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I. VEIKLOS KONTEKSTAS   

 

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ (toliau – Lopšelis-darželis ), Taikos g. 9A, LT-93121 

Neringa, įregistruotas Juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 19 d., kodas 190893043, veiklą 

pradėjo1960 metais kaip Klaipėdos lopšelis-darželis Nr.1. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Neringos savivaldybės taryba.  

2018–2020 metų strateginis planas parengtas, vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022 

metų strategija, Neringos savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, atsižvelgiant į švietimo 

būklę ir Lopšelio-darželio  bendruomenės poreikius.  

2017 m. sausio mėn. Lopšelyje-darželyje veikė keturios grupės: 1 ankstyvojo ugdymo, 2 

mišrios ikimokyklinio ugdymo ir 1 jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė. Ugdytinių skaičius 

2016 m. rugsėjo 1 d. – 52 vaikai, iš jų du– specialiųjų ugdymosi poreikių. Logopedo pagalba 

teikiama 14-ai ugdytinių. Socialiai remtinų vaikų šiuo metu nėra.  

Lopšelyje-darželyje dirba 12 pedagogų (2 – administracijos, 6 – ikimokyklinio ugdymo, 1 – 

priešmokyklinio ugdymo, 2 – meninio ugdymo, 1 – pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistas 

(logopedas)). Pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus 

reikalavimus: 3 pedagogai turi vyresniojo auklėtojo, 1 – auklėtojo metodininko, 3 – auklėtojo, 2 – 

vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas. Du pedagogai studijuoja Klaipėdos universitete. Du 

pedagogai įgiję magistro laipsnį. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui atestuoti vadovo 

antrai vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Įstaigoje administracijos ir buhalterijos specialistų – 4, 

ūkio specialistų – 8, kitų darbuotojų – 4.  

Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kalbos korekcijos 

(logopedas) paslaugas. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lopšelio-darželio  Ikimokyklinio 

ugdymo ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programomis. 

 

II. PAGRINDINIAI LOPŠELIO-DARŽELIO  VEIKLOS REZULTATAI  
 

Įgyvendinant Lopšelio-darželio veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius, siekiama sudaryti 

sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, užtikrinti vaikų socialinį ir psichologinį 

saugumą, tenkinti vaikų prigimtinius kultūros – taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius vaikų 

poreikius, formuoti jų saugios gyvensenos įgūdžius. Sumaniai ir taupiai naudojant turimus išteklius, 

Lopšelio-darželio veikla modernizuojama, atnaujinami įrengimai, darbo ir ugdymo priemonės, 



vykdomi smulkūs patalpų remonto darbai. Planingai ir nuosekliai vertinama ir analizuojama 

Lopšelio-darželio veikla, vadovaujamasi veiksminga vadyba – tinkamai ir laiku priimamais 

sprendimais. Siekdamas užtikrinti kokybišką ugdymą, Lopšelis-darželis laiduoja ugdymo programų 

įvairovę, sudaro sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui, siekia užtikrinti sveiką ir saugią 

ugdymosi aplinką. Stiprinant švietimo paslaugų veiksmimgumą, į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas integruojama Gamtosauginių mokyklų programa (nuo 2011 m. Lopšelis-

darželis  apdovanojama  Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu). 

Priešmokyklinėje grupėje vykdoma tarptautinė prevencinė socialinių įgūdžių programa „Zipio 

draugai“. Skatinamos tėvų iniciatyvos. 

