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Vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. 

rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. DV-896 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų 2017 metų biudžeto išlaidų normų“ 1 priedo 13, bei 2 priedo 1 punktu ir 6 punktu, 

Alytaus miesto savivaldybės  tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-304 patvirtintų 

Alytaus lopšelio-darželio ,,Girinukas“ nuostatų 28.14 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. P-27 patvirtino Alytaus lopšelio-

darželio ,, Girinukas“ direktoriaus pareigybės aprašymo 11.13 punktu: 

1. T v i r t i n u Alytaus lopšelio-darželio ,,Girinukas“ 2017 metų natūrines ir pinigines 

normas: 

1.1. natūrines normas: 

1.1.1. šilumos sunaudojimo norma – 0,100 MWh / 1 m
2 

per metus; 

1.1.2. elektros energijos sunaudojimo norma – 24,00 kWh / 1 per metus; 

1.1.3. vandens sunaudojimo norma – 9,00 m
3 

1 ugdytiniui per metus. 

1.2. metinę piniginę išlaidų normą – 38,23 Eur vienam ugdytiniui (medikamentams, 

ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, aprangai ir patalynei, spaudiniams, kitoms prekėms, 

komandiruotėms, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai, ilgalaikio materialiojo turto 

einamam remontui, kvalifikacijos kėlimui, kitoms paslaugoms, ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto įsigijimui). 

1.3. Įstaigoje uždaro baseino eksploatacijai metinę piniginę išlaidų normą – 3,88 Eur 

vienam ugdytiniui per metus, dalyvaujančiam plaukimo užsiėmimuose (vandens kokybės tyrimams 

ir jo kokybei užtikrinti reikalingoms medžiagoms). 

2. Išlaidas šildymo, karšto vandens sistemų priežiūrai, lopšelio-darželio pastato ir 

teritorijos apsaugai planuoti didesnes nei apskaičiuota lėšų suma pagal metines pinigines išlaidų 

normas vienam ugdytiniui. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus lopšelio-darželio ,,Girinukas“ direktoriaus 

2015 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. V-51 ,,Dėl Alytaus lopšelio-darželio ,,Girinukas“ 2016 metų 

natūrinių ir piniginių normų patvirtinimo“.  
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