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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VĖRINĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų 

kokybės, prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2020 m. prioritetiniai 

tikslai: nuolat besimokančios ir etnokultūrą puoselėjančios bendruomenės ugdymas ir įtraukios, 

emociškai sveikos ir saugios ugdymosi aplinkos įstaigoje kūrimas. Tikslams pasiekti numatyti ir 

įgyvendinti šie uždaviniai: 1) inovatyviais būdais plėtoti ir gerinti ugdomojo proceso kokybę; 2) 

gerinti ugdytinių meninę raišką bei etnokultūrą, tradicijas skatinančią aplinką, stiprinti darną, 

bendrystę tarp bendruomenės narių ir su socialiniais partneriais; 3) skatinti mokyklos narių lyderystę 

siekiant plėtoti emociškai sveiką, saugią gyvenseną; 4) veiksmingai panaudoti lėšas įstaigos 

materialinės bazės modernizavimui ir atnaujinimui. 

Vadybiniai siekiai 2020 m. buvo orientuoti į nuotolinio mokymo ir bendradarbiavimo formų 

kūrimą, IKT kompetencijų gilinimą, emociškai sveikos bendruomenės ugdymą, sveikos ir saugios 

aplinkos kūrimą. 

2020 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Pasiektas 

maksimalus vaikų skaičius darželyje. Buvo ugdoma 115 vaikų, suformuotos 1 lopšelio ir 5 darželio 

grupės, užtikrintas nenutrūkstamas, patirtinis ikimokyklinis ugdymas. Dirbo 29 darbuotojai (iš viso 

30,38 etato, iš jų 10,6 etatai pedagoginių ir 19,78 etato nepedagoginių pareigybių). Ikimokyklinio 

ugdymo programą ir neformaliojo švietimo programas įgyvendino 9 pedagogai. Per metus 

įgyvendinti 2 tarptautiniai projektai, kuriose dalyvavo 60 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Buvo vykdyti 

6 šalies, 4 miesto, 3 Įstaigos pažintiniai-kultūriniai projektai, organizuotos 3 teminės savaitės, 3 

atviros veiklos, 13 tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 2020 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 7 šalies parodose, 3 miesto 

konkursuose ir renginiuose, 2 akcijose. 

Parengta ir įgyvendinta pedagogų kvalifikacijos programa (Klaipėdos miesto pedagogų ir 

švietimo kultūros centre). Pristatyti 3 pranešimai ir 4 atviros veiklos miesto ir Įstaigos pedagogams. 

2020 m. visi pedagogai tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose vidutiniškai 10–11 dienų 

(560 val.). Įstaigoje atestuoti 2 pedagogai aukštesnėms vyr. mokytojo ir mokytojo metodininko 

kategorijoms. 

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu, kuris buvo gaminamas 

pagal atnaujintus valgiaraščius. 12 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo 

paslaugas lengvata. Įstaiga dalyvavo ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir 

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

2020 m. buvo atliktas Visuomenės veterinarinės tarnybos patikrinimas. Pastabos ir siūlymai 

išdėstyti tikrinimo aktuose pašalinti. 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 30 vaikų, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai, iš jų – kalba ištaisyta 6 vaikams, 24 vaikams sutrikimas pašalintas dalinai. 2 šeimoms 

buvo teikta psichologinė pagalba.  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, Įstaigoje vertinta veiklos sritis – savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) valdymas, naudojimas ir 

disponavimas juo. 

Įstaigoje vyksta nuolatinis aprūpinimas ugdymo priemonėmis: įsigyta mokomosios 

literatūros, ugdymo priemonių vaikų užsiėmimams, aktų salei. Įsigyta sportinio inventoriaus. 
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Įstaigos direktorius, 2020 metais paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje, Įstaigos ir miesto 

mokytojams vedė mokymus, kaip naudotis įvairiomis nuotolinio darbo platformomis, skirtomis 

bendrauti nuotoliniu būdu (Zoom, Microsoft Teams), kurti mokymo(-si) užduotis (Wordwall, Read 

Bookcreator). Apmokyta apie 400 mokytojų. Kartu su komanda tobulino Mūsų Darželio elektroninio 

dienyno galimybes, pritaikant dienyną darbui nuotoliniu būdu. Skaitė pranešimus Švietimo mokslo 

ir sporto ministerijos organizuotoje savivaldybių Švietimo konferencijoje „Investicijos į švietimą ir 

inovacijos: telkiančios, skatinančios, įgalinančios“, dalinosi nuotolinio darbo patirtimi su Klaipėdos 

miesto švietimo įstaigų vadovais. 

Finansiniai ir materialiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, sprendimai derinti 

su Įstaigos bendruomene. Panaudojant valstybės, savivaldybės ir paramos lėšas atliktas salės, 

rūbinėlių, kapitalinis bendrų patalpų sanitarinio mazgo remontas (600 Eur), atnaujinta kompiuterinė 

technika (631 Eur); atnaujinti baldai grupėje (530 Eur). Vaikų ugdymui ir kūrybiškumui lavinti 

edukacinės erdvės papildytos žaislais, ugdymo priemonėmis (595 Eur). Įsigytos kanklės, skudučiai 

(310 Eur.). Panaudojant savivaldybės lėšas ir organizuojant bendruomenės talkas buvo sutvarkyti 

žaidimų įrenginiai, po keturiomis sūpynėmis įrengtos minkštos smėlio dangos (495 Eur). Paramos 

pinigai naudoti sporto įrenginiams įsigyti: dveji futbolo vartai, du krepšinio stovai, lygsvaros takelis 

(1744 Eur.). 2020 m. į įstaigos paramos sąskaitą surinkome 1700 Eurų. Liko neišspręstos tokios 

vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: prastėjanti pastato išorės būklė, susidėvėjusi Įstaigos 

vidaus grindų danga; nepakeista, pavojų kelianti elektros instaliacija; susidėvėjusi asfaltbetonio 

danga; pasenę, menkaverčiai želdiniai; sena, nesaugi tvora. 

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

267,400 265,005 99,10  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

129,600 129,546 99,96  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

52,800 43,742 82,85 Dėl susidariusios 

epidemiologinės situacijos 

Lietuvoje, pajamų planas 

nebuvo įvykdytas 

Pajamų išlaidos (SP) 52,800 42,625 80,73 Dėl ženkliai sumažėjusio 

vaikų lankomumo išlaidos 

(SP) buvo mažesnės nei 

planuotos  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

4,486 2,422 53,99 Paramos lėšų dalies 

sunaudojimas suplanuotas 

2021 m. balandžio 1 d. 

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

0,55 Kreditorinį įsiskolinimą 

sudaro neapmokėtos 

gruodžio mėnesio sąskaitos 

už ryšių ir elektros energijos 

paslaugas 

 

Įstaigos bendruomenė planuodama 2012 metų veiklą, susitarė dėl šio prioriteto: darnios, 

sveikos, saugios, etnokultūrines tradicijas turinčios ir besikeičiančios visuomenės ugdymo(si) 

reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. 

 

Direktorė        Laura Šeske 