Lopšelis-darželis yra įsitraukęs į Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos 

želmenėliai” veiklą, didžiulis dėmesys skiriamas sveikatinimo renginiams bei saugios aplinkos 

sukūrimui ir užtikrinimui. Periodiškai vykdomi Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro edukaciniai 

pažintiniai užsiėmimai vaikams. Ugdymo programų įgyvendinimui įstaigoje įrengta salė, tinkanti 

sporto, muzikos, šokių, etnokultūros ir kt. užsiėmimams bei renginiams, o nuo 2017 m. 

papildomiems muzikos bei etnokultūros užsiėmimams pritaikytas Šeimos kambarys, įsigytos 

būtinos ugdymo(si), meninės saviraiškos priemonės, sportinis inventorius, priemonės, skirtos 

aktyviai fizinei veiklai. Skatinant vaikų aktyvumą Lopšelyje-darželyje sėkmingai įgyvendinamas 

pažintiniai tęstiniai projektai „Žuvininkai mes esme“, „Ir pražydo pienės geltonai“, sveikatingumo 

projektas „Futboliuko draugai“. 

Aktyviai dalyvaujama miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose ir projektuose: Nidos KTIC 

„Agila“ vykstančiuose Neringos savivaldybės šventiniuose vaikų koncertuose, akcijose; 

respublikiniuose vaikų ir moksleivių piešinių konkursuose; vaikų piešinių parodoje Klaipėdos 

miesto Vaikų ligoninėje; respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų kultūriniame-edukaciniame 

skaitovų renginyje, skirtame Tėvo dienai; priešmokyklinio amžiaus vaikų protų mūšyje „Mano 

gimtinė“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti; asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ respublikinėje akcijoje „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, skirtoje Pasaulinei 

sveikatos dienai paminėti – masinis bėgimas „Aš bėgu – 2017“; respublikiniame saugaus eismo 

konkurse „Saugiausias 2017 metų darželis“. 

2015–2016 m. vykdytas tarptautinis eTwinning daugiašalės mokyklų partnerystės projektas 

„Spalvotos dainelės” (Colorful Songs). 2016 m. įvyko tarptautinio projekto Erasmus+ ir KA1 

partnerių iš Gran Kanarijos (Ispanija) vizitas Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, kurio metu 

buvo stebėtos atviros Lopšelio-darželio  pedagogų ugdomosios veiklos. 

Per 2016 metus organizuoti 56 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, akcijos, iš jų – 4 teminės 

vaikų kūrybinės raiškos savaitės, 4 pažintinės vaikų išvykos už miesto ribų, 11 išvykų miesto 

ribose. Iki 2017 m. liepos 1 d. organizuoti 48 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, akcijos, iš jų – 3 

teminės vaikų kūrybinės raiškos savaitės, 6 pažintinės vaikų išvykos už miesto ribų, 3 išvykos 

miesto ribose. Per 2016 – 2017 metus Neringos savivaldybės įstaigose bei Klaipėdos lopšeliuose-

darželiuose „Papartėlis“, „Pušaitė“, „Klevelis“ buvo parodyti du vaikų spektakliukai – „Lašiukų 

istorija“ ir „Katinėlis ir gaidelis“. 

Vykdytos mokomosios-pažintinės veiklos Neringos gimnazijoje, Neringos meno mokykloje, 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje, Neringos muziejuose: Neringos 

istorijos muziejuje, Tomo Mano memorialiniame muziejuje, Neringos policijos komisariate, UAB 

„Neringos vanduo“, Neringos neįgaliųjų centre, Neringos PSPC slaugos skyriuje, Klaipėdos 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Kretingos muziejaus tradicinių amatų centre, Klaipėdos 

zoologijos sode, Palangos gintaro muziejuje, Lietuvos jūrų muziejuje. Tėvų iniciatyva edukacijos 

vyko Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (sportas), Preiloje (inkilų gaminimas), Nidos 

restoranuose ,,Čili pica” bei ,,Kuršis” (picų, kalėdinių meduolių kepimas). Atnaujintos ugdomosios 

veiklos su Kuršių nerijos nacionalionio parko specialistais. 

Organizuoti profesionalių teatrų – „Lino lėlės“ bei „Stalo teatro“ spektakliai Lopšelyje-

darželyje. Kalbos kultūros metams pažymėti vyko meninė-pažintinė veikla vaikams su soliste 

Sigute Trimakaite, su poete, dailininke Daiva Molyte-Lukauskiene. 



