
 

2016 METŲ GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS  

ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 

 

2016 metų veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė  

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. 

            Gimnazijos veiklos užtikrinimui naudojamos mokinio krepšelio ir aplinkos lėšos. Taip pat ir spec. lėšos surinktos, kurios surenkamos už 

papildomas paslaugas, bei  pagal LR labdaros ir paramos įst. gaunamos 2% paramos lėšos. 

           Mokinio krepšelio lėšos yra iš valstybės biudžeto dotuojama suma skaičiuojama pagal mokinių skaičių gimnazijoje. 

           2015 metų pirmajame pusmetyje sąmata buvo 744 956 Eur, tačiau sumažėjus vaikų skaičiui nuo mokslo metų pradžios (rugsėjo 1 d.) 

sąmata sumažėjo (27 074 Eur) iki 717 882 Eur. 

            Metų pabaigoje, patikslinus biudžetą ir iš sutaupytų lėšų 5 239 Eur perleidome mokykloms, kurioms trūko šiais metais lėšų, atsirado 

galimybė padidinti lėšas papildomam, virš plano mokymo priemonių įsigijimui: 

ilgalaikio turto pirkimui 800 Eur, trumpalaikio turto, bei kitų reikalingų mokymo priemonių pirkimui 5 100 Eur. 

            Iš mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui buvo išleista 528 238 Eur, socialiniam draudimui – 162 919 Eur, vadovėliams – 4 996 

Eur, mokymo reikmėms – 13 591 Eur, iš kurių 3 105 Eur skirta IKT diegti, ilgalaikiam turtui – 2 800 Eur, pedagogų kvalifikacijos kėlimui – 3 

803 Eur, kitoms paslaugoms – 1 536 Eur ir iš kurių 756 Eur skirta IKT diegimui. 

            Turto įsigyta: LED interaktyvus ekranas 65“, kompiuteriai (komplektas su monitoriais), atnaujintas reikiamas mokyklos inventorius, 

cheminių medžiagų-reagentų komplektas, „Tamo“ praėjimo/lankomumo  kontrolės sistema, mokymo priemonės - atlasai, žemėlapiai, 

interaktyvios knygos, nauji vadovėliai pagal mokymosi programą. 



             Iš papildomai sutaupytų MK lėšų įsigyta mokymo priemonių spintos dalykų kabinetams, rašomas – kompiuterinis  mokytojo 

stalas, spausdintuvo medžiagų kasetė, spausdintuvo popierius ruloninis „24“, rašomasis ir kitoks popierius bei įvairios priemonės dailei, 

technologijoms, neformaliam švietimui. 

            Aplinkos lėšos – savivaldybės lėšos. 2015 metų sąmata 171 056 Eur ir 3 185 Eur – kreditorinis įsiskolinimas už 2014 metų komunalines 

paslaugas. 

            Per visus 2015 metus buvo geras finansavimas, gauta 171 050 Eur ir padengta kredito įskola. 2016 – iems metams liko tik 1 307 Eur 

skolų už komunalines paslaugas. 

            Aplinkos lėšų darbo užmokesčiui išleista 87 092 Eur,  socialiniam draudimui – 26 883 Eur, medikamentams – 174 Eur, ryšio 

paslaugoms – 1 283 Eur, mokyklinio autobusiuko remontui, išlaikymui ir mokinių pavėžėjimui į mokyklą ir iš jos – 2 471 Eur, laikraščių 

prenumeratai - 93 Eur, ūkio prekėms ir priemonėms – 11 000 Eur (pirkta dalis užrakinamų mokinių rūbų spintelių, sanitarinės priemonės, 

įrankiai, kanceliarinės priemonės), einamasis patalpų remontas – 1 076 Eur, kvalifikacijos kėlimui – 300 Lt., kitoms ūkio paslaugoms panaudota 

9 600 Lt. ir komunalinėms paslaugoms: 

              Už šildymą – 17 884 Eur, už elektros energiją – 9 248 Eur, už vandentiekį– 1 221 Eur, kitoms komunalinėms – 1 282 Eur.   

           2% Spec.lėšos, tai yra pagal LR labdaros ir paramos įst. gaunamos paramos lėšos. 

           2015 metais 2% paramos lėšų buvo gauta 3 171 Eur, o išleista 1 951 Eur. Įsigyta mokinių laisvalaikio kambario inventoriaus. 

              Kitos paramos lėšos: 

              iš mokinių tėvų 5 753 Eur, už kuriuos pirkta užrakinamos mokinių rūbų spintelės; 

           iš Tautos fondo 850 Eur - Dr. N.Bražėnaitės-Paronetto parama mokinių skatinimui;  

              iš įmonių ir privačių rėmėjų 900 Eur - Nyderlandų mainų programos įgyvendinimui. 

