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Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ (toliau − Įstaiga) 2020 metais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 183 ugdytiniams (iš jų 7 vaikai su specialiaisiais 

ugdymosi poreikiais). Įstaigoje veikė 4 ankstyvojo, 5 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Ugdymo programas įgyvendino 21 pedagogas (21,1 etato), dirbo 27 nepedagoginiai 

darbuotojai (24,18 etato). Įstaigos mokytojų kvalifikacija : 9 metodininkai, 5 vyresnieji mokytojai, 6 

mokytojai, 1 vyresnysis logopedas. Įstaigoje užtikrintas paslaugų švietimo paslaugų prieinamumas: 

teikta pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba vaikui, šeimai. 11 vaikų šeimoms taikyta 50 

procentų atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, 2 vaikų šeimoms taikyta 100 procentų 

lengvata. Logopedo pagalba buvo teikiama 35 ugdytiniams, turintiems fonologinius kalbėjimo 

sutrikimus ir ugdytiniams, turintiems sulėtėjusią kalbos raidą.  

2020–2022 metų strateginio ir 2020 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo 

orientuoti į švietimo paslaugų kokybės užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2020 metų 

veiklos prioritetinės kryptys − ugdytinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas, kokybiškas, į vaiką 

orientuotas patyriminis ugdymas. Metinės veiklos tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą 

į darnų, sveiką ir saugų vaikų vystymąsi. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 4 uždaviniai. 

 Įgyvendinant pirmą uždavinį – užtikrinti kokybišką ugdymą, plėtojant inovatyvių metodų 

taikymą ugdymo procese ir įgyvendinant patirtinio ugdymo idėjas, užtikrintas nenutrūkstamas 

ikimokyklinis (147 ugdytiniai), priešmokyklinis (36 ugdytiniai) ugdymo programų įgyvendinimas. 

Įstaigoje įgyvendintos kitos  programos: Tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių „Zipio draugai“ 

programa (36 ugdytiniai); „Kimochis“ socialinių-emocinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo programa; 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa (183 

ugdytiniai); Sveikatos stiprinimo 2015–2020 m. programa (183 ugdytiniai); įgyvendintas 2020 m. 

smurto ir patyčių prevencijos planas. Įstaigoje įgyvendintos 3 neformaliojo ugdymo programos: 

sveikos gyvensenos; fizinio ugdymo; sensorinio ugdymo programos, kuriose dalyvavo 183 

ugdytiniai. Parengtos pritaikytos ugdymo(si) programos 4 ugdytiniams, turintiems didelių 

ugdymo(si) poreikių, parengti 4 individualaus ugdymo(si) planai. Uždavinio įgyvendinimo rezultatai 

rodo, kad  Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti vaikų 

poreikiai ir tėvų lūkesčiai. Siekdami ugdymosi metodų įvairovės ir jų pritaikymą ugdymosi procese, 

mokytojai savo veikloje naudojo Padlet programą, Read.bookcreator įrankius. 2020 metais mokytojai 

sukūrė 41 metodinę ugdymosi priemonę, kurios sėkmingai taikytos ugdymo procese. Veiksmingai 

taikytas projektinis metodas, kaip ugdomosios veiklos forma, kuri plėtoja kūrybiškumą, 

iniciatyvumą, skatina lyderystę, komandinį darbą, domėjimąsi šiuolaikinėmis ugdymo aktualijomis. 

2020 metais buvo tęsiami 2 projektai, naujai parengti ir įgyvendinti 5 projektai. Dalyvauta 

tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas“, kuriuo metu vyko pasikeitimas gerąja patirtimi 

tarp dalyvaujančių institucijų sukūrus virtualią bendravimo erdvę, keitimasis idėjomis tarp šalių 

partnerių. Įvykdžius projektą Įstaigai buvo suteiktas „Tolerantiško darželio“ vardas.  