Lopšelio-darželio  pedagogai kvalifikaciją tobulina tikslingai, atsižvelgiant į Lopšelio-darželio  

tikslus ir prioritetus. 2017 m. profesiniam tobulėjimui panaudotos 26 dienos. Visi pedagogai yra 

įgiję kompiuterinio raštingumo pagrindus. 2016–2017 m. Lopšelis-darželis organizavo 2 seminarus: 

psichologijos seminarai pedagogams „50 sumanumą lavinančių užsiėmimų darželyje“, „Vaiko 

pyktis. Nuo ko pradėti?“. Organizuota ir vesta paskaita tarptautinio projekto Erasmus+ partneriams 

– pedagogams iš Gran Kanarijos (Ispanija).  2016 m. buvo skaityti pranešimai: „Futboliukas – 

Jėga!“ respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje 

„Darželio misija – vaiko sveikata ir gerovė“ Palangoje bei pranešimas ,,Vaiko dvasinė ir fizinė 

sveikata žaidimo metu“ respublikinio projekto ,,Tiesiu draugystei rankutes“ metodinėje dienoje 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis“. 

Organizuoti susitikimai pedagogams ir tėvams su vaikų ligų gydytojais, psichologais. 

2016 m. Lopšelis-darželis dalyvavo konkurse „Geriausiai tvarkoma mokyklos edukacinė 

erdvė 2016“. Apžiūrą-konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

Vaikų skaičius įstaigoje išlieka stabilus. Yra galimybė laikinai priimti vaikus iš kitų 

savivaldybių. Pageidaujančių lankyti įstaigą vaikų, registruotų ir gyvenančių Neringos 

savivaldybėje, poreikis patenkinamas 100 % . Vaikams maitinimas organizuojamas 3 kartus per 

dieną. Lopšelyje-darželyje vykdoma VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 

agentūros programa ,,Pienas vaikams“. Už maitinimo paslaugas ir ugdymo sąlygų užtikrinimą 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka Neringos 

savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį. 

2015–2016 m. m. veiklos įsivertinimo duomenimis, Lopšelyje-darželyje sukurta aplinka 

tenkina fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius vaikų poreikius, atitinka jų amžių, ugdymo 

priemonės atliepia vaikų ugdymosi poreikius ir skatina jų ugdymą(si), vaikų darbai tikslingai 

panaudojami ugdymo procese, kuriant ugdomąją aplinką. 

 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO   MATERIALINIS APRŪPINIMAS  
 

Siekiant pagerinti materialinę bazę, Lopšelio-darželio  išlaikymui skirtos lėšos naudojamos 

racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su Lopšelio-darželio  savivaldos institucijomis, 

bendruomene. Didelis dėmesys skiriamas estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų aplinkų kūrimui. 

Lopšelis-darželis  pasitikėjimo teise valdo perduotą Neringos savivaldybės turtą – Nidos 

lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pastatą, Taikos g. Nr. 9A, kurio bendras plotas 1049,20 m
2 

, pastato 

būklė – gera.  

2011 m. baigtas įgyvendinti projektas „Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

modernizavimas“ (VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-005). Bendra projekto vertė – 188340 Lt (iš jų – 

Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo projekto paramos suma – 160 089 Lt, o 

savivaldybės biudžeto lėšos – 28 251 Lt). Projekto metu buvo renovuota dalis Lopšelio-darželio  

patalpų. Grupėse buvo paklota nauja grindų danga, atnaujinti sanitariniai mazgai, grupėse pakeistos 

durys, tačiau vaikų miegamųjų bei viešųjų erdvių grindys ir sienos liko neatnaujintos. Kompiuterine 

įranga bei naujais baldais aprūpintos Lopšelio-darželio  patalpos, skirtos metodinei veiklai. Tačiau 

kompiuterių tinklą būtina atnaujinti. Nusprendus pereiti prie elektroninio ugdomosios veiklos 

planavimo, įvedus elektroninius dienynus, būtini nešiojami kompiuteriai grupėse su programine 

įranga bei stacionaria vaizdo ir garso įranga.  