            Spec. lėšų už turto nuomą gauta 141 Eur – nupirkta girliandos ir 30 % lėšų panaudota komunalinėms sąnaudoms dengti. 

           Už gimnazijos valgykloje taikomą 20 % antkainį (pagal Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimą nustatytu tarifu) surinktas maisto 

produktų antkainis taip pat yra spec. lėšos. Šių lėšų per 2015 metus buvo surinkta 4 415 Eur virtuvės atnaujinimui. Įsigyta šaldytuvas – vitrina 



stiklinėmis durimis, krosnelė Samsung,  maisto sandėliavimo dėžės, lubiniai šviestuvai, kėdės, valgomojo kambario baldų  komplektas, staltiesės, 

užuolaidos, sertifikuotos chemijos valymo medžiagos valgyklai, sulčiaspaudė, nerūdijančio plieno indų lentyna ir stelažas ir kt.    

                 

  

Prioritetas: Mokinių ir mokytojų darbo gimnazijos kabinetuose ir bibliotekoje-skaitykloje optimizavimas. 

Tikslas: Turtinti ir prižiūrėti mokyklos materialinę bazę ir aplinkos aprūpinimą. 

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 

VEIKLOS 

APTARIMAS, 

REZULTATŲ 

PATEIKIMAS 

1. Periodinė 

eksploatacinių priemonių 

patikra gimnazijos pastate. 

 

 

Gaisro signalizacijos centralė. 

Dūmų daviklių metinė apžiūra. 

Gesintuvų metinis patikrinimas. 

Kabinetų apsaugos sistemos patikra. 

J. Stasiukonis Sausis-vasaris Administracija 

2. Periodinė 

eksploatacinių priemonių 

patikra valgyklos patalpose 

 

 

 

Valgyklos metrologinių prietaisų 

einamoji patikra. 

Sertifikuotų, valgyklos įrangai ir 

patalpoms, chemijos valiklių 

galiojimo terminų patikrinimas. 

Valgyklos elektrinių prietaisų 

įžeminimo kontūro varžos patikra. 

J.Stepanauskienė 
J. Stasiukonis 

Sausis Valgyklos vyr. virėja. 

Administracija 

3. Materialinių vertybių 

priežiūra 

Materialinių vertybių ir medžiagų 

nurašymas 

J. Stasiukonis 
L. Andriuškevičienė 

Sausis-vasaris Administracija 



4. Ugdymo bazės 

turtinimas, naujų kabinetų 

įrengimas. 

IT3  (Prestigio interaktyvinio LED 

ekrano  ir Prestigio planšetinės klasės 

įrengimo užbaigimas.  
 

IT4 (Samsung planšetinė klasė) 

muzikinių ir leidybinių technologijų  

lokalaus tinklo ir elektros instaliacijos 

užbaigimo darbai. 

J. Stasiukonis 
 
 
 
J. Stasiukonis 

Sausis 

 

 

 

Sausis 

Administracija 

 

 

 

Administracija 

Matematikos kabineto interaktyvinio 

LED ekrano sumontavimo ir įdiegimo 

darbai. 

J. Stasiukonis Sausis-vasaris Administracija 

Gimnazijos maketavimo ir leidybos 

įrangos kabineto įrengimas  
J. Stasiukonis Kovas-balandis Administracija 

5. Gimnazijoje praėjimo 

kontrolė ir mokinių 

individualus stebėjimas 

„TAMO“ lankomumo sistemos 

įdiegimas. Gimnazijos įeigos 

kontrolės sitemos sukūrimas 

J. Stasiukonis 
 

Sausis Administracija 

6. Patrauklios aplinkos 

mokiniams formavimas 

Individualios užrakinamos daiktų 
saugojimo spintelės 

J. Stasiukonis Sausis Administracija 

Naujos poilsio zonų mokiniams 

sukūrimas. Wi-Fi laisvos prieigos 

sukūrimas. 

J. Stasiukonis Sausis Administracija 

Mokinių mokymosi kabinetų 

įrengimas. 

J. Stasiukonis Vasaris Administracija 

7. Patrauklios aplinkos 

mokytojams formavimas 

 

 

Įrengti naują mokytojų rūbinę. 
Pertvarkyti mokytojų kabinetą, 

papildyti naujais baldais. Įrengti 

valgomąją zoną su papildoma įranga. 

J. Stasiukonis Vasaris Administracija 

8. Modernios 

9. gimnazijos sporto 

salės 

10. sukūrimas. 

Gimnazijos sporto salės šviestuvų 

remontas. 
Laiko ir varžybų rezultatų švieslentės 

įrengimas. 

