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Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro (toliau – Centras) veikla
organizuojama vadovaujantis

šiomis programomis: bendrąja

priešmokyklinio

ugdymo ir

ugdymo(-si) programa, Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro vaikų
ikimokyklinio ugdymo programa. 2018 metais įstaiga dirbo vadovaudamasi 2018–2020 metų
strateginio plano trimis programomis: Vaiko pažangą skatinančio ugdymo ir ugdymosi programa,
Vaikų ir suaugusiųjų neformalaus švietimo gerinimo programa, Bendruomenės poreikių tenkinimo
programa. Veikla organizuota pagal 2018 m. Veiklos programą.
Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliam daugiafunkciam centrui vadovauja laikinai
einantis direktoriaus pareigas programų koordinatorius Saulius Kulnickas.
Centre dirba 5 darbuotojai (2,85 etato): 1 pedagoginis darbuotojas (0,6 etato)
ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtoja. Nepedagoginių darbuotojų – 4. Programų
koordinatorius (1 etatas), programų koordinatorius (0,25 etato), elektrikas, statinių priežiūros
darbininkas (0,75 etato), valytoja (0,25 etato).
2017–2018 m. m. pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 8 vaikai, vaikų
ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą neturėjome. Gaunančių nemokamą maitinimą
vaikų nebuvo.