2013 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais Lopšelyje-darželyje vyko remontas iš Klimato kaitos 

specialiosios programos (Projekto Nr. KKS-S-58 (2013), siekiant sumažinti pastato šilumos 

nuostolius. Tam skirta 587 135 Lt (iš jų 98 340 Lt – Neringos savivaldybės biudžeto lėšos). Pastatas 

apšiltintas ir sutvarkytas iš išorės. Pakeisti susidėvėję langai, pakeisti šildymo ir karšto vandens 

tiekimo vamzdynai ir stovai, sumontuota mechaninio vėdinimo sistema, pagerinta pastato būklė bei 

estetinė išvaizda, taip pat mažinamas išmetamo CO2 kiekis. Įgyvendinus projektą sumažėjo išlaidos 

šildymui. Tačiau Lopšelio-darželio  erdvės liko išdažytos tik iš dalies, nepakeistos senos laiptinių 

dvivėrės durys (4vnt.), vidiniai langai, nepakeistos balkonų, kuriuose įrengti kabinetai 

darbuotojams, durys. 



Būtina atnaujinti ir modernizuoti sporto-aktų salę, įrengiant modernią dekoracijų keitimo, 

paveikslų kabinimo bei scenos uždangos sistemą, pakeisti salės duris, sutvarkyti lubas, išdažyti 

sienas. 

Darželio kieme nemažai įrenginių vaikams, smėlio dėžių, įrengta futbolo aikštelė, 

sveikatingumo takelis plokščiapėdystės profilaktikai, kiemas aptvertas tvora, atnaujinta aikštelė ir 

atitverta tvorele lopšelio grupės erdvė. Atlikus pirminę privalomą lauko įrenginių vaikams patikrą, 

buvo papildomai skirta lėšų kiemo žaidimų įrangos saugumui. Tačiau medinius įrenginius nuolat 

reikia atnaujinti. Būtina per artimiausius metus įsigyti naujus medinius žaidimų kompleksus. Būtina 

atnaujinti smėlio dėžių dangčių įrengimą, įrengti guminius pagrindus po visais kiemo žaidimų 

įrenginiais. Planuojama vidinį kiemą atnaujinti spalvotomis trinkelėmis. 2017 m. patobulintas 

kiemo apšvietimas, įrengti papildomi du kiemo šviestuvai. 

2016–2017 m. įsigyta nauja konvekcinė krosnelė, skalbyklė, lyginimo volas, lyginimo 

sistema, du kompiuteriai, projektorius, garso kolonėlė, mikrofonai, roletai ant langų salėje ir 

metodiniame kabinete. Nuolat atnaujinama patalynė, čiužiniai, rankšluosčiai, darbo rūbai.  

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta vaikiškos grožinės bei mokomosios literatūros, ugdymo 

priemonių, lavinamųjų žaidimų, žaislų vaikams, žaidimų įrangos (nameliai grupėse, virtuvėlės), 

saugaus eismo ugdymo priemonių. Tačiau žaislams ir žaidimams lėšų turėtų būti daugiau. 

2017 m. Lopšelio-darželio  išlaikymui buvo skirta 309,5 tūkst. Eur savivaldybės lėšų. 2016 m. 

gauta paramos lėšų 1314,50 Eur. Skirta 170 Eur ugdytinių sveikatos draudimui. 

Lopšelis-darželis  naudojasi UAB ,,TELIA“ teikiamomis paslaugomis, telefono ryšiu, faksu. 

