
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

I SKYRIUS 
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGĄ 

 
1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Bitininkų g. 21, Kaunas.  

1.2. Telefono Nr. (8 37) 42 01 65. 

1.3. El. pašto adresas: info@ld-boruzele.lt. 

1.4. Interneto svetainės adresas: http://www.ld-boruzele.lt. 

1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai: 2002 m.  

1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas: Loreta Levanauskienė, nuo 2018 m. vasario 1 d. 
 

                                                 II SKYRIUS 
SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VADOVO ŽODIS 

 
             Svarbiausi įstaigos įvykiai, iššūkiai, kurie įtakojo Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio 

veiklos rezultatus: 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklos rezultatams 
3.1. Teikta paraiška ES  projekto lopšelio-darželio 
„Boružėlė“ „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 
veiklos tobulinimas“ . 

Inovatyvūs ugdymo organizavimo metodai ir 
ugdymo tobulinimas - papildytos grupių erdvės 
naujomis IKT priemonėmis. 

3.2. Parengtas įstaigos strateginis planas 2019–2021 m. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. 
vasario 6 d. įsakymu Nr. A-425, Kauno lopšelio-
darželio ,,Boružėlė“ 2019 m. vasario 7 d. veiklos 
įsakymu Nr. V-63. 

3.3. Atnaujinta lopšelio-darželio ,,Boružėlės“ salė. Pagal techninius reikalavimus moderniai atnaujinta 
įstaigos salė.  

3.4. Sudaryta NŽT valstybinė žemės  panaudos sutartis 
2018-03-09  Nr. 8 SUN-8-(14.8.53) su Kauno lopšeliu-
darželiu „Boružėlė“  neatlygintinai naudotis žemės 
sklypu, esančiu adresu Bitininkų g. 21, Kaunas.  
Sutvarkyta ir užregistruota lopšelio-darželio pastato ir 
žemės esančių Bitininkų 21 d. dokumentai Kauno 
nekilnojamojo registro ir kadastro įmonėje. 

Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  
bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-
705-21-0002 ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 
modernizavimą didinant paslaugų prieinamumą“, 
buvo laiku  pradėtas įgyvendinti projektas. 

3.5. Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos 4 neformaliojo 
švietimo paslaugų teikėjų programos (šokių, anglų k., 
keramikos, karate). 

Įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos 
atitinka vaikų ir tėvų poreikiu bei lūkesčius. 

3.6. Atlikta lauko teritorijos ruloninės vejos paklojimo 
darbai – 3094,60 Eur SB lėšos. 

Pagal techninius reikalavimus atnaujinta vaikų 
žaidimų aikštelė. 

3.7. Atlikta teritorijos betoninių liekanų ir aikštelių 
demontavimo ir grunto lyginimo darbai – 7855,32 Eur SB 
lėšos. 

Pagal techninius reikalavimus atlikta teritorijos 
demontavimo ir grunto lyginimo darbai. 

3.8. Įstaigos  salei ir 2 grupėms nupirktos multimedijos (2 
vnt.) – 2200.00 Eur spec. lėšos. 

Aprūpintos grupės IKT priemonėmis  

3.9. Atnaujinta virtuvės įrengta: įsigyta mėsos malimo 
mašina, nerūdijančio plieno darbo stalas, daržovių 
pjaustyklė, maisto smulkintuvas, konvekcinė krosnis, 
pramoninis šaldytuvas – 6501,77 Eur SB lėšos.   

Maistas gaminamo patalpos atitinka maisto ruošimo 
ikimokyklinėms įstaigoms reikalavimus. 
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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  

Ataska
itinio 

laikota
rpio 

planas 

Ataskaitinio 
laikotarpio 

faktas 

1 2 3 4 5 6 

Pagerinti įstaigos pedagogų ir 
švietimo pagalbos specialistų 
bendradarbiavimo galimybes, 
atsižvelgiant į vaiko 
individualius poreikius. 
 
