
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 

DIREKTORĖS ASTOS VAINIUTĖS 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Nr.  

Klaipėda 

 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ (toliau – Įstaiga) įgyvendinama Klaipėdos lopšelio-

darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programa, taikomi „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo“ programos elementai, 

emocijų ir elgesio sutrikimų prevencijai organizuoti įgyvendinama tarptautinė prevencinė 

socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, socialinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochis“.  

  Įstaigoje 2021-09-01 duomenimis buvo sukomplektuotos 8 grupės, ugdyti 144 vaikai (2020 

m. – 141), iš jų 38 vaikai – priešmokyklinio ugdymo grupėse. 2021 m. Įstaigoje dirbo 20 pedagogų 

(20  etatų) (2020 m. – 20 etatų) ir 18 nepedagoginių darbuotojų (18,5 etato) (2020 m. – 18,5 etato).  

Praėjusiais metais Įstaiga veikė, vadovaudamasi 2021–2023 m. strateginiu planu (toliau – 

Strateginis planas) ir 2021 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). 2021 m. Įstaigos 

bendruomenė išsikėlė prioritetinės veiklos kryptį – kokybiško įvairių gebėjimų turinčių vaikų 

ugdymo užtikrinimas, bendruomenės informavimo kokybės gerinimas, taikant informacines 

technologijas. Strateginiam tikslui įgyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti 

konkretūs veiklos tikslai ir uždaviniai, numatytos pamatuotos priemonės laukiamam rezultatui 

pasiekti. 

 Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą – Įstaigos veikla buvo orientuojama į kokybišką ugdymo(si) užtikrinimą, saugias ir 

sveikas vaikų ugdymosi sąlygas bei savalaikės informacinės, konsultacinės, kvalifikacijos 

tobulinimo pagalbos teikimą, didinantį švietimo veiksmingumą ir skatinantį Įstaigos veiklos 

tobulinimą bei mokytojų profesinį tobulėjimą, taip pat į Įstaigos bendruomenės poreikių tenkinimą, 

sudarant sąlygas jų saviraiškai ir užimtumui: kokybiško maitinimo organizavimui, specialiosios 

pagalbos vaikams teikimui.  

Tikslams pasiekti buvo vykdomi trys Veiklos plano uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį uždavinį – tobulinti ugdymo turinį, įgyvendinant patyriminį ugdymą, 

ieškant naujų efektyvių ugdymo būdų ir metodų – Įstaigos veikla buvo orientuota į ugdymo 

kokybės gerinimą, organizuoti patyriminio ugdymo užsiėmimai, ieškota naujų būdų ir metodų, 

įvairinant ugdymo proceso organizavimą. Dalyvauta 5 respublikiniuose projektuose, 5 

respublikinėse kūrybinių darbų parodose, įgyvendinti ekologinis ir jūrinis grupių projektai, 

organizuotos 3 ekologinės pramogos, 6 edukacinės išvykos (į Kretingos muziejų, Etnokultūros 

centrą, traukiniu į Girulius). Už 750,0 Eur Įstaigos grupės papildytos priemonėmis, reikalingomis 

patyriminiam ugdymui. Įstaigos direktoriaus iniciatyva organizuota metodinė diena pedagogams su 

5 miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Vaikų ugdymas per jų pačių patirtis padėjo Įstaigos 

vaikams pažinti supančią aplinką bei gamtos dėsningumus, buvo ugdomas vaikų pasitikėjimas 

savimi, mokytasi įveikti sunkumus; 

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – kurti naujas ir tobulinti esamas edukacines erdves vaiko 

poreikiams tenkinti – buvo suformuoti 3 nauji vaikų žaidimų aikštynai, įsigyta žaidimo aikštelių 

įrenginių už 15000,0 Eur, 6 aikštelės pritaikytos vaikams pagal jų amžių. Sudarytos sąlygos 

saugiam ir sveikam ugdymui(si) lauke, tenkinami vaikų individualūs gebėjimai ir poreikiai;  

– įgyvendinant trečiąjį uždavinį – tikslingai organizuoti mokytojų metodinę veiklą, 

kvalifikacijos tobulinimą – 2021 m. visi pedagogai gilino savo žinias, tobulino kvalifikaciją 

tikslinguose seminaruose, konferencijose. Siekiant kokybiško ugdymo, mokytojų profesinės 
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kompetencijos plėtojimo, pandemijos metu Įstaigos pedagogams buvo sudarytos sąlygos tobulėti 

nuotoliniu būdu. Padaryta pažanga profesinio mokytojų tobulėjimo srityje. 2021 m. patobulintos 

Įstaigos pedagogų kompetencijos: informacinių technologijų valdymo, bendravimo, asmeninio 

tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo, 

profesinės ir bendrosios, dalykinių žinių pritaikymo. Visi mokytojai planuoja ugdomąją veiklą, 

reflektuoja, bendrauja su ugdytinių šeimomis elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, kasdienes 

ugdymo ir švenčių akimirkas pedagogai tėvams talpina „Messenger“, „Facebook“ programų 

individualiose uždarose grupėse. Mokytojai informacinių komunikacinių technologijų (toliau - 

IKT) pagalba vykdė metodinę veiklą: dalyvavo 13 respublikinių projektų, 20 respublikinių 

virtualių parodų. Mokytojos rengė filmuotas atviras veiklas, pranešimus, kuriuos pristatė Įstaigos 

ir miesto pedagogams. Sukurti švenčių, pramogų filmukai išsiųsti ugdytinių tėvams.  