Iš viso veikia 8 kompiuterizuotos darbo vietos, įdiegtas internetinis ryšys. Tačiau kompiuteriai 

greitai pasensta, juos būtina pakeisti. Darbuotojai naudojasi kopijavimo aparatais, skeneriais, vaizdo 

projektoriumi, videokamera ir kt. skaitmeninėmis priemonėmis. Buhalterinė apskaita vykdoma 

taikant buhalterinę programą „Biudžetas“. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei 

kitos operacijos atliekamos naudojant elektroninę bankininkystę. Žinios apie veiklą visuomenei, 

tėvams skelbiamos savivaldybės bei Lopšelio-darželio  internetinėje svetainėje  

www.nidosazuoliukas.lt ir socialiniame tinkle „Facebook“. 
 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ  
 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Įstaiga – atvira organizacija, turinti pamatuotus veiklos prioritetus 

 Patirtis, įgyta dalyvaujant Comenius, eTwinning ir Erasmus+ 

daugiašalių mokyklų partnerystės projektuose. 

 Dalyvavimas respublikiniuose bei miesto projektuose. 

 Saugi, vaizdinga ir jauki vaikams aplinka. 

 Pedagogai iniciatyvūs, kvalifikuoti, nuolat keliantys kvalifikaciją, 

dalyvauja projektinėje veikloje. 

 Kvalifikuota, nemokama logopedo pagalba. 

 Lopšelis-darželis  nuo 2012 m. kasmet apdovanojama Žaliąja vėliava 

bei tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu. 

 Lopšelis-darželis  – Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narė. 

 Palankios sąlygos vaikų meninei veiklai vystyti. 

 Palankios sąlygos vaikų fizinei veiklai, įrengta lauko aikštelė sporto 

žaidimams. Įrengta tvoros apsauga nuo rytinio vėjo. 

 Palanki ugdomoji aplinka etnokultūrinei veiklai. Etninės kultūros 

pagrindai integruojami į kasdieninę ugdomąją veiklą. 

 Puikios sąlygos Kuršių nerijos istorijai, paveldui ir šiandienai pažinti. 

 Maža miesto bendruomenė leidžia artimiau bendradarbiauti tiek 

pedagogams su tėvais ir vaikais, tiek įstaigoms tarpusavyje. 

 Tenkinami vaikų poreikiai, tėvų lūkesčiai. 

 Ikimokyklinio ugdymo 

specialistų trūkumas. 

 Nepakankama pedagoginės 

veiklos ir patirties refleksija. 

 Skubančių ir technikos pažanga 

besižavinčių tėvų menkas 

domėjimasis švietimu bei realiu 

vaiko ugdymu, abejingumas 

idėjoms. 

  Kiemo įrenginiai sutvarkyti iš 

dalies, juos būtina atnaujinti. 

 Lėtokas ugdymo ir darbo 

priemonių modernizavimas. 
 

http://www.nidosazuoliukas.lt/


 Daugiakryptis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

GALIMYBĖS  GRĖSMĖS 

  Įstaigai skirtas lėšas panaudoti tikslingai ir racionaliai. 

 Lopšelio-darželio  įvaizdžio stiprinimas. 

 Palankios sąlygos darbuotojų tikslingam profesiniam tobulėjimui. 

  Lektorių pritraukimas įvairioms tėvų ir pedagogų veikloms tobulinti. 

 Ryšių su vaikų tėvais stiprinimas. 

 Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą per projektus. 

 Dalyvaujant ES projektuose, galimybė tobulinti kvalifikaciją 

užsienyje, galimybė tobulinti užsienio kalbą.  

 Galimybė stiprinti IT bazę: įrengti kompiuterinę vaizdo ir garso 

įrangą (grupėse ir salėje)  bei tobulinti technologijų įvaldymą ir 

pritaikymą kasdieninės ugdomosios veiklos metu bei organizacinėje 

veikloje. 

 Pedagoginės veiklos ir patirties refleksija gali būti vykdoma 

nuotoliniu būdu. 