Įgyvendinant antrą uždavinį − skatinti savarankiškumą ir atsakomybę formuojant įstaigos ir 

kiekvieno ugdytinio poreikius atitinkantį ugdymo turinį, siekiant atskleisti vaikų kūrybines galias, 

puoselėjant etnokultūros tradicijas, pilietiškumo nuostatas, mokytojai organizavo 64 tradicinius ir 

netradicinius renginius, šventes, kuriose atskleisti ugdytinių gebėjimai, kūrybiškumas. Organizuota 

13 bendradarbiavimo renginių su socialiniais partneriais. 2020 metais įvertinta Įstaigos veiklos 

kokybė. Atliktas giluminis veiklos kokybės 1 srities – Etosas, rodiklio 1.1. Mokyklos vertybės, 

pagalbinio rodiklio 1.1.1. Vaikų kultūra giluminis įsivertinimas, kuris įvertintas 3 lygiu. Išvadose 
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pažymima, kad vaikų kultūra tinkamai atsispindi Įstaigos vizijoje, misijoje, tiksluose, programose; 

daugiau nei 80 procentų darbuotojų ir ugdytinių tėvų (globėjų) teigia, jog vaikų kultūra tinkamai 

atsispindi Įstaigos praktinėje veikloje bei vaikų kultūrą vertina kaip vertybę, kuri atspindi Įstaigos 

kultūros dalį. Įstaigoje atlikti 4 tyrimai: Vaikų emocinė būsena adaptaciniu laikotarpiu; Smurto 

apraiškų prevencinis tyrimas; Psichologinis mikroklimato tyrimas; Ar mes valgome geriau? 

(lyginamasis tyrimas). Aktyviai bendradarbiauta su Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos 

vyriausiojo policijos komisariato kinologais; 4 pedagogai vadovavo Pedagogikos katedros 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos studentų praktikai, dalinosi 

patirtimi, teikė konsultacijas. Įstaigoje buvo organizuoti 26 tėvų susirinkimai, kuriuose buvo teikiama 

aktuali informacija apie Įstaigos veiklą, ugdymo(si) programas, teikiama informacija apie ugdymo 

organizavimą karantino metu. Įstaigoje parengtos ir įgyvendintos 2 kvalifikacijos tobulinimo 

programos: „Kultūrinio paveldo edukacinės erdvės – efektyvesnio ugdymo organizavimo 

galimybės“, „Naujų idėjų ir kūrybinių atradimų taikymas mokant sveikos gyvensenos“. Siekiant 

ugdymo kokybės, mokytojų atsakomybės už organizuojamąją ugdomąją veiklą bei užtikrinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų tęstinumą, stebėta ir aptarta 18 Įstaigoje 

mokytojų vestų atvirų veiklų. 

 Įgyvendinant trečią uždavinį − tobulinti sveikatos stiprinimo ir saugojimo sistemą, siekiant 

užtikrinti sveiką ir saugią, užkertančią smurto apraiškas aplinką, stiprinant prasmingus 

bendruomeniškus santykius tarp savivaldos, ugdytinių tėvų (globėjų), pedagogų, aktyviai dalyvauta 

sveikatos stiprinimo mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ veikloje, dalinamasi gerąja patirtimi, pratęstas 

sveikatą stiprinančios mokyklos statusas iki 2025 m., gerų rezultatų pasiekta stiprinant vaikų sveikatą, 

parengta ir patvirtinta Sveikatos stiprinimo programas 2021-2025 m. Jos tikslas siekti, kad vaikai 

išsiugdytų gebėjimus, įpročius ir vertybines nuostatas būtinas sveikatai saugoti ir stiprinti. Programos 

įgyvendinimui Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos, skatinančios vaikų fizinį aktyvumą, 

naudojamos edukacinės erdvės (sporto salė, multisensorinis kambarys, kiemo erdvės), sukaupta 

metodinė literatūra, suburta sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė. Sukurta Smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo darbo grupė, parengta ir įgyvendinta 2020 m. programa. 

Įstaigoje parengti 3 sveikos gyvensenos įgūdžius lavinantys projektai. Įstaigos ugdytiniai dalyvavo 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“, Lietuvos vaikų 

ir  jaunimo centro projekte „Sveikas kaip ridikas“, Lietuvos olimpinės akademijos olimpinio piešinio 

konkurse „Mano olimpinės svajonės“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, Lietuvos 

futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“, švietimo pagalbos 

specialistų-logopedų projekte „Žaidimų paslaptys“, regioniniame sportiniame renginyje „Judrusis 

uostas“, konkurse „Judriausias darželis“. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą sėkmingai įgyvendintos 

prevencinės sergamumo mažinimo priemonės: saugios ir sveikos ugdomosios aplinkos kūrimas, 

užsiėmimai su visuomenės sveikatos specialistu, individualūs pokalbiai su tėvais, informaciniai 

pranešimai tėvų lentose, internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne. Siekiant užtikrinti saugumą 

ir higieninių įgūdžių formavimą, rengti ugdytiniams prevenciniai teminiai užsiėmimai. Mokytojai 

ugdytiniams vedė sveikatos valandėles, kurių metu teikė žinias apie sveikatos saugojimo nuostatas. 

