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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiburėlis“ (toliau – Įstaiga) įgyvendina Įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programas. 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, 

Įstaigoje veikė 10 grupių, ugdyti 153 vaikai (2020 m. – 156), iš jų: 35 ugdytiniai – 1,5–3 m., 80 – 

3–6 m., 38 – 6–7 m.  

2021 m. veiklą Įstaiga vykdė vadovaudamasi 2021–2023 metų strateginiu planu (toliau – 

Strateginis planas) ir metiniu veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Strateginio plano 

įgyvendinime dalyvavo 25 pedagoginiai darbuotojai, 23 etatai, (2020 m. – 22 etatai) ir 24 

nepedagoginiai darbuotojai, 23,8 etato (2020 m. – 23,3 etato). Įstaigos 2021 m. Veiklos plano 

įgyvendinimo kryptys buvo susietos su Strateginio plano tikslų įgyvendinimu.  

Įstaigos bendruomenė 2021 m. išsikėlė šias prioritetinės veiklos kryptis: 1) profesinis 

pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines technologijas (toliau – IT) 

ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam ugdymui skirtas platformas; 2) 

mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimo gerinimas, 

taikant vaiko pažangos matavimo sistemą, ir siekė strateginio tikslo – užtikrinti kokybišką ugdymo 

proceso organizavimą. Strateginiam tikslui įgyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose buvo 

iškelti konkretūs veiklos tikslai ir uždaviniai, numatytos priemonės rezultatui pasiekti. 

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą – Įstaigos veikla buvo orientuota į vaikų pažintinių, saviraiškos ir kūrybiškumo galių 

stiprinimo, sveikos gyvensenos suvokimo ir sveikatos stiprinimo ugdymą.  

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę 

– Įstaigoje vykdomos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos: 2 – sveikos gyvensenos ugdymo, 1 

– regėjimo profilaktikos ir korekcijos, 1 – lietuvių kalbos įgūdžių lavinimo priešmokykliniame 

amžiuje. Vienoje grupėje įgyvendinama socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“. 

2021 m. Įstaigoje organizuota plati metodinė veikla: vyko 3 metodiniai seminarai, 3 metodinės 

tarybos posėdžiai, organizuota 14 atvirų veiklų, parengti 8 pranešimai. Projektinės veiklos metu 

buvo organizuotos 2 virtualios respublikinės vaikų piešinių parodos, vestos 2 kūrybinės-teminės 

savaitės; įstaigos mokytojai dalyvavo 12 tarptautinių, 36 respublikiniuose, 5 mieste organizuotuose 

projektuose ir parodose, vykdyti planuoti tradiciniai ir netradiciniai renginiai (įvykdyta 95 proc.). 80 

proc. Įstaigos mokytojų veiklas organizavo, taikydami STEAM metodiką. Pagerėjo vaikų ugdymosi 

motyvacija, kūrybiškumas ir saviraiška.  

Tikslingai panaudotos valstybės, savivaldybės ir paramos lėšos darbo užmokesčiui, įstaigos 

pastato išlaikymui. Pokyčių valdymą įtakojo nuosekliai vykdomas darbuotojų profesinis 

tobulėjimas. Išklausyta 2580 val. kvalifikacijos tobulinimo seminarų medžiagos, prioritetas teiktas 

STEAM metodikos įvaldymui, sveikos gyvensenos ugdymui, patyriminiam ugdymui (2020 m. – 

1487 val.). Kiekvienas mokytojas vidutiniškai išklausė 103 val. seminarų medžiagos (įvykdyta 100 

proc.). Mokytojai įgytas žinias taikė praktikinėse veiklose,  tikslingai buvo praplėstas ugdymo 

turinys, veiklos tapo ugdytiniams patrauklios. Tai sąlygojo pagerėjusią ugdymo kokybę ir 

aukštesnius ugdytinių pasiekimus. 

Vadovaujantis 2021–2023 m. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programa, 2 mokytojai įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 2 – mokosi ir siekia 

įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesiją. 2 mokytojai baigė ikimokyklinio ugdymo studijas. 