  Tarnybinių patalpų pedagogams įrengimas įstaigos palėpės 

patalpose. 

 Galimybė rengti tėvų profesijų pristatymus Lopšelyje-darželyje arba 

jų darbovietėse. 

 Galimybė derinti tėvų informavimo būdų įvairovę, atsižvelgiant į 

individualius tėvų poreikius, patirtį, kompetencijas. 

 Didėjantis vaikų su specialiais 

poreikiais skaičius, silpnėjanti 

vaikų sveikata. 

 Emigracija, mažas vaikų 

gimstamumas, per mažas 

norminis ir lankančių vaikų 

skaičius grupėse. 

 Vietinių pedagogų su 

ikimokykliniu išsilavinimu 
trūkumas. 

 Pedagogų kaita dėl būsto 

stokos. 

 Neadekvačiai mažas 

atlyginimas už kvalifikuotą, 

itin daug atsakomybės, 

pedagoginių ir psichologinių 

žinių, vidinės stiprybės 

reikalaujantį darbą ir neturint 

veiksmingų instrumentų 

pedagogui apginti įvykus 

netyčinei klaidai ar kilus 

incidentui.  
 

V.  VIZIJA IR MISIJA  
 

VIZIJA  

Lopšelis-darželis – atvira pozityviai kaitai švietimo įstaiga, kurianti savitą kultūrą, teikianti 

kokybišką ugdymą estetiškoje, saugioje, šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

MISIJA: 

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti jo 

prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai 

mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 
 

Strateginiai tikslai: 

 Užtikrinti  kokybišką ugdymą, skatinant socialiai aktyvią, vieningą, kūrybingą, atsakingą,  

pažangos siekiančią Lopšelio-darželio  bendruomenę bei gerinant įstaigos materialinę bazę. 

 Plėtoti Lopšelio-darželio  savitumą, ieškant naujų saviraiškos būdų, puoselėjant etninę 

kultūrą, jungiantis į Lietuvos bei Neringos savivaldybės kultūrines iniciatyvas. 
 

Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonės pateikiami 

Lopšelio-darželio 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, produkto vertinimo kriterijų 

suvestinėje (1 lentelė). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 2 lentelėje pateikiamus 

rezultato kriterijus. Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 3 lentelėje. 

 

 

 



LOPŠELIO-DARŽELIO  2018–2020 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ 

SUVESTINĖ 
1 lentelė 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas 
Atsakingas 

asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2018 2019 2020 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

ugdymą 

1.1. Laiduoti 

ugdymo 

programų 

įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso užtikrinimas Direktorius 
Vaikų skaičius (vnt.) 52 52 52 

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius (vnt.) 10,0 10,0 10,0 

1.1.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas, 

dalyvavimas projektuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vaikų skaičius (vnt.) 52 52 52 

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius (vnt.) 10,0 10,0 10,0 

1.1.3. Vaikų pažinimo, ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

Direktoriaus 

pav. ugdymui 

Vaikų skaičius (vnt.) 52 52 52 

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius (vnt.) 10,0 10,0 10,0 

1.1.4. Darbuotojų  kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos vykdymas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pav. ugdymui 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių, dienų 

skaičius (vnt.) 
60 60 60 

Besiatestuojančių pedagogų skaičius (vnt.) 1 1 1 

1.2. Sudaryti 

sąlygas 

švietimo 

paslaugų 

prieinamumui 

1.2.1. Kokybiško maitinimo 

organizavimas 

 

Valgiaraščių 

specialistas 

Vaikų skaičius (vnt.) 52 52 52 

Virtuvės darbuotojų etatų skaičius (vnt.) 2,25 2,25 2,25 

1.2.2. Specialiosios pedagoginės 

(logopedinės) pagalbos vaikams 

teikimas 

Logopedas 

Vaikų skaičius (vnt.) 17 16 15 

Pagalbos specialistų  etatų skaičius (vnt.) 0,5 0,5 0,5 

1.2.3. Aprūpinimas šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis  

Direktoriaus 

pav. ūkiui 
Įsigytų kompiuterių skaičius (vnt.) 2 

2 

 