Kiekvieną mėnesį Įstaigoje buvo rengiamos sveikatingumo dienos, kurių metu ugdytiniai sportavo, 

stiprino sveikatą žaidimų, varžybų metu,  aktyviai sportavo lauke, sporto salėje, dalyvavo rytinėse 

mankštose, akcijose. Atlikta vaikų maitinimo organizavimo ir vaikų kultūrinių higieninių įgūdžių 

stebėsena ir analizė. Priimant sprendimus Įstaigos veiklos klausimais, aktyviai dirbo Įstaigos 

savivalda, organizuoti: 6 Mokytojų tarybos posėdžiai, 5 Įstaigos tarybos posėdžiai, 4 Metodinės 

tarybos posėdžiai, 3 Atestacinės komisijos posėdžiai, 4 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, 2 Smurto 

ir patyčių prevencijos ir intervencijos darbo grupės posėdžiai, 4 Darbo tarybos posėdžiai. Ataskaitiniu 

laikotarpiu Įstaigoje veiklą vykdė bei teikė siūlymus Įstaigos veiklos klausimais: Korupcijos 

prevencijos ir kontrolės darbo grupė, Edukacinės aplinkos kūrybinė darbo grupė, Ekologinio ugdymo 

darbo grupė, Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo darbo grupė, Tėvų taryba, Gautos paramos 

skirstymo komisija, Gerosios higienos patikros komisija. Įstaigoje nuolat vykdoma grupių sanitarinės 

– higieninės patikros, stebėtas vaikų saugumo užtikrinimas. Vyko ikimokyklinių ir priešmokyklinių 
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ugdymo grupių aprūpinimas ugdymo(si) priemonėmis pagal viešųjų pirkimų plane ir sąmatose 

numatytas lėšas, panaudojant biudžeto, mokinio krepšelio ir tėvų lėšas. Atliktas Klaipėdos 

pedagoginės psichologinės tarnybos Įstaigos mikroklimato tyrimo rezultatai rodo, kad pozityvūs 

bendruomenės santykiai užtikrina ugdomojo proceso kokybę, skatina gerus santykius tarp 

bendruomenės narių, skatina jų pagarbą vienas kitam, palaikymą, motyvuoja siekti geresnių darbo 

rezultatų. 

Įgyvendinant ketvirtą uždavinį − tobulinti ir modernizuoti Įstaigos materialinę bazę 

visapusiškam vaikų ugdymui, efektyviai panaudojus savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto 

specialiąsias tikslines dotacijas, įmokų už vaikų išlaikymą Įstaigoje lėšas, tėvų paramos lėšas ir 

siekiant užtikrinti saugias, estetiškas darbo sąlygas, Įstaigoje buvo atnaujinti grupių, sandėlio baldai 

(1098,38 Eur), įsigyta ugdymo priemonių (1678,16 Eur), žaislų (2389,72 Eur), sporto reikmenų 

(497,60 Eur), grupėms sumontuoti langų roletai (738,64 Eur), nupirkti du kompiuteriai (890,00 Eur), 

atnaujintas apšvietimas sporto salėje (165,00 Eur), nupirkti kiti įrengimai ir reikmenys (358,40 Eur), 

atlikti einamojo remonto darbai (374,39 Eur). Maitinimo paslaugų kokybės gerinimui Įstaigos 

virtuvei atnaujinti darbo įrenginiai, įgytos priemonės (844,59 Eur), atlikti virtuvės patalpų elektros 

įžeminimo darbai (181,50 Eur). Savivaldybės lėšomis Įstaigos kiemo teritorijoje įrengtas lauko 

įrenginys, įrengta apsauginė danga dviem aikštelėms (15892,52 Eur). Dalis asignavimų nukreipta 

pandeminės COVID-19 situacijos valdymui. Įsigyta dezinfekcinių, asmeninių apsauginių priemonių 

COVID-19 infekcijos plitimo rizikai įstaigoje mažinti  (3484,52 Eur). 

Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, 

pasikeitus teisės aktams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, optimizuojant vaikų individualios 

pažangos vertinimą, Įstaigos aplinkos modernizavimą, bendruomeniškos organizacinės kultūros 

kūrimą.  