Maksimaliai pasiektas 
elektroninio dienyno 
musudarzelis.lt rezultato 
įgyvendinimas. Greitai ir 
efektyviai imta naudotis el. 
dienynu, nes lopšelyje-darželyje 
dirba jauni, gerus IKT 
naudojimosi įgūdžius turintys 
pedagogai. Specialistams 
dalyvauti kasdienėse grupių 
veiklose buvo iššūkis dėl savo 
darbo laiko ir funkcijų atlikimo 
užtikrinimo. Maksimaliai 
įgyvendintas neformaliojo 
švietimo paslaugų teikėjų 
klausimas įstaigoje. Anketinės 
tėvų apklausos pagrindu, kai 
buvo išreikštas noras vaikams 
rinktis iš kuo didesnės būrelių 
paklausos, lopšelyje-darželyje 
įgyvendintos 4 neformaliojo 
švietimo programos: anglų 
kalbos, karate, keramikos ir 
šokių. Lietuvoje nėra aiškių 
gabių vaikų nustatymo kriterijų 
ikimokykliniame amžiuje ir 
gabumų ugdymo metodikų, 
tačiau išanalizavome literatūrą, 
vadovavomės gerąja įstaigų 
patirtimi, visi pedagogai kėlė 
kvalifikaciją gabių vaikų 
nustatymo ir jų ugdymo srityje ir 
parengėme savo gabių vaikų 
ugdymo rekomendacijas, 
kuriomis vadovaujantis 
lopšelyje-darželyje dirbantys 
pedagogai lengviau nustatys 
gabumus, vadovausis 

Įsteigtas 
elektroninis 
dienynas 

 1 vnt. 1 vnt.  

Švietimo 
pagalbos 
specialistų 
atsiradimas 
įstaigoje 

 2 vnt. 2 vnt.  

Neformaliojo 
švietimo 
paslaugų 
teikėjas 
įstaigoje 

 2 vnt. 4 vnt. Tėvų 
pageidavimas 

Ugdymo 
programos 
gabiems 
vaikams 

 20 
proc. 

40 proc. Metodikos 
atradimas ir 
metodinių 
rekomendacijų 
parengimas 
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aprašytomis metodikomis, juos 
ugdydami. 

Įrengti keturias ikimokyklinio 
ugdymo grupes vieno iš dviejų 
korpusų antrame aukšte, siekiant 
padidinti ikimokyklinio ugdymo 
prieinamumą Aleksoto 
seniūnijos vaikams. Padidėjus 
ugdytinių skaičiui padidinti salės 
kvadratūrą (įrengiant salės 
priestatą). 
 
Gautos patalpas keturioms 
ikimokyklinio ugdymo grupėms 
įrengti; 
Gauta NŽT valstybinės žemės 
panaudos sutartis (Bitininkų g. 
21); 
Atlikta Kauno lopšelio-darželio 
„Boružėlė“ pastato ES 
projektavimo ir projekto 
priežiūros viešieji pirkimai. 
Atlikta Kauno lopšelio-darželio 
„Boružėlė“ ES techninio 
projekto ekspertizės paslaugų 
viešieji pirkimai. 
Atlikti kapitaliniai remontai 2 
grupėse, miegamuosiuose,  
rūbinėlėse (pakeistos grindys, 
apšvietimas, atlikti dažymo 
darbai).  
Atliktas salės remontas 
(modernizuota salė). 
Atlikti lauko teritorijos ruloninės 
vejos paklojimo darbai.   
Atlikti salės apšvietimo 
montavimo darbai. 
Atlikti radiatorių uždengimų 
montavimo darbai sporto 
salytėje, logopediniame 
kabinete, grupėje ir aktų salėje.  
Atlikti teritorijos betoninių 
liekanų ir aikštelių demontavimo 
ir grunto lyginimo darbai. 
Įsigytos trivietės lovytės 
„Žirniukų“ grupei. 
Įsigytas inventorius virtuvei 
(mėsos malimo mašina, 
nerūdijančio plieno darbo stalas, 
daržovių pjaustyklė, maisto 
smulkintuvas, konvekcinė 
krosnis, pramoninis šaldytuvas). 
Įsigyti nešiojami kompiuteriai 
įstaigos grupėms (3 vnt. ) – 
1698,00 Eur. 
Įsigyti baldai (staliukai ir 
kėdutės) „Zuikučių“, „Ežiukų“, 

Įrengtos 
ikimokyklinio 
amžiaus 
grupės 

 4 vnt. Atlikti 
Kauno 
lopšelio-
darželio 
„Boružėlė“ 
pastato 
projektavi-
mo ir 
projekto 
priežiūros, 
techninio 
projekto 
ekspertizės 
paslaugų 
viešieji 
pirkimai. 