Tęsiamas bendradarbiavimas su 10 socialinių partnerių: Įstaigos iniciatyva organizuota 

metodinė diena, kurioje 4 mokytojai pristatė pranešimus apie bendravimo metodus ir poveikį 

(pagalbą) vaikui, novatoriškesnes ugdymo formas, metodinių formų įvairovę bei jų panaudojimo 

tikslingumą ugdymo procese, kūno kultūros priemonių panaudojimą veiklos metu. Dalyvauta 

socialinių partnerių organizuotuose renginiuose, kur  8 mokytojai pristatė pranešimus tema 

„Kūrybinės idėjos ir meninė saviraiška“. Bendradarbiavimo veikloje įgytos žinios, patirtys 

taikomos ugdymo procese. 

         Siekiant vaiko emocinės, fizinės ir psichologinės gerovės, Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose svarstyti 1 vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ir 1 vaiko nelaimingo 

atsitikimo analizė. Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų patrauklumą, atsižvelgiant į socialinę 

šeimų padėtį, visiems ugdytiniams užtikrintas kokybiško maitinimo organizavimas, 20 vaikų buvo 

taikyta 50 proc. mokesčio už vaiko maitinimą lengvata. 30 vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, teikta logopedo pagalba, 10 vaikų kalba visiškai ištaisyta (2020 m. – 9 vaikams), teiktos 

logopedo konsultacijos tėvams. 

– Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – užtikrinti sveiką ir saugią įstaigos aplinką – 

Įstaigos veikla buvo orientuojama į vaikų poilsio patogumą, edukacinių erdvių kūrimą ir 

aplinkotvarką. Nuo 2021 m. liepos 1 d. Įstaigos teritorijoje pastatytuose laikinuose moduliniuose 

pastatuose įsikūrus 3 Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ grupėms, Klaipėdos miesto 

savivaldybės lėšomis suformuoti 3 nauji vaikų žaidimo aikštynai, UAB „Klaipėdos želdiniai“ 

apsodino teritoriją juosiančia gyvatvore. Už 2800,0 Eur įsigyta 6 triaukštės lovytės.  

2021 m. Įstaigos finansinė situacija buvo tokia: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

374,2 368,4 98,5 Liko dalis nepanaudotų 

lėšų, skirtų išeitinėms 

išmokoms 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

217,4 217,3 99,9 Liko nepanaudotų lėšų, 

skirtų ligos išmokoms 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

62,7 

 

 

 

 

 

44,07 

 

 

 

 

 

70,8 

 

 

 

 

 

Surinkta lėšų 53,4 tūkst. Eur 

(86 proc. suplanuotų lėšų). 

Lėšos nesurinktos dėl 

COVID-19 ligos sumažėjus 

vaikų lankomumui ir 

nesudarius planuotų patalpų 

nuomos sutarčių  

Pajamų išlaidos (SP) 62,7 44,07 70,29 Dėl nesurinktų pajamų 

nebuvo galima įvykdyti 

pajamų išlaidų plano  
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Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

4,9 2,35 48,0  

Iš viso 659,2 632,12 95,9  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2022 m. sausio 1 d. – 621,32 Eur 

 238,13 Eur  maitinimo 

paslaugų kompensavimo 

mitybos išlaidų kreditorinis 

įsiskolinimas liko dėl lėšų 

trūkumo sąmatoje. 

103,18 Eur kreditorinis 

įsiskolinimas liko už ryšio 

paslaugas, už ŠPG išvežimo 

ir kilimėlių keitimo 

paslaugas, nes sąskaitos 

buvo išrašytos paskutinės 

mėnesio dienos data ir 

pateiktos 2022 m. sausio 

mėn. 

280,01 Eur iš spec. lėšų 

kreditorinis įsiskolinimas 

liko už mitybos išlaidas, nes 

2 sąskaitos gautos po 

paskutinio mokėjimo 

 

Įstaigoje 2021 m. patikrinimus atliko: 

1.  technikos kontrolės tarnyba UAB „Tuvlita“ (2021-12-23 ataskaita Nr. 21-11-210). 

Žaidimų aikštelėse nustatyti aukštos rizikos trūkumai; 

2.  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (2021-10-07 patikrinimo aktas Nr. 37VMĮP-

723). Nustatyta kryžminės taršos galimybė. Neatitikimai buvo pašalinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Planuodama 2022 m. veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė gerinti švietimo