II SKYRIUS
VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Į ikimokyklinio ugdymo programą integruotos kitos programos.
Vaikų ugdymui darželyje buvo taikomos šios programos: Etninio ugdymo programa,
Saugaus elgesio programa, Sveikatos ugdymo programa ir Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Jose dalyvavo 8 vaikai. Apklausus jų tėvus
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buvo nustatyta, kad vaikai sėkmingiau bendrauja tarpusavyje ir su tėvais, atsirado gebėjimas
atjausti, sumažėjo elgesio problemos, jiems lengviau įveikti socialinius bei emocinius sunkumus,
pagerėjo vaikų sveikata, žinios.
Vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, nebuvo.
Vaikų, kuriems ugdymą reikėtų individualizuoti šiais mokslo metais, neturėjome.
Vykdant nuolatinį ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) stebėjimą ir vertinimą
nustatyta, kad visi ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą vaikai (100 proc.) padarė
pažangą, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų 2017–2018 m. m. neturėjome.
Stebėtų ir vertintų ikimokyklinio ugdymo pedagogo veiklų skaičius – 5.
Mūsų darbuotojų kolektyvas nedidelis, todėl visas veiklas planuojame ir vykdome
glaudžiai bendradarbiaudami, pasitardami. Auklėtoja turi didelę pedagoginio darbo patirtį, puikiai
pažįsta kaimo šeimas ir vaikus. Įstaigoje naudojama į vaiką orientuoto ugdymo turinio planavimo ir
taikoma vaiko pasiekimų vertinimo sistema leido nustatyti kiekybinius ir kokybinius vaiko
pažangos pokyčius, koreguoti ugdymo turinį ir metodus, priimti sprendimus dėl ugdomosios veiklos
tobulinimo.
Nuolat vykdomos mokomosios-pažintinės išvykos po Rudilių kaimą ir jo apylinkes:
aplankytas vietos ūkininko ūkis, vaikai susipažino su žemės ūkio darbo įrankiais ir žemės apdirbimo
technika. Buvo aplankyti Kupiškio etnografijos muziejus ir Uoginių amatų centras, kuriame vyko
edukacinės pamokėlės vaikams. Vaikai minkė ir kepė duonelę, mielinės tešlos pyragą, gamino iš
vaško žvakutes. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre dalyvavo lėlių teatro festivalyje
„Vaikai ir lėlės“. Vyko 6 užsiėmimai Kupiškio viešosios bibliotekos (Rudilių padalinys) patalpose,
Centro lauko klasėje.
Tėvų iniciatyvos – 4. 90 proc. tėvų siūlė idėjas darželio veiklai: dėl vaikų darželio darbo
laiko, dėl vertinimo aplanko, centro aplinkos tvarkymo ir atnaujinimo, išvykų ir renginių vaikams
organizavimo, vaikų dienotvarkės. Vyko įvairios diskusijos.
Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus būdai ir formos
Tėvams (globėjams) pristatyta Centro vaikų ikimokyklinio ugdymo programa, įstaigos
veiklos planas, išleisti informaciniai stendai apie įstaigos veiklą, funkcijas, struktūrą, teikiamas
paslaugas, pildomas dienynas internete „Mano dienynas“, inicijuotas tėvų dalyvavimas vaikų
edukaciniuose projektuose. Vyko auklėtojos ir tėvų geranoriškas bendradarbiavimas. Tėvai
individualių pokalbių metu buvo informuojami apie vaiko pažangą, susipažino su vaiko pasiekimų
aplankais. Esant reikalui informacija buvo teikiama telefonu ar trumposiomis žinutėmis. Tėvai
susirinkimų metu buvo supažindinti su naujomis ikimokyklinio ugdymo metodinėmis
rekomendacijomis, vyko diskusijos su pedagoge dėl vaikų pasiekimų aprašo taikymo ir tobulinimo.
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Įstaigoje puoselėtos sveikos gyvensenos idėjos, kurta sveika ir saugi aplinka, atliepianti
įstaigos bendruomenės poreikius, stiprinanti vaikų sveikatą ir skatinanti vaiko aktyvumą, dalyvauta
ES paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, sutvarkyta
lauko žaidimų aikštelė, veiklos vyko įrengtoje lauko klasėje, lauko stadione, Centro sporto salėje.
Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga
Kryptingai plėtotas bendradarbiavimas su šeima. Organizavome mamyčių „Tau, mamyte
mylima“ šventę, kasmetinę Derliaus šventę ,,Rudenėlio dovanos“, kurios metu džiaugiamės ne tik
vaikų bet ir jų tėvelių bendrais kūrybiškais darbeliais iš vaisių ir daržovių. Dalyviai galėjo
paskanauti patiekalų iš įvairių daržovių, minė mįsles, žaidė liaudies žaidimus. Džiaugiamės aktyvių,
jaunų šeimų dalyvavimu renginiuose, edukacinėse programose, susirinkimuose, pagalba gerinant
įstaigos aplinką.
Sulaukę šv.Velykų kartu su Kupiškio savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniu
organizavome šventę „Ridenu margutį“. Organizavome kasmetines kalendorines šventes, popietes:
Derliaus šventę, Moliūgo dieną, Adventą, šv. Kalėdas, Trys karalius, Užgavėnes, šv. Velykas,
Motinos dieną, Tėvo dieną, Jonines. Dalyvavome pilietinėje akcijoje Sausio 13-ajai paminėti –
degėme žvakutes, vaikai dalyvavo tradicinėse eitynėse po Rudilių kaimą. Paminėjome Vasario 16ąją – renginio metu vaikai deklamavo savo tėveliams gražiausias eiles apie Lietuvą. Renginiuose
dalyvavo 100 proc. vaikų.
Vykdytos prevencinės programos
Vaikų ugdymui taikomos „Saugaus elgesio programa“, „Sveikatos ugdymo programa“ ir
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.
Organizuota savaitė be patyčių. Prevencinėse programose dalyvavo 100 proc. vaikų.
Ypatingas dėmesys skirtas vaikų psichoemocinei vaikų sveikatai, adaptacijai. Pasitelkus
įvairias informavimo ir konsultavimo formas ugdytinių tėvai (globėjai) informuoti apie saugios ir
sveikos gyvensenos aktualijas. Vykdyta švietėjiška veikla, organizuoti 4 susirinkimai - diskusijos su
tėvais.
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga
Nuolatinės stebėsenos, veiklos įsivertinimo analizės procese nustatyti teigiami įstaigos
prioritetinių krypčių ir kitos veiklos pokyčiai. Pasiekta pažanga įstaigos žmogiškųjų, materialių ir
finansinių išteklių valdymo, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si), įstaigos kultūros
formavimosi, bendradarbiavimo su tėvais srityse. Vyko tėvų apklausa dėl darželio veiklos. 100
proc. tėvų atsakė, kad yra patenkinti darželyje vykusiais renginiais. 80 proc. tėvų atsakė, kad vaikų
ugdymas, globa, priežiūra darželyje visiškai atitinka jų šeimos poreikius ir lūkesčius. Buvo išsakyti
pageidavimai dėl ilgesnių darželio darbo valandų, visos dienos darželio grupės įsteigimo.
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Rašant įstaigos strateginį planą, darbo grupė atsižvelgė į ugdytinių tėvelių ir darbuotojų
darželio veiklos įvertinimą. 2018–2020 metų strateginis planas numato priemones išsiaiškinti
silpniausius veiklos aspektus ir juos nuolat tobulinti.
Grupės auklėtoja nuolat bendradarbiauja su tėvais informuodama apie vaikų ugdymo(-si)
pasiekimus ir spragas, jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus, auklėtoja randa
vis daugiau galimybių tėvus įtraukti į grupės gyvenimą. Gerinant ugdymo sąlygas buvo atnaujintas
grupės inventorius, vaikų sportinei veiklai organizuoti buvo įsigyti kamuoliai, ugdymuisi naujų
mokomųjų knygelių, naujų žaislų, buvo sutvarkytas atskiras žaidimų kambarys.
Vadovų ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos pedagogų lyderystės bei kompetencijų
pažanga
Įstaigoje dirba tik viena pedagogė, todėl buvo atsižvelgiama į individualius asmeninio
tobulėjimo planus. Auklėtoja dalyvavo Kupiškio rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinio
būrelio „Kibirkštėlė“ renginiuose, tobulino savo įgūdžius 4 valandų seminare, „Pedagogo
psichologinės gerovės puoselėjimas“, 8 valandų seminare „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“. Planinga
ir kryptinga veikla sudarė galimybes įstaigos pedagogei tobulinti bendradarbiavimo įgūdžius ir lėmė
geresnius jos profesinės kompetencijos tobulėjimo, pagalbos vaikui ir šeimai teikimo rezultatus.
Bendra veikla sutelkė įstaigos bendruomenę kokybiškai įgyvendinti svarbiausius įstaigos
uždavinius, paskatino aktyvų dalyvavimą formuojant įstaigos kultūrą, puoselėjant tradicijas,
skaidrumą, gerą vidinę komunikaciją įstaigoje, darbuotojų bei tėvų (globėjų) iniciatyvumą teikiant
siūlymus įstaigos veiklos kokybės gerinimo klausimais bei sprendžiant iškilusias problemas.
Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis
Mūsų veiklos plane numatytas priemones pavyko įgyvendinti 80 proc.. Kadangi 2018
metais įgyvendinant projektą „Infrastruktūros pritaikymas neformaliam vaikų švietimui Kupiškio
rajone“ visus metus buvo vykdomi statybos remonto darbai, kai kurias priemones buvo sunku
įgyvendinti. Pavyko įsigyti reikiamų priemonių, sutvarkyti vaikų žaidimų aikštelės įrangą, atnaujinti
darželio grupės inventorių, sutvarkyti lauko ir sporto salės treniruoklius, jai įsigyti papildomo
inventoriaus, ikimokyklinio ugdymo grupėje ir sporto salėje suremontuoti sienas, tualetus. Įsigytos
palapinės ir kitas reikalingas inventorius skirtas vaikų stovykloms, sporto ir bendruomeniniams
renginiams, pagal galimybes tvarkytos edukacinės erdvės. Pakeistos ir apskardintos centro pastato
vėjalentės, ventiliacijos kaminai, remontuotas stogas, pakeisti sulūžę stogo dangos šiferio lakštai,
lietvamzdžiai, katilinės vamzdynas, perdažyta kuro talpykla, katilinės vamzdynas, lauko
inventorius.
Įstaigoje veikė darbo grupės, kurių veikla turėjo įtakos ikimokyklinio ugdymo pažangai:
darbo grupė edukacinėms erdvėms atnaujinti, aktyvių tėvelių grupė. Įstaigoje aktyviai dirbo
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savivaldos institucijos. Organizuoti Centro tarybos posėdžiai. Savivaldos institucijos teikė
konstruktyvius pasiūlymus įstaigos veiklai, organizuotas maisto atvežimas ir išdalinimas Rudilių
kaimo bendruomenės nariams gaunantiems paramą „ES pagalba labiausiai skurstantiems
asmenims“.
Projektinė veikla
Bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu centre buvo vykdomas projektas
„Tobulėk.Auk.Pažink.Kurk2“ („TAPK 2“). Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo vaikų
švietimo veiklų formas bei turinį ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą 7–18 metų
(7–21 metų neįgalūs vaikai) amžiaus mokiniams visoje Lietuvoje. Centre ypatingas dėmesys buvo
skiriamas mokinių užimtumui atostogų metu, tačiau dėl užsitęsusių centro antro aukšto remonto
darbų įgyvendinant projektą „Infrastruktūros pritaikymas neformaliam vaikų švietimui Kupiškio
rajone“, 2018 metais bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu (ŠMPF) pavyko
įgyvendinti tik vieną stovyklą „Tarp Kalėdų ir Naujųjų“ ir vieną Kupiškio r. Vaikų ir jaunimo
socializacijos stovyklą „Pažink, judėk, atostogauk“ kuriuose turiningai ir prasmingai praleido
atostogas trisdešimt šeši Kupiškio miesto ir aplinkinių rajonų vaikai.
Lentelė 1. Įgyvendintų stovyklų duomenys:
Stovykla