Gautos 
patalpos 
keturioms 
ikimokyklinio 
ugdymo 
grupėms 
įrengti 
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,,Varpelių“ ir „Žirniukų“ 
grupėms.  
Sumontuoti naujos ritininės 
žaliuzės „Žirniukų“ grupėje. 
Įstaigos  salei ir 2 grupėms 
nupirktos multimedijos (2 vnt.). 

 

3.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, 

pasiektus įgyvendinant asignavimų valdytojo strateginiame veiklos plane nustatytus strateginius 

tikslus.  

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 metams 1 strateginį tikslą 

„Atsižvelgiant į vaikų poreikius ir galimybes, patobulinti ugdymo turinio individualizavimą ir 

diferencijavimą“, 2017 metais praturtinsime ir išplėtosime ugdymo/-si aplinką, pagerinant sąlygas 

vaiko ugdymui/-si.  

Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas plačiojo bei giluminio įsivertinimo išvadomis. Šiam 

tikslui įgyvendinti buvo panaudojamos MK ir spec. lėšos. 

Plečiantis Aleksoto mikrorajonui pastebimai daugėja ikimokyklinio amžiaus vaikų, tad 

lopšeliai-darželiai, esantys Aleksoto seniūnijoje, negali patenkinti besikreipiančių tėvų poreikių. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. rugsėjo mėn. į lopšelį-darželį „Boružėlė“ nepateko 49 vaikai, o 

eilėje laukia 144 norinčiųjų patekti, taip pat į lopšelio-darželio bendruomenės prašymus, apsvarstę 

šią problemą su įstaigos pedagogais, įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 metams 2 

strateginį tikslą „Įsteigti penkias ikimokyklinio amžiaus grupes, siekiant padidinti ikimokyklinio 

ugdymo prieinamumą Aleksoto seniūnijos vaikams“, 2017 metais siekėme gauti patalpas dvejoms 

ikimokyklinio ugdymo grupėms ir jas įrengti. 

Tikslo įgyvendinimui panaudojome Savivaldybės biudžeto lėšas.  

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 m. 1 strateginį tikslą „Atsižvelgiant į 

vaikų poreikius ir galimybes, patobulinti ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą“, 3 

uždavinį – „Įstaigos specialistus įtraukti į grupių komandinį darbą“, atsižvelgiant į 2017 m. 

pagalbinių veiklos rodiklių: 4.2.2. „Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas ir 4.2.5. ,,Pagalba 

specialiųjų poreikių vaikams“, giluminio įsivertinimo išvadas, 2018 m. išsikėlėme tikslą – pagerinti 

įstaigos pedagogų ir švietimo specialistų bendradarbiavimo galimybes, atsižvelgiant į vaiko 

individualius poreikius. 

Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudojamos Mokinio krepšelio ir spec. lėšos. 

Plečiantis Aleksoto mikrorajonui pastebimai daugėja ikimokyklinio amžiaus vaikų, tad 

lopšeliai-darželiai, esantys Aleksoto seniūnijoje, negali patenkinti besikreipiančių tėvų poreikių. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. lapkričio mėnesio duomenimis, į lopšelį-darželį nepateko 

97 vaikai, o eilėje laukė 170 norinčiųjų patekti, taip pat į Lopšelio-darželio bendruomenės prašymus, 

apsvarstę šią problemą su įstaigos pedagogais, įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016 - 2018 

metams 2 strateginį tikslą „Įsteigti penkias ikimokyklinio amžiaus grupes, siekiant padidinti 
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ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Aleksoto seniūnijos vaikams“, 2018 metais siekėme įrengti 

tris ikimokyklinio ugdymo grupes.  

Tikslo įgyvendinimui buvo naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšas.  

 

IV SKYRIUS 
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR 

IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI 
 

4.1. Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo 

užmokesčio palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 
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  Darbuotojų skaičius Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis 
   (BRUTO)  
        

Eil. 
Nr. 

Pareigybės 
pavadinimas 

Praėjęs 

Ataskaitinis 
laikotarpis, 

vnt. 

  

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 
laikotarpis, 

Eur 

 
ataskaiti-

nis 

 

Pokytis, 
proc. 

Pokytis, 
proc. 

 
  laiko-

tarpis, 

 

   
  

vnt. 
   

      

1 2 3 4  5 6 7 8 

1. Direktorius 1 1   
 
864,42 1131,81 30,93 

2. 
Direktoriaus 
pavaduoja ugdymui 1 1   870,51 959,62 10,24 

3. 

