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Biudţetinės įstaigos Kauno lopšelis-darţelis 
„Spindulėlis“ veiklos rezultatų rodiklių 

įgyvendinimas 

Siekiant ugdymo prieinamumo didinimo, patobulinta 
SUP vaikų integravimo į bendrojo ugdymo grupes 
sistema: 60% SUP vaikų ugdoma integruotai; švietimo 
pagalbos gavėjų dalis, tenkanti vienam pagalbos specialistui, 
sudaro 17%; vaikams keliami asmeniniai ugdymosi tikslai, 
remiantis vaiko poreikiais ir galimybėmis. 

Atnaujintos įstaigos pastato erdvės įvairesnių ugdymo 
formų organizavimui bei jų pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams ir slaugos paslaugų teikimui: įrengtas 
slaugos kabinetas, įstaigoje dirba slaugos specialistas; 5 
bendrojo naudojimo patalpos pritaikytos neįgaliųjų 
poreikiams; pakeistos visos įstaigos vidaus durys, kurios 
atitinka ţmonių su negalia reikalavimus.  
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BIUDŢETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO LOPŠELIO-
DARŢELIO „SPINDULĖLIS“ FINANSINIAI 

DUOMENYS 

Eil. 

Nr. 

Veiklos ir finansiniai 

duomenys 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

prognozė 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Ateinančio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

prognozė 

1 2 3 4 5 6 

1. Gautas finansavimas,  tūkst. 

Eur, iš jų: 958,8 1006,65 971,63 1020,15 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 

699 733,95 659,30 692,27 

1.2. Valstybės biudžeto lėšos  213,3 223,97 263,53 276,71 

1.3. Fondų lėšos  0 0 0 0 

1.4. Kitos lėšos 44,6 46,83 47,5 49,87 

1.5. Parama  1,9 1,9 1,3 1,3 

2. Sąnaudos,  tūkst. Eur 878,32 880 942,74 989,88 

3. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos,  tūkst. Eur, 

iš jų: 

703,8 730,2 809,7 850,19 

  Išmokėta premijų, tūkst. Eur 

3,03 0 43,86 0 

4. Darbuotojų skaičius 63 63 58 57 



Biudţetinės įstaigos Kauno lopšelio-darţelio 
„Spindulėlis“ gautas finansavimas pagal 

finansavimo šaltinius 

Savivaldybės biudţeto

lėšos

Valstybės biudţeto lėšos Fondų lėšos Kitos lėšos Parama

Biudţetinės įstaigos Kauno lopšelio-darţelio 

"Spindulėlis" finansavimas pagal finansavimo šaltinius, 
tūkst. Eur. 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Ataskaitinio laikotarpio prognozė

Ataskaitinis laikotarpis Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė



Biudţetinės įstaigos Kauno lopšelio-darţelio 
„Spindulėlis“  veiklos duomenys 

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinio laikotarpio
prognozė

Ataskaitinis laikotarpis Ateinančio ataskaitinio
laikotarpio prognozė

Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos,  tūkst. Eur, iš jų:

Darbuotojų skaičius



Biudţetinės įstaigos Kauno lopšelio-darţelio 
„Spindulėlis“ lėšų panaudojimo palyginimas 

Darbo

užmokestis

ir socialinis

draudimas

Prekės Paslaugos
Turto

Įsigijimas
Viso

2020 m skirtas finansavimas 741,3 65,3 43,0 4,6 854,2

2020 m. patikslintas

finansavimas gruodžio 31 d.
813,4 64,0 106,4 9,6 993,4

2020 m. įvykdymas 809,7 40,0 102,3 9,2 961,2
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Biudžetinės įstaigos Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ panaudotų lėšų 
2019-2020 m. palyginimas (tūkst. Eur) 

Darbo

užmokestis ir

socialinis

draudimas

Prekės Paslaugos Turto Įsigijimas Viso

2019 m. 703,8 69,5 65,3 73,2 911,8

2020 m. 809,7 40,0 102,3 9,2 961,2
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PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS ATEINANČIO 
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BIUDŢETINĖS ĮSTAIGOS 

VEIKLOS REZULTATAMS GERINTI 

• Užtikrinti gerus ugdymo(si) rezultatus: padidės ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų ir paţangos lygis, 
atitinkantis vaiko raidą; vaikai padarys paţangą emocijų 
suvokimo ir raiškos bei savireguliacijos ir savikontrolės srityse.  

• Patobulinti veiklos organizavimą, vadovaujantis įtraukiojo 
ugdymo principais: padidės į įstaigą priimamų vaikų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius; pasitelkiant mokytojo 
padėjėjus padidės SUP vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo grupėse; 
formuosis teigiamas ugdytinių tėvų, mokytojų ir vaikų poţiūris į 
SUP vaikus bendrojo ugdymo grupėse; bus vykdoma konsultacinė 
veikla mokytojams ir tėvams; uţtikrinta gera vaikų savijauta 
įstaigoje ir teigiamas tėvų poţiūris į ugdymo organizavimą. 

• Didinti paslaugų prieinamumą: įrengti keltuvai į antrąjį aukštą 
neįgaliesiems; įrengta sporto-ţaidimų aikštelė, pritaikyta 
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. 