1.Vaikų žiemos

Dienų

Vaikų

Tėvų skaičius

Papildomų

Gautos lėšos

skaičius

skaiči

(baigiamajame

darbuotojų

Surinkta

Projekti

us

renginyje)

/ savanorių

lėšų,

nės

skaičius

Eurais

Eurais

5 dienų.

18

5

1

410,00

636,50

2.Vasaros

5 dienų su

18

5

2

290,00

876,00

atostogų metu

nakvyne.

atostogų metu
stovykla „Tarp
Kalėdų ir
Naujųjų“.

Kupiškio r.
vaikų ir
jaunimo
socializacijos
stovykla
„Pažink, judėk,
atostogauk“.
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Apklausos duomenys. Iš viso apklausta 10 tėvų ir 30 dalyvavusių stovyklautojų. Kiekvieną
klausimą vertino nuo 1 iki 5 balų, kai 1 – labai blogai, o 5 – labai gerai.
Diagrama 1. Tėvų anketų duomenys.

Diagrama 2. Vaikų anketų duomenys.

Nuo 2017 m. sausio mėnesio Rudilių Jono Laužiko universaliame daugiafunkciame centre
pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono
savivaldybėje“, kuris buvo vykdomas ir 2018 metais. Centre yra įsikūrę Bendruomeniniai šeimos
namai, kuriuose visus metus veiklą vykdė tėvų ir vaikų klubai, į kuriuos kaskart rinkdavosi iki 15
klubo narių. Jau nuo 2018 m. sausio 2 d. savo konsultacijas Centre pradėjo teikti šeimų psichologai,
pas kuriuos apsilankė 55 rajono gyventojai 214 kartų individualiuose ir grupinėse konsultacijose.
Nuo vasario mėnesio prasidėjo pozityvios tėvystės mokymo užsiėmimai šeimoms, kurių Centre
buvo 12, juose Kupiškio rajono gyventojai apsilankė 144 kartus. Buvo surengtos dvi šeimų
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stovyklos. Birželio 9–10 dienomis centre vyko savaitgalinė šeimų stovykla, kurioje dalyvavo 10
dalyvių ir rugpjūčio 10–12 dienomis vyko visų trijų Bendruomeninių šeimos namų stovykla, kurioje
registruoti 86 dalyviai.
Lentelė 2. 2018 metų suvestinė.
Renginio pavadinimas