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 
reikalams 1 1   824,55 1129,60 37,00 

4. 
Duomenų bazės 
specialistas 1 1   541,28 575,77 6,37 

5. 
Kompiuterių 
specialistas 1 1   248,21 280,22 12,90 

6. Raštvedys 2 2   506,51 536,63 5,95 

7. 
Ikimokyklinio 
ugdymo auklėtojas 14 12  16,7 457,17 567,50 24,13 

8. 
Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogas 4 4   552,38 589,66 6,75 

9. Logopedas 1 1   545,85 751,94 37,76 
10. Psichologas  1    176,29  
11. Muzikos pedagogas 1 2  100 678,60 485,98 39,63 

12. 
Neformaliojo ugdymo 
mokytojas 1 1   644,67 569,64 13,17 

13. 
Meninio ugdymo 
mokytojas 1 2   163,21 307,96 88,69 

14. Dietistas 1 1   757,40 882,79 16,56 
15. Vyr. virėjas 1 1   487,91 519,39 6,45 
16. Virėjas 1 1   487,91 524,61 7,52 
17. Sandėlininkas 1 1   586,89 730,80 24,52 
18. Auklėtojo padėjėjas 9 9   402,88 442,31 9,79 

19. 
Pastatų priežiūros 
darbininkas 1 1   355,94 410,22 15,25 

20. 
Virtuvės pagalbinis 
darbininkas 2 2   500,00 693,75 38,75 

21. Valytojas 1 1   190,00 277,50 46,05 
22. Budėtojas 1 1   190,00 138,75 36,94 
23. Kiemsargis 1 2  100 336,52 346,88 3,08 
24. Archyvaras 1 1   173,89 173,89  
25. Sargas 3    450,99   

 

4.2. Savivaldybės įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ataskaitiniais metais. 

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojai, už įstaigos lėšas, dalyvavo seminaruose (26 

asmenys – 958,45 Eur), kursuose (5 asmenys – 483,00 Eur), mokymuose (1 asmenys – 35,00 Eur), 

konferencijose (2 asmenys – 5,00 Eur): 

Daly-
vių 

skai-
čius 

Kvalifikacijos kėlimo programose (kursuose) 2018 m. dalyvavo 26 asmenys: 
Kvalifikacijos kėlimo programa, 

pažymėjimo Nr. 
Data ir 
trukmė 

Organiza-
torius 

Įstaigos 
išleistos 

lėšos (Eur) 

Pareigybė 

SEMINARAI  26 dalyviai – 958,45 Eur 



7 
 

1 Seminaras „Pedagogo metinės veiklos 
vertinimo pokalbis: vadybinis aspektas“ 
Nr. AA-2018-0155 

2018-02-21 
(6 akad. val.) 

KPKC 18 Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 
Ikimokyklinio ir  
priešmokykli-
nio ugdymo 
pedagogai  
Specialistai  
Dietistas 
Raštvedys 

1 „Darbo santykių įforminimo aktualijos 
įsigaliojus Darbo kodeksui: nuo darbuotojo 
priėmimo iki atleidimo“ Nr. LV-2018-0182 
(8 ak. val.) 

 
 

 

2018-02-21 KPKC 28 

1 Asmens duomenų apsaugos privalomi 
reikalavimai biudžetinėse įstaigose 
įsigaliojus ES Bendrajam duomenų 
apsaugos reglamentui“ Nr. LV-2018-
0506 (8 val.). 

2018-05-11 KPKC 56 

1 Seminaras „Kaip kalbėti su vaiku, kad 
girdėtų ir klausytų“ Nr. 1766 
 

2018-04-25 
(6 akad. val.) 

Panevėžio 
raj. 
Švietimo 
centras 

11 

1 Seminaras „Kaip kalbėti su vaiku, kad 
girdėtų ir klausytų“ Nr. 1762 
 

2018-05-25 
(6 akad. val.) 

Panevėžio 
raj. 
Švietimo 
centras 

11 

1 Seminaras ,,Ateities pradžia mokyklos 
suole“ Nr. VB-2018-0524 

2018-04-18 
(6 akad. val.) 

KPKC  

1 Seminaras ,,Ikimokyklinukų ugdymas 
lauke: Kaip prisijaukinti lauką?“ Nr. PK-
9-1481 

2018-02-02 
(8 akad. val.) 

LEU  

1 Seminaras „Gabių vaikų atpažinimas, 
ugdymas ir patiriami sunkumai 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ Nr. 
PK9-(GU)6725 

2018-11-07 
(6 akad. val.) 