2 

 

1.3. Užtikrinti  

saugią ir  

sveiką  

ugdymo (-si) 

aplinką 

1.3.1. Aplinkos funkcionavimo 

užtikrinimas 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

Aptarnaujančio personalo etatų skaičius 

(vnt.) 
14 14 14 

1.3.2. Sveikatingumo programų 

įgyvendinimas 

VSB 

darbuotojas 

Vaikų skaičius (vnt.) 52 52 542 

Programų skaičius (vnt.) 2 2 2 

1.3.3. Aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis 

Direktoriaus 

pav. ugdymui 
Įsigytų priemonių skaičius (vnt.) 50 50 50 

1.4. Sudaryti 

sąlygas  

kokybiškam 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimui 

1.4.1. Pedagogų kvalifikacijos renginių 

organizavimas 

Direktoriaus 

pav. ugdymui 
Renginių skaičius (vnt.) 2 2 2 

1.4.2.  Metodinių, didaktinių  

priemonių ruošimas 

Direktoriaus 

pav. ugdymui 

Parengtų metodinių, didaktinių priemonių 

sk. (vnt.) 
10 12 12 



2. Gerinti 

įstaigos 

materialinę 

bazę  
2.1. Vykdyti 

teisės aktų 

nustatytus 

higienos 

reikalavimus 

 

2.1.1.  Grupių,  patalpų sanitarinės  

būklės užtikrinimas; 

šaldiklio maisto bloke įsigijimas. 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

Įsigytų sanitarinių – higieninių priemonių 

(grupių  sk.) 

Įrangos sk. (vnt.) 

4 

 

1 

4 4 

2.1.2. Vidaus patalpų smulkus 

remontas, kad įstaiga atitiktų higienos 

reikalavimus, įsigyjant šiuolaikišką 

įrangą ir baldų. 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

Atliktas remontas (proc.);  

įsigyjama: knygų lentynos, indauja, 

mikrobangų krosnelė metodiniame kabinete 

ir baldelių vaikams (vnt.) 

100% 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Kiemo žaidimų aikštelių, takų 

modernizavimas (gumos danga), 

sveikatingumo tako įrengimas, sporto 

inventoriaus įsigijimas. 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

Atnaujinti takai ir aikštynai (plotas m
2
). 

 

 

Žaidimų įrenginiai, inventorius (vnt.) 

80 m
2
 

 

 

2 

60 m
2
 

 

 

2 

60 m
2
 

 

 

2 

2.2. Teikti 

atsitiktines 

paslaugas 

2.2.1. Patalpų nuoma laisvu nuo 

užsiėmimų metu  
Direktorius Nuomojamų patalpų skaičius (vnt.) 2 2 2 

2.3. Pastato 

modernizavim

as, įrengiant 

tarnybines 

gyvenamąsias 

patalpas 

2.3.1. Tarnybinių butų (patalpų) 

įrengimas lopšelio-darželio palėpėje 
Direktorius 

Parengtas projektas (vnt.) 

Įrengtos tarnybinės patalpos lopšelio-

darželio palėpėje (proc.) 

1 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

2.3.2. Darželio modernizavimas, 

įrengiant naujas grindų dangas, 

pakeičiant senus langus, duris, 

sutvarkant balkonų duris ir kt. 

Direktorius 

Modernizuotos patalpos, įrengtos naujos 

grindys miegamuosiuose, pakeistos durys 

(proc.) 

100%   

2.3.2. Salės patalpos modernizavimas 

(naujos grindų dangos paklojimas, 

sienų, lubų suremontavimas, durų 

pakeitimas; paveikslų pakabinimo 

sistemos, tinkančios dekoracijoms, 

scenos uždangoms kabinti įrengimas,  

interaktyviųjų edukacinių grindų 

įrengimas,  stacionarios kompiuterinės 

vaizdo ir garso įrangos įsigijimas  ir kt.)  