Parengti nauji dokumentai: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino 

metu tvarkos aprašas; Asmens duomenų saugumo pažeidimų politika; Duomenų valdytojo duomenų 

tvarkymo veiklos įrašai. Atnaujinti dokumentai: Informacijos saugos ir informacinių išteklių 

naudojimo taisyklės; Asmens duomenų tvarkymo taisyklės; Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu 

taisyklės. Atnaujinti ir parengti Įstaigos dokumentai atitinka pasikeitusius teisės aktus, užtikrina 

sklandų Įstaigos veiklos organizavimą. 

Įstaigos mokytojai gilino žinias, tobulino profesinę kompetenciją bei dalyvavo 

kvalifikaciniuose renginiuose (vienas pedagogas vidutiniškai kėlė kvalifikaciją 11,27 dienas, t. y. 

68,05 val.). Įstaigoje parengtos ir vestos 2 miesto lygmens kvalifikacijos tobulinimo programos; 5 

mokytojai parengė ir skaitė pranešimus Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

metodiniuose renginiuose, 3 pedagogai talpino straipsnius Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centro sveikatą stiprinančių mokyklų tinklalapyje; 1 – švietimo naujienų internetiniame puslapyje, 

mokytojai rengė ir skaitė 18 pranešimų Įstaigoje. Įstaigoje parengti ir įgyvendinti 7 projektai, 

dalyvauta: 5 tarptautiniuose konkursuose, 19 respublikinių projektų, 3 ekologiniuose projektuose, 10 

miesto renginių.  

Įstaigoje praktikoje taikyta vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kurioje ugdytinių 

pasiekimų vertinimo kriterijai orientuoti į ugdytinių asmeninę pažangą. Svarbūs vertinimo aspektai – 

veiklos planavimas, tėvų informavimas, grįžtamasis ryšys, ugdymo turinio konkretizavimas pagal 

vaiko pasiekimus, vaiko pasiekimų aprašas. Vertinimo rezultatai panaudoti vaiko pažangos 

pokyčiams nustatyti, ugdymo turiniui ir metodams koreguoti, veiklai tobulinti.  

Įstaigoje įdiegtos ir naudojamos saugios informacinės sistemos: elektroninis dienynas 

https://musudarzelis.lt., elektroninio pašto sistema Microsoft Office 365 platformoje Outlook 

platforma. Visa informacija apie Įstaigos veiklą pateikta bei nuolat atnaujinama tinklalapyje 

http://www.liepaitesdarzelis.lt/index.php/lt/ 

Finansinė informacija: 

 
Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdym

as (%) 

1. Savivaldybės biudžetas (SB) : 422.200 417.013 98.77  

https://musudarzelis.lt/
http://www.liepaitesdarzelis.lt/index.php/lt/
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Ugdymo proceso užtikrinimas 403.100 398.390   

Lauko įrengimai 15.000 14.987   

Mitybos kompensavimas 2.800 2.714   

Gamybos išlaidų padengimas 1.300 0.922  Dėl šalyje įvesto karantino ir  

Įstaigos uždarymo, nepanaudota 

dalis planuotų lėšų 

2.Specialioji tikslinė dotacija (VB) 214.100 214.100 100.0  

3. Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP, likučio, 

patalpų nuomos), iš jų: 

Planas-

90.000 

Pajamos- 

71.294 

 

 

 

68.438 

 

 

 

96.00 

Dėl įvesto karantino ir  Įstaigos 

uždarymo, nesurinktos 

planuotos lėšos (SP) 

Pajamų išlaidos (SP įmokos, 

praėjusių metų likutis) 

–  

68.188 

 

 

 

Pajamų išlaidos (patalpų nuoma, 

likutis) 

– 0.250   

4. Projektų finansavimas (ES; 

VB;SB) 

– – –  

5. Kitos lėšos (parama-2 lėšos GM 

ir kt.) 

Pajamos- 

2.080 

 

0.706 

 

 

Nereikalaujančios einamųjų 

metų įvykdymo Įstaigos lėšos 

Iš viso: 707.594 699.551 98.86  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus 

finansavimo šaltinius) 2021 m. 

sausio1d. 

  SB lėšų 

kreditinis 

0.614 

Eur 

Paslaugų tiekėjų sausio mėn. 

teikiamos sąskaitos už gruodžio 

mėn. paslaugas (elektra, ryšiai) 

 

Rengdama 2021 metų veiklos planą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl metų prioritetų: 

profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, ugdytinių sveikatos saugojimas ir 

stiprinimas. 

 

 

Direktorė                                                                                                         Andželika Petkevičienė 