LEU 15,65 

1 Seminaras „Asmens stiprybės ir jų 
panaudojimas dirbant mokymo įstaigoje“ 
Nr. LD-2018-0868 

2018-11-20 
(6 akad. val.) 

KPKC 15 

1 Seminaras „Pedagogo metinės veiklos 
vertinimo tvarkos aprašo rengimas“ 

2018 m. 
gruodis  

KPKC 19 

1 Patyčių prevencinės programos „Zipio 
draugai“ seminarai 

2018 m. 
rugsėjo 3 d. – 
gegužės 31 d. 

VšĮ „Vaiko 
labui“ 

56 

1 Seminaras „Autizmo spektro sutrikimai: 
vaiko raidos ypatumai ir praktiniai 
organizavimo aspektai“ Nr. VS-2018-
0488 

2018-04-17 
(12 ak. val.) 

KPKC 25 

17 Seminaras „Kaip kalbėti su vaiku, kad 
girdėtų ir klausytų“ 

2018-04-25 
(6 akad. val.) 

Panevėžio 
raj. 
Švietimo 
centras 

187  

1 Seminaras „Vaiko gerovės komisijos 
darbo praktiniai aspektai“ Nr. VS-2018-
1420 

2018-09-27 
(6 akad. val.) 

KPKC 15 

1 Seminaras „Kauno ikimokyklinukų 
chorinio dainavimo tradicijos, analizė“ 
Nr. AA-2018-0362 

2018-03-16 
(6 akad. val.) 

KPKC 19 

1 Seminaras  Kūno kultūra ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje. Patarimai 
pradedančiajam pedagogui“ Nr. LV-
2018-1363  

2018-09-24 
(8 akad. val.) 

KPKC 14 
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1 Seminaras „Priešmokyklinio amžiaus 

vaikai ir jo poreikiai. Kaip padėti vaikui 
sėkmingai pasiruošti mokyklai“ Nr. AA-
2018-1429 

2018-10-22 
(18 akad. va.) 

KPKC 25 

21 Seminarų paketas pedagogams (48 
seminarai) 

2018-10-19 VšĮ 
„Gyvenimo 
universiteta
s LT“ 

216  

1 Seminaras „Vaikų maitinimo naujovės 
2018“ Nr. TSC-5573 

 

2018-05-24 
(6 akad. val.) 

VšĮ Trakų 
švietimo 
centras 

49 

1 Seminaras „Nauji vaikų maitinimą 
reglamentuojantys teisės aktai ir jų 
praktinis taikymas ugdymo įstaigoje“ 

2018-11-21 
(6 akad. val.) 

VšĮ 
„eMundus“ 

17 

1 Seminaras ,,Rangos darbų pirkimai“ Nr. 
LD-2018-0354 

2018-04-24 
(6 akad. val.) 

KPKC 28 

1 Seminaras ,,Asmens duomenų apsaugos 
privalomi reikalavimai biudžetinėse 
įstaigose 2018 m. gegužės 25 d. 
įsigaliojus ES Bendrajam duomenų 
apsaugos reglamentui“ Nr. LV-2018-
0536 

2018-05-11 
(8 akad. val.) 

KPKC 28 

1 Seminaras ,,Rangos darbų pirkimai“ Nr. 
LD-2018-0373 

2018-04-24 
(6 akad. val.) 

KPKC 20  

1 Seminaras ,,Įmonės/įstaigos dokumentų 
apskaita, tvarkymas ir saugojimas“ Nr. 
Nr. DRV 11330 

2018-12-18 
(6 akad. val.) 

UAB 
,,Dorevi“ 

96,80 

KURSAI 5 dalyviai – 483,00 Eur 

1 Kursai pagal „Zipio draugai“ programą 
Nr. 3ESF5-439/7442 

2018-05-23 
(52 akad. 
val.) 
 

Specialio-
sios 
pedagogi-
kos ir 
psichologi-
jos centras 

56 Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Ikimokyklinio ir  
priešmokykli-
nio ugdymo 
pedagogai  
Specialistai  
 

1 Anglų kalbos tobulinimosi kursai – B1 
lygis Nr. KP-07902 

2017-12-07 – 
2018-06-05 

KRŠC  

1 Kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų 
vadovus kompetencijų ugdymas“ Nr. VB-
2018-1029 (40 val.). 
 

2018 m. 
gegužės 21, 
22 d. 
2018 m. 
birželio 12 d. 