Direktorius Modernizuota salė (proc.) 30% 60% 100% 

2.3.3. Edukacinio multisensorinio 

kampelio/kambarėlio įrengimas 

lytėjimo, regos, klausos pojūčiams 

lavinti;  sensorinių,  reabilitacinių-

masažinių bei interaktyviųjų priemonių  

įsigijimas. 

Direktorius 
Įrengtas modernus edukacinis 

kampelis/kambarėlis su įranga: (proc.) 
50% 75% 100% 



TIKSLO PAŽANGOS MATAVIMO REZULTATO KRITERIJAI 
 

2 lentelė 

 

Nr. 
Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2017 m.  rezultatas 

Numatomi rezultatai 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. 
Vykdomos ugdymo programos atitinka 

gyventojų poreikius (proc.) 
100 % 100 % 100 % 100 % 

2. 
Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai (proc.) 
100 % 100 % 100 % 100 % 

3. 
Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus (proc.) 

100 % 100 % 100 % 100 % 

4. 
Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus (proc.) 
100 % 100 % 100 % 100 % 

5. 
Užtikrinama logopedo pagalba vaikams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

(proc.) 

100 % 100 % 100 % 100 % 

6. 
Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 

aplinka (proc.)   
90% 100% 100 % 100 % 

7. 
Įvykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai (proc.) 
95% 100 % 100% 100 % 

8. 
Įstaigos patalpos pritaikytos švietimo 

reikmėms (proc.) 
90 % 100 % 100% 100 % 

9. 
Atsitiktinės paslaugos teikiamos 

vadovaujantis savivaldybės nustatyta 

tvarka (proc.) 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

 

Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktorė ______________ Joana Mažeikienė___ 
Darbuotojas, atsakingas už plano parengimą                                            Parašas                                              Vardas, pavardė 

 

 

 

SUDERINTA: 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja  ______________ _Asta Baškevičienė__ 
Programos koordinatorė                                                                                       Parašas                            Vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

  



LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI  

3 lentelė 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Lėšų 

poreikis 

2017-

iesiems 

metams 

 

Lėšų 

projektas 

2018-

iesiems 

metams 

 

Lėšų 

projektas 

2019-

iesiems 

metams 

 

Lėšų 

projektas 

2020-

iesiems 

metams 

 

 EUR EUR EUR EUR 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 311,5 337,5 360,6 360,6 

1.1. išlaidoms     

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 195,0 218,4 230 230 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 4,0 6,6 5,0 5,0 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:     

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 309,5 337,5 360,6 360,6 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 309,5 337,5 360,6 360,6 

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 241,9 267,5 288,6 288,6 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) 

SB(SP) 

22,6 22,0 22,0 22,0 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, skirtos 

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)funkcijoms atlikti 

SB(VB) 

    

2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, skirtos 

mokinio krepšeliui finansuoti SB (MK) 

45,0 48,0 50,0 50,0 

2.1.1.6. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos atsiskaitymų lėšos  ES   

 

  

2.1.1.7. Visuomenės sveikatos spec. Programa SB (VSRSP)     

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 2,0 2,5 2,5 2,5 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.2.2.Europos sąjungos paramos lėšos ES (nemokami pieno produktai}  0,5 0,5 0,5 

 

RENGĖJAS: 

Vyr. buhalterė Elena Sabeckienė 

 

 

 

 

PASTABA: Nuo 2018 m. planuojama didinti MMA nuo 380 Eur iki 400 Eur, kas sudaro 5,3 %. Atitinkamai 

turėtų kilti ir kitų darbuotojų DU. Didintas 2018 metų DU lėšų poreikis +5,3%, 2019–2020 metų DU  poreikis  

+5.3% nuo 2018 metų plano. 

 

 