2021 m. teiktas kokybiškas maitinimas 153 ugdytiniams, tausojantis maitinimas pagal atskirus 

valgiaraščius taikytas 3 ugdytiniams. Ataskaitiniais metais 26 šeimoms taikyta 50 proc. mokesčių 

už vaikų maitinimą lengvata.  



2 

 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – teikti kokybiškas švietimo paslaugas – švietimo pagalba 

teikta 30 vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 10 vaikų kalba ištaisyta. Vaiko gerovės 

komisijoje dėl vaikų poreikių įvertinimo Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai parengtos 3 

pažymos. Specialistų pagalba teikta 2 ugdytiniams su dideliais, 1 – su vidutiniais specialiaisiais 

ugdymo(si) poreikiais. 13 vaikų teikta pedagoginė regėjimo korekcijos pagalba. Per metus 9 

vaikams (70 proc.) regėjimo aštrumas pagerėjo, 4 (30 proc.) – išliko nepakitęs.  

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką – Įstaigos veikla buvo orientuojama į edukacinių 

erdvių kūrimą, patalpų būklės atnaujinimą, šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių ir technologijų 

įsigijimą.   

Siekiant šio strateginio tikslo, buvo įgyvendinamas pirmasis uždavinys – gerinti Įstaigos 

ugdymo sąlygas ir aplinką – atliktas vienos grupės remontas (lubų ir sienų dažymas 3,5 tūkst. Eur), 

įsigytos 3 lauko pavėsinės (3,4 tūkst. Eur), 3 įmontuojamos spintos rūbinėse bei 3 baldai ugdymo 

priemonėms grupėse (1,7 tūkst. Eur).  

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms – 2021 m. 

įsigytas 1 nešiojamas kompiuteris (0,5 tūkst. Eur) į lietuvių kalbos ugdymo kabinetą, 1 interaktyvi 

mobili lenta (2,0 tūkst. Eur) į 1 priešmokyklinę grupę. Taip pat įsigyta įvairių edukacinių, 

ugdomųjų žaidimų, knygučių, sporto inventoriaus, muzikos instrumentų (1160 Eur), įrengtas 

lietuvių kalbos ugdymo kabinetas. Visos Įstaigos grupės, specialistų kabinetai, sporto ir muzikos 

salės aprūpintos IT 100 proc.  

Vykdant teisės aktais nustatytus reikalavimus, atliktas profesinės rizikos vertinimas, kuris 

pagerino darbo vietų sąlygas, padėjo lengviau įveikti stresines situacijas, pagerino darbuotojų 

tarpusavio santykius. 

2021 m. Įstaigos finansinė situacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

423,9 423,7 99,95  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

246,5 246,5 100  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

75,0 52,4 70 Per metus planuota surinkti 

75,0 tūkst. Eur, bet faktiškai 

surinkta 52,4 tūkst. Eur, 

todėl įvykdymas atitinka 70 

proc. plano. 

Pajamų išlaidos (SP) 0,8 0,17 21  

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

1,9 1,9 100  

Iš viso 748,1 724,67   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2022 m. sausio 1 d.  

221,36  

 

Įstaigoje 2021 m. spalio mėnesį buvo atliktas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

Klaipėdos departamento patikrinimas. Pažeidimų nerasta.  

2021 m. lapkričio 24 d. ir gruodžio 8 d. buvo atlikti 2 Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuro paviršių aplinkos testavimai dėl COVID-19 virusų. Virusų nerasta.   
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2021 m. Įstaigoje liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: 

vidaus laiptinėms ir koridoriams reikalingas kapitalinis remontas, elektros instaliacijos darbai, dėl 

ugdytinių saugumo būtina keisti Įstaigos teritorijos takų dangą.  

Planuodama 2022 m. veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl veiklos prioriteto – duomenų 

analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo turinio ir vadybos kokybės užtikrinimas, kuriant 

savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

 

 

Direktorė      Tamara Čiulanova 
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