KPKC 135 

1 Kursai „Mažos vertės viešųjų pirkimų 
vykdymo ypatumai 2018 m.“ Nr. KN17503. 
 

2018-07-26  VšĮ 
,,Viešųjų 
pirkimų 
agentūra“ 

75 

1 Kursai „Kvalifikacijos tobulinimo 
programa ikimokyklinio ir pradinio 
ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti 
pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą“ Nr. AA-2018-1126 

2018-07-02 
(40 akad. 
val.) 

KPKC 65 

8 Kursai „Vaikų turizmo renginių 
organizavimas“ 

2018-10-16 
(8 akad. val.) 

KPKC 120  

1 Kursai „Interaktyvūs pristatymai – 
kokybiškų pamokų pagrindas“ Nr. 10638 

2018 m. kovo 
12– 25 (24 
akad. val.)  

VšĮ 
Švietimo 
tinklas 

32 
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KONFERENCIJOS  2 dalyviai – 5,00 Eur 

1 Sveikatos  mitybos konferencija ,,Vaikų 
maitinimo revoliucija ugdymo įstaigoje ir 
namuose“  

2018-10-29 LRSM  Direktorius 

1 Konferencija-nacionalinė pamoka 
,,EKO-idėjos Lietuvai 2018“ Nr. PA-619 

2018-04-26 KPKC  Direktorius 

1 Mokslinė praktinė konferencija 
„Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir 
perspektyvos“ Nr. PK9 - 1230 
 

2018-04-19 
(8 akad. val.) 

LEU 5 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

MOKYMAI 1 dalyvis – 35,00 Eur 

1 Mokymai ,,Vaikų žaidimų įrangos 
kontrolė, priežiūra ir dokumentavimas“ 
Nr. TUV-18/29 

2018-04-09 
(4 val.) 

UAB 
,,Tuvlita“ 

35 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

 
 

V SKYRIUS  
SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR GAUTOS LĖŠOS  

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, JŲ PALYGINIMAS SU PRAĖJUSIU ATASKAITINIU  
LAIKOTARPIU 

 
Eil. Finansavimo šaltiniai Praėjęs Ataskaitinis Pokytis, proc. 
Nr.  ataskaitinis laikotarpis,  

  laikotarpis, tūkst. Eur  
  tūkst. Eur   

1 2 3 4 5 
1. Savivaldybės biudžeto lėšos 447,3 475,0 6,19 % 

 Iš jų    
     

1.1. Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 
gerinimas lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ 
(Savivaldybės biudžeto lėšos) 

311,6 357,7 14,79 % 

1.2. Kauno miesto savivaldybė, Pastatų ir kiemo 
statinių priežiūra ir remontas (Savivaldybės 
biudžeto lėšos) 

72,50 58,2 -19,72 % 

1.3. Kauno miesto savivaldybė, Pastatų  
elektrotechninės dalies, vėdinimo sistemų 
remontas ir materialiojo turto įsigijimas 
(Savivaldybės biudžeto lėšos) 

8,6 0 -100,00 % 

1.4. Kauno miesto savivaldybė, Ugdymo kokybės 
gerinimas lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ 
(Savivaldybės biudžeto  spec. lėšos) 

54,6 59,1 8,24 % 

2. Valstybės biudžeto lėšos 162,7 148,4 -8,79 % 
 Iš jų    
     

2.1. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės 
gerinimas lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ 
(Mokymo lėšos) 
 

153,4 145,6 -5,08 % 

2.2. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės 
gerinimas lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ 
(Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti) 

0 1,1 100,00 % 

2.3. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės 
gerinimas lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ 
(Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo 
sąlygoms gerinti) 

2,9 0 -100,00 % 

2.4. Valstybės biudžetas, Ugdymo kokybės 
gerinimas lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ 

4,3 0 -100,00 % 
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(Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui 
įgyvendinti) 

2.5. Kauno miesto savivaldybės administracija 
Socialinės paramos skyrius, Ugdymo kokybės 
gerinimas lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ 
(Socialinei paramai mokiniams) 

0 0,2 100,00 % 

2.6. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės 
ūkio ministerijos, Ugdymo kokybės gerinimas 
lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ (Programa 
,,Pienas ir vaisiai mokykloms“) 