Dienos

Apsilankymų

Dalyvių

skaičius per

skaičius

metus
Tėvų klubai

2 kartus per mėnesį

260

15

Vaikų klubai

2 kartus per mėnesį

260

15

Šeimų psichologų konsultacijos

2018 metais

214

55

Pozityvios tėvystės mokymai

12 užsiėmimų per metus

144

40

Šeimų vasaros stovykla

Birželio 9-10 dienomis

20

10

Šeimų vasaros stovykla

Rugpjūčio 10-11-12 dienomis

86

86

984

221

Iš viso apsilankymų per metus

Bendruomenei teikiamos paslaugos
Buvo organizuojami renginiai bendruomenės nariams. Iš viso juose dalyvavo apie 250
lankytojų.
1. Sausio 11 d. organizuota išvyka į Uoginių amatų centrą, kuriame vyko edukacinė
programa „Mokomės velti iš vilnos“.
2. Balandžio 6 d. centre vyko Atvelykio šventė.
3. Balandžio 14 d. organizuota akcija „Darom 2018“, tvarkytas Rudilių kaimas ir jo
apylinkės.
4. Gegužės 25 d. bendruomenės nariai rinkosi į tradicinę sporto šventę, kurioje dalyvavo ir
svečiai iš Noriūnų.
5. Birželio 23 d. organizuota Joninių šventė centro stadione į kurią susirinko ir aplinkinių
kaimų gyventojai.
6. Rugsėjo 19 d. organizuota išvyka į Rokiškį – dalyvauta edukacinėje programoje „Sūrio
kelias“.
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7. Spalio 29 d. susitikimas su Panevėžio apskrities vyr. policijos komisariato, Kupiškio r.
PK skyriaus pareigūnais.
8. Lapkričio 15 d. organizuota išvyka į filmą „Tarp pilkų debesų“.
9. Gruodžio 26 d. centro sporto salėje vyko Kalėdinis renginys šeimoms.
10. Gruodžio 28 d. vyko tradicinis renginys „Senuosius palydint“.
Kupiškio miesto viešosios bibliotekos Rudilių padalinyje, kuris įsikūręs Centro patalpose,
apsilankymų skaičius per metus 2465, iš jų 1295 vaikai. Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai
vaikams ir suaugusių mokymai, konsultacijos.
Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Rudilių
medicinos punkte, kuris įsikūręs Centro patalpose, apsilankymų skaičius per metus 705,
apsilankymų namuose 315, iš viso 1020. Vieną kartą per mėnesį atvyksta dvi gydytojos, kurios
priiminėja ligonius bei atlieka profilaktinius patikrinimus.
Centre buvo vykdomą neformaliojo švietimo programa, „Gyvenk aktyviai ir sveikai“,
finansuojama struktūrinių ES fondų, kurioje dalyvavo 18 Rudilių kaimo vaikų. Bendradarbiaujant
su Kupiškio jaunimo centru vyko neformaliojo švietimo veiklos.
Bendruomenės nariai turi galimybę kiekvieną dieną nuo 8 iki 19. valandos sportuoti
Centro sporto salėje, mankštintis treniruoklių salėje, žaisti stalo tenisą, pulą, įvairius stalo žaidimus,
lankyti neformaliojo ugdymo būrelius, naudotis bibliotekos paslaugomis. Per mėnesį Centre
registruojama apie 150 suaugusių, vaikų ir jaunimo apsilankymų.

III SKYRIUS
VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Rodiklio pavadinimas

Rezulta
tas

1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA
1.1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotos kitos 4
programos, skaičius
1.2. Vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, dalis (proc.)

0

1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas, dalis (proc.)

0

1.4. Veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius

6
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1.5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, dalis (proc.)

100

1.6. Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių pradiniam 0
ugdymui, dalis (proc.)
1.7. Administracijos stebėtos ir vertintos pedagoginių darbuotojų veiklos, skaičius

5

1.8. Vidutinis administracijos stebėtų ir vertintų veiklų, tenkančių vienam 5
pedagoginiam darbuotojui, skaičius
1.9. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų veiklos, 0
skaičius
1.10. Tėvų iniciatyvos, skaičius

4

1.11. Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus formos, skaičius

5

2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA
2.1. Dalyvavimų Savivaldybės, šalies konkursuose, varžybose ir kt., skaičius

0

2.2. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius

0

2.3. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius

0

2.4. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius

0

2.5. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius

0

3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA
3.1. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo mokyklų lygmens projektai, skaičius

0

3.2. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius

0

3.3. Vykdytos prevencinės programos, skaičius

3

3.4. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)

100

4.

IKIMOKYKLINĖS

ĮSTAIGOS

VEIKLOS

ĮSIVERTINIMO

EFEKTYVUMO

PAŽANGA
4.1. Ikimokyklinės ugdymo mokyklos apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.)