J. Stasiukonis Kovas-balandis Administracija 



11. Informacinių 

technologijų taikymas 

mokinių ugdymo procese. 

Intraneto (vidinio mokyklos 

kompiuterių tinklo) galimybių 

išplėtimas ir modernizacija. 

J. Stasiukonis Balandis-gegužė Administracija 

Kabinetų aprūpinimo reikalingomis 

šiuolaikinėmis technologijomis 

eiliškumo sudarymas. 

J. Stasiukonis Kovas-balandis Administracija 

12. Informacijos sklaida 

gimnazijoje 

Įdiegti vaizdinės-tekstinės 

informacijos redagavimo ir 

patalpinimo sistemą gimnazijos TV 

priemonėmis. 

J. Stasiukonis Gegužė Administracija 

13. Gimnazijos aplinkos 

priežiūra 

Garažų kiemo aikštelės sutvarkymas. J. Stasiukonis Gegužė Administracija 

14. Mokinių vežiojimo 

papildomos saugumo 

priemonės.  

Įsigyti sertifikuotą alkotesterį su 

fiskaliniu rodmenų atminties 

įrenginiu. 

J. Stasiukonis Vasaris-kovas Administracija 

15. Eksploatacinių 

medžiagų poreikis 

Kanceliarinių prekių, spausdinimo-

kopijavimo popieriaus, dokumentų 

archyvavimui skirtų priemonių 

įsigijimas. 

J. Stasiukonis Kovas, 

Gegužė, 

Gruodis. 

Administracija 

16. Valgyklos 

materialinės bazės 

stiprinimas 

Šaldytuvo-vitrinos, 

sulčių spaudimo įrangos pastatymas. 

Indų sandėliavimo lentynų įrengimas.  

J. Stasiukonis Sausis-vasaris Administracija 

17. Atnaujinti mokyklinį 

inventorių, bei įrankius jo  

remontui.   

Darbo įrankių pirkimas 

(akumuliatorinis grąžtas, 

perforatorius). Naujo mokyklinio 

inventoriaus įsigijimas. 

J. Stasiukonis Sausis Administracija 

18. Gimnazijos teritorijos 

apšvietimo sistemos 

atnaujinimas. 

Sumontuoti naujus ekonomiškus 

papildomus šviestuvus. 

J. Stasiukonis Balandis-gegužis Administracija 

19. Dokumentų Pastatyti kopijavimo-dauginimo J. Stasiukonis Sausis Administracija 



kopijavimo mokytojams 

paslauga.  

įrangą bibliotekos patalpose. 

20. NEC reikalavimai Įsigyti naują egzaminų garso įrašymo 

įrangą. 

J. Stasiukonis Vasaris-kovas Administracija 

Paruošti patalpas ir inventorių.  J. Stasiukonis Birželis Administracija 

21. Gimnazijos pastatų, 

patalpų ir turto priežiūra. 

Einamieji  mokyklos remontai 

(kabinetų inventoriaus, santechnikos 

darbai, elektros instaliacijos remonto 

darbai). 

J. Stasiukonis Visus metus 

 

Administracija 

22. Ūkinė veikla Užsakyti gimnazijos pastato 

energetinį sertifikatą. 

J. Stasiukonis Birželis Administracija 

Darbo grafikų sudarymas ir 

žiniaraščių pildymas.  

Darbuotojų periodiniai veiklos 

planavimai ir pasitarimai 

J. Stasiukonis Visus metus 

 

 

Kiekvieno mėnesio 

paskutinis trečiadienis 

Administracija 

Mokyklinės dokumentacijos 

tvarkymas, ataskaitų pildymas. 

J. Stasiukonis Sausis-vasaris Administracija 

Viešųjų pirkimų apklausos 

dokumentacijos tvarkymas, metinio 

pirkimų plano sudarymas ir 

papildymas. 

J. Stasiukonis Visus metus. Administracija 

Einamieji gimnazijos pastato remonto 

darbai  

J. Stasiukonis Liepa- rugpjūtis Administracija 

Atlikti metinę mokyklos J. Stasiukonis Gruodis Administracija 



inventorizaciją L. Andriuškevičienė 

Šilumos punkto patikros ir bandymų 

darbai 

J. Stasiukonis Rugsėjis-spalis Administracija 

Gimnazijos pastato parengties žiemos 

sezonui darbai 

J. Stasiukonis Spalis Administracija 

Kanceliarinių prekių, priemonių, 

reikalingų švaros palaikymui 

įsigijimas. 

J. Stasiukonis Kovas, gruodis Administracija 

 

Laukiami rezultatai: Pedagogų, mokinių, ūkinio personalo darbo sąlygų ir darbo kokybės pagerėjimas 