2,1 1,5  -28,57  % 

3. Fondų lėšos 0,8 0,6  -25,00  % 
     

3.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės 
ūkio ministerijos, Ugdymo kokybės gerinimas 
lopšelyje-darželyje  „Boružėlė“ (Europos 
sąjungos lėšos, programa ,,Pienas ir vaisiai 
mokykloms“) 

0,8 0,6  -25,00 % 

4. Kitos lėšos 0,0 0,0  
     

5. Parama 1,3 1,5 15,38 % 
5.1. Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-darželyje  

„Boružėlė“ (Valstybinė mokesčių inspekcija 
2%  bei  parama iš juridinių ar fizinių asmenų) 

1,3 1,5 15,38 % 

 Iš viso 612,1 625,5 2,19 % 
 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 54,6 59,1 8,24  % 
 uždirbtos lėšos    
 Iš viso lėšų 612,1 625,5 2,19  % 

 
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  
211111  Darbo užmokestis pinigais  327,6  
211121  Pajamos natūra    
212111  Socialinio draudimo įmokos  100,9  
221111  Mitybos išlaidos 62,8  
221112  Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,2  
221115  Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,5  

221116  
Transporto išlaikymo  ir transporto paslaugų įsigijimo 
išlaidos 0,1  

221117  Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 0,9  
2211111        Komandiruočių išlaidos    
2211112  Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos    
2211114  Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos    
2211115  Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 52,1  
2211116  Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,6  
2211117  Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos    
2211120  Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 31,8  

2211121  
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidos 2,3  
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2211122  Reprezentacinės išlaidos    
2211123  Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 13,4  
2211130  Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 12,3  
221111  Socialinio draudimo išmokos pinigais    
221112  Socialinio draudimo išmokos natūra    
271111  Socialinė parama pinigais     
271112  Socialinė parama natūra  0,2  
273111  Darbdavių socialinė parama pinigais 1,9  
273112  Darbdavių socialinė parama natūra    
281111  Stipendijoms     
281112  Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams     
281113  Neigiama valiutos kurso įtaka    
281211  Kitos išlaidos turtui įsigyti    
311212  Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos    
311213  Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos    
311311  Transporto priemonių įsigijimo išlaidos    
311312  Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 15,1  
311313 Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos    
311411  Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos    
311412  Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos    
311413  Kitų vertybių įsigijimo išlaidos    
311511  Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos    
312112 

 
Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės 
programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos    

312113  Patentų įsigijimo išlaidos    
312114  Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos    
312115  Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos    
313111  Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos    
313211  Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos    
313212  Nebaigtos gaminti produkcijos  įsigijimo išlaidos    
313213  Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos    
313214  Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo išlaidos    
313216  Kitų atsargų įsigijimo išlaidos    
Iš viso   623,7  
     
 
            *Lentelės  skiltyse  rašomi  tik  tie  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministro  2003  m.  liepos  3  

d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos  patvirtinimo“  patvirtinti  išlaidų  ekonominės klasifikacijos  straipsnio  kodai  ir 

pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus asignavimus. 

 
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. Turto pavadinimas Kiekis Vertė tūkst. Eur (nurodyta Data (kada gautas, 
Nr.   perdavimo, pardavimo, įsigytas, perleistas 

   įsigijimo dokumentuose) turtas) 
1 2 3 4 5 
1. Mėsos malimo mašina MIM-350 1 770,77 Įsigytas 2018-03-02 
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2. Daržovių pjaustyklė HLC-300 1 847,00 Įsigytas 2018-04-16 

3. 
Kompiuteris Magnum Intel Core i3-
8100/8GB DDR/240GB SSD/ 1 700,00 Įsigytas 2018-05-18 

4. 

Konvekcinės krosnies komplektas 
EUE-910-HS (konvekcinė krosnis, 
stovas, vandens minkštintuvas, GN 
indai) 1 2904,00 Įsigytas 2018-10-04 

5. Vėjapjovė LM3 CR3 1 696,00 Įsigytas 2018-11-05 
6. Šaldytuvas 1 1210,00 Įsigytas 2018-12-12 
7. Žaidimo kompleksas 1 3000,00 Įsigytas 2018-12-18 
8. Daugiafunksinis žaidimų kompleksas 1 2000,00 Įsigytas 2018-12-18 
9. Smėlio kiemelis su čiuožykla 1 3000,00 Įsigytas 2018-12-18 

 
 
            7.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos pastatus.  
 

Pastatai Plotas Žemės Higienos Renovuotas (taip / ne) Pastabos 
 (m2) sklypo pasas   

  sutartis    
      
      
      

1 2 3 4 5 6 
Bitininkų g. 21, Kaunas 1637,01 Yra Yra Pastatas nerenovuotas. 

Dalyvaujame ES 
struktūrinių fondų lėšų 
bendrai finansuojamame 
projekte Nr. 09.1.3-
CPVA-R-705-21-0002 
„Kauno lopšelio-darželio 
„Boružėlė“ 
modernizavimas didinant 
paslaugų prieinamumą“. 
Planuojama renovacija 
dalinė.  

 
VIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 
Tikrinimo 

data 
Institucija Išvados ir nurodymai, rekomendacijos Trūkumų pašalinimas 

2018-01-24 
 
 
 

Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras prie 
sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno 
departamentas 

1. Nustatyti Lietuvos higienos 
normos HN 75:2016 75 punkto 
trūkumai. 
2. Nustatyti Lietuvos higienos 
normos HN 75:2016 5.4 ir 28 punktų 
trūkumai. 

1.Trūkumai pašalinti 
nedelsiant. 
 
2.Trūkumus pašalinti iki 
2019 m. rugsėjo 1 d.  

2018-04-09 Kauno valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba 

1. Pakoreguoti įsakymą „Dėl 
savikontrolės diegimo“, ryšium su 
darbuotojų kaita. 
2. Papildyti šiluminio apdorojimo 
kontrolės žurnalą grafa-koregavimo 
veiksmai. 
3. Atlikti geriamojo vandens 
laboratorinį tyrimą. 
4. Kreiptis į Kauno VMVT dėl 
valgiaraščių perderinimo arba 

1.Trūkumai pašalinti  iki 
2018-04-16. 
  
2.Trūkumai pašalinti iki 
2018-04-09. 
 
3.Trūkumai pašalinti iki 
2018-04-18. 
4.Trūkumai pašalinti iki 
2018-05-07. 
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naudotis SAM patvirtintais 
leidiniais, nes keitėsi 
rekomenduojamos paros maistinių 
medžiagų ir energijos normos.  
5. Atlikti daržovių sandėlio grindų, 
sienų, lubų, laiptų remontą. 

 
 
 
 
5.Trūkumai pašalinti iki 
2018-06-03. 

2018-04-23 Kauno valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba 

1. Kasdien vaikų maitinimui skirti 
šviežių vaisių ir daržovių. 

1.Trūkumai pašalinti 
nedelsiant. 

2018-07-25 
 
 
 
 

Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras prie 
sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno 
departamentas. 

1. Nustatyti Lietuvos higienos 
normos HN 75:2016 32 punkto 
trūkumai. 

 

1.Trūkumas pašalintas 
nedelsiant. 

2018-10-16 Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos 
centralizuotas vidaus 
audito skyrius 

1. Numatyti papildomas vidaus 
kontrolės priemones viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vykdymo srityse. 
2. Inicijuoti pastato įsigijimo vertės 
padidinimą nebaigtos statybos verte. 

1. Trūkumas pašalintas 
nedelsiant. 
 
2. Trūkumą pašalinti iki 
2019-12-02. 

 
IX SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS VERTINIMAS 
 

    Labai gerai ✔ Gerai         Patenkinamai  Silpnai 
 

X SKYRIUS 
KITA SVARBI SU SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 
1. Reikalinga įgyvendinti ES projektą struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamą projektą 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002 ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ modernizavimas 

didinant paslaugų prieinamumą“ įrengti keturias ikimokyklinio ugdymo grupes vieno iš 

dviejų korpusų antrame aukšte, siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą 

Aleksoto seniūnijos vaikams, bei padidinti salės kvadratūrą (įrengiant salės priestatą). 

2. Pastatas yra 1960 statybos metų –  reikalingas išorės pastato kapitalinis remontas, viso pastato 

vamzdyno keitimas. 

3. Parengtas lauko teritorijos modernizavimo projektas lopšelio-darželio teritorijos 

atnaujinimui, reikalinga atlikti lauko darbus: Kiss and Drive įvažiavimo įrengimas, lauko 

teritorijos apželdinimas, vaikams lauko erdvių įrengimas, priemonių įsigijimas. 

4. Reikalinga įrengti  papildomą grupę lopšelio grupės vaikams. 

 

 

 

 

            Direktorė                                 _________________                                   Loreta Levanauskienė                           
                                                                          (parašas) 

 