90

4.2. Ikimokyklinės ugdymo mokyklos apklausose dalyvavusių pedagogų dalis (proc.)

100

5. VADOVŲ IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI
KOMPETENCIJŲ PAŽANGA
5.1. Pedagogų, skleidusių patirtį Savivaldybėje, dalis (proc.)

0

5.2. Pedagogų, skleidusių patirtį šalyje, dalis (proc.)

0

5.3. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam pedagogui 12
5.4. Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (modelis ,,Kolega – kolegai‘‘), skaičius

0

5.5. Kolegialiai stebėtos ir vertintos atviros veiklos, skaičius

0

5.6. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, skaičius

0

10
5.7. Vadovai, skleidę patirtį šalyje, skaičius

0

5.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui

54

5.9. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės, mobilios ugdymo aplinkos, 4
skaičius
5.10. Įdiegti nauji ugdymo modeliai, skaičius

0

5.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.)

80

5.12. Ikimokyklinėje įstaigoje veikiančios darbo grupės, kurių veikla įtakojo 1
ikimokyklinės įstaigos pažangą, skaičius
Sutartinis žymėjimas: 0 – nėra duomenų; NN – nėra, negalėjo būti (pavz. pradinėje mokykloje nevykdomi brandos egzaminai)

IV SKYRIUS
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS
2018 m. Centras vykdė šias programas: Žinių visuomenės, kultūros ir sportinio aktyvumo
skatinimo; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo.
Lentelė 3. Biudžetas

Išlaidų rūšys

Darbo užmokestis

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

2.1.1.1.1.1

15295,00

15287,86

15287,86

2.1.2.1.1.1

5715,00

5696,63

5696,63

Medikamentai

2.2.1.1.1.2

40,00

27,24

27,24

Ryšiai

2.2.1.1.1.5

800,00

703,65

703,65

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.6

2112,00

2042,41

2042,41

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11

248,00

198,00

198,00

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20

10140,00

9564,67

9564,67

2.2.1.1.1.15

7070,00

4407,34

4407,34

2.2.1.1.1.16

115,00

114,45

114,45

Įnašai socialiniam
draudimui

Ilgalaikio turto ein.
remontas
Kvalifikacijos kėlimas

11
Kitos paslaugos
Informac. technologijų
prekės ir paslaugos
Ūkinis inventorius
Darbdavių soc. parama
natūra

2.2.1.1.1.30

2755,00

1499,77

1499,77

2.2.1.1.1.21

400,00

160,11

160,11

2.2.1.1.1.23

800,00

19,91

19,91

2.7.3.1.1.1

40,00

0,00

0,00

45530,00

39722,04

39722,04

Iš viso:
Lentelė 4. Spec. lėšos
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Išlaidų rūšys

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.1

45,00

0,00

0,00

Įnašai socialiniam
draudimui

2.1.2.1.1.1

15,00

0,00

0,00

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.6

1005,00

1004,76

1004,76

Ūkinis inventorius

2.2.1.1.1.23

340,00

340,00

340,00

Kitos prekės ir paslaugos

2.2.1.1.1.30

250,00

250,00

250,00

1655,00

1594,76

1594,76

Iš viso:

Lentelė 5. Mokymo lėšos
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.1

4345,00

4344,66

4344,66

Įnašai socialiniam
draudimui

2.1.2.1.1.1

1390,00

1388,37

1388,37

Inform. tech. prekės ir
paslaugos

2.2.1.1.1.21

35,00

35,00

35,00

Išlaidų rūšys

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

12
Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16

30,00

30,00

30,00

Ūkinis inventorius

2.2.1.1.1.23

200,00

200,00

200,00

Darbdavių soc. parama
natūra

2.7.3.1.1.1

33,00

32,19

32,19

6033,00

6030.22

6030,22

Iš viso:

Lėšos, kurios sukauptos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Labdaros ir paramos
įstatymu, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2018 m. skirtų Rudilių Jono Laužiko universalaus
daugiafunkcio centro yra 17,08 eurų.

L. e. p direktorius

PRITARTA
Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro tarybos
2019 m. vasario 14 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1)

Saulius Kulnickas

