonstravimui statybos leidimas Nr.8-SL-Nr.-106 išduotas 2008-12-16 

galioja iki 2018-12-16. 

Techninis projektas paruoštas ir patvirtintas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ 2012-

10-31 Nr. 2012-05-01-TP-VN. 

Techninis darbo projektas paruoštas ir patvirtintas „Elektrotechninė dalis (vidaus),E“          

2015-03-31 Nr. EDS-1503-TDP-E. 

Tvoros techninis projektas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu A-1373, 2015-04-27. 

 

II SKYRIUS 
2015 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija. 

Įstaiga pritraukė lėšų dalyvaudama projektuose. Laimėjome du projektus, kurie praturtino 

lopšelio-darželio materialinę bazę. Respublikiniai projektai: „Užauginkime Lietuvai Ronaldo“ – 

900 eurų ir „Šviečiamoji gyvulininkystės programa“ (vaikiškos saugos liemenės su atšvaitais, 

kuprinės, individualios užduočių knygelės, kanceliarinių prekių rinkiniai, puodeliai bei edukaciniai 

filmai). 

Pirmojo tikslo – išplėtoti šeimos įtraukimo į ugdymosi procesą formų ir metodų įvairovę – 

realizavimui panaudota 731 euras iš valstybinių funkcijų vykdymo programos. Įsigyta literatūros už 

580 eurų ir kitų prekių (žaislų, stalo žaidimų) už 151 eurą. 

Antrojo tikslo – praplėsti ugdymo procesą Reggio Emilia metodu rengiant sveikatos 

stiprinimo projektus – realizavimui panaudota 6 500 eurų iš valstybinių funkcijų vykdymo 

programos. Įsigyta 7 kompiuteriai, 3 planšetiniai kompiuteriai, interaktyvi lenta, žaislai bei 

spaudiniai. 

Trečiasis tikslas – grindų kapitalinis remontas - neįvykdytas, nes negavome finansavimo 

šiems darbams atlikti. Jis nukeliamas į kitus metus. Įstaigai skirtos investicinės lėšos 60 900 eurų 

kapitaliniams santechnikos, elektros apšvietimo darbams ir tvoros įrengimui. Po kapitalinio 

santechnikos remonto darbų buvo atliktas 4 grupių prausyklų ir tualetų remontas, nupirktos 

statybinės medžiagos panaudojant spec. lėšas. 4 228 eurus. 

Finansinių išteklių gavimo ir panaudojimo analizė pagal atskirus finansavimo šaltinius 

(gyventojų 2% paramos ir labdaros lėšos, valstybinių funkcijų vykdymo programos lėšos ir kt.) 

pateikiama lentelėje:  
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Finansavimo 
šaltinis 

Skirta lėšų 
(tūkst. eurų) 

Panaudota 
(tūkst.eurų) 

Finansinių lėšų realizacija 
(tūkst.. eurų) 

Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 

199,1 199,1 Visas gautas lėšas įsisavinome: 
atlyginimams –129,4; 
soc. draudimui – 40,4; 
vadovėliams – 1,1; 
pedagogų kvalifikacijai – 1,2; 
pažintinei ugdytinių veiklai – 0,8; 
žaislams, ugdymo priemonėms – 16,2; 
ilgalaikiam turtui (lauko priemonėms) – 10,0. 

Savivaldybės 
lėšos 

396,9 
 

396,6 
 

Atlyginimams ir soc. draudimui – 328,4; 
Medikamentams – 0,1;  
Minkštam inventoriui  
(čiužiniai, darbo rūbai) – 1,3; 
Spaudiniams – 0,1; 
Higienos priemonėms, 
žaislams ir kt. prekėms – 2,7; 
Kvalifikacijai – 0,1; 
Mitybai – 12,0; 
Komunalinėms paslaugoms – 47,8; 
Kitoms paslaugoms – 1,7; 
Ilgalaikio turto įsigijimui – 1,5; 
Ryšių paslaugoms – 1,2. 

Savivaldybės 
lėšos  
(2 programa) 

60,9 60,9 Tvoros keitimui – 10,7; 
Santechnikos darbams – 37,9; 
Elektros remonto darbams – 12,3. 

2 % gyventojų 
pajamų lėšos 
2014-01-02 

Likutis 
2015-01-01 
2,3. 
Už 2015 m. 
gauta 3,5 

  

Specialiosios 
lėšos 

98,2 98,2 Mitybai – 82,4; 
Ūkiniam inventoriui ir kitoms prekėms – 15,6; 
Kitoms paslaugoms – 0,1; 
Ilgalaikio turto remontui – 0,1. 

Pieno ir vaisių 
parama 

5,2 5,2 Tualetų pertvaroms – 3,0; 
Langų blokatoriams – 0,4; 
Virtuvės įrangai – 1,8. 

 
Finansiniai ištekliai naudojami efektyviai, planingai, atsižvelgiant į įstaigos strateginį planą.  

2013-2015 metų įstaigos strateginio plano visus numatytus 3 tikslo – gerinti įstaigos 

materialinę bazę – darbus įgyvendinome. 

 


