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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019-ŲJŲ 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 

(tūkst. eur) 

01 

 
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programa 

 

 

 

 

 

 

0101 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį ugdymą  

 

Užtikrinamos kokybiškas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo paslaugos 

Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo 

įmokos 

Direktorius I-IV ketv. 477,7 
(SB,VB lėšos) 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas Dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

paskaitose, konferencijose 

ir pan. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV ketv. 1,3 
(VB lėšos) 

Edukacinė  veikla Edukacinių programų 

organizavimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I,II,IV ketv. 1,0 
(VB lėšos) 

Sveikatos, socialinė-emocinių 

įgūdžių ugdymas 

Programų „Zipio 

draugai“, „Kimochis“,  

Direktorius, 

Direktoriaus 

I-IV ketv. 0,2 

(VB lėšos) 



„Sveika mokykla“ 

įgyvendinimas 

pavaduotojas 

ugdymui 

Efektyvių ugdymo(si) priemonių 

įsigijimas 

Žaislų, plakatų, grožinės 

bei metodinės literatūros 

ir kt. įsigijimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV ketv. 4,8 
(VB lėšos) 

Elektroninės sistemos diegimas Įdiegtas elektroninis 

dienynas „Mūsų darželis“ 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

III ketv. 0,1 
(VB lėšos) 

Pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams 

45 spec. poreikių vaikams 

suteikta logopedo pagalba 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

logopedas 

I-IV ketv. 19,0 
(SB,VB lėšos) 

 

 

 

 

 

 

 

0102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizuoti ir atnaujinti įstaigos 

erdves, užtikrinant saugią ir 

sveiką aplinką 

 

Baldų įsigijimas Atnaujinti baldai  

2 grupėse  

Direktorius, 

Ūkvedys 

IV ketv. 2,0 

(KT lėšos) 

Grupės patalpų remontas Suremontuotos 2 grupės Direktorius, 

Ūkvedys 

III ketv. 1,0 

(KT lėšos) 

Skalbyklos patalpų remontas Suremontuota 1sklabykla Direktorius, 

Ūkvedys 

II-III ketv. 1,0 

(KT lėšos) 

Logopedo kabineto remontas Suremontuotas 1 logopedo 

kabinetas 

Direktorius, 

Ūkvedys 

III-IV ketv. 1,0 

(KT lėšos) 

Bendrųjų patalpų remontas Suremontuotas 1 

koridorius 

Direktorius, 

Ūkvedys 

II –III ketv. 1,0 

(KT lėšos) 

Tvoros pakeitimas Lopšelio-darželio teritorija 

aptverta saugumo 

reikalavimus atitinkančia 

tvora  

 

Direktorius, 

Ūkvedys 

 

III-IV ketv. 

 

 (SB lėšos) 

Minkštojo inventoriaus įsigijimas 2 grupėms pakeista 

patalynė, rankšluosčiai 

Direktorius, 

Ūkvedys 

IV ketv. 1,0 

(KT lėšos) 



 IKT atnaujinimas 1 interaktyvaus ekrano 

įsigijimas, interneto 

svetainės aptarnavimas 

Direktorius, 

Ūkvedys 

IV ketv. 1,9 
(VB,SB lėšos) 

Vaikų maitinimas 

 

Vaikų maitinimo 

organizavimas užtikrinant 

higienos normos 

reikalavimus 

Direktorius, 

Ūkvedys 

I-IV ketv. 69,2 
(ES,SB,KT lėšos) 

Sveikatos ir saugos reikalavimus 

atitinkančios aplinkos išlaikymas  

Paslaugos ir prekės 

ūkinės veiklos 

organizavimui 

Direktorius, 

Ūkvedys 

I-IV ketv.  50,7 

(SB, KT lėšos) 

 

*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) 

 

 

Direktorė         Asta Andrijauskienė 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Kristina Vyšniauskienė 

 

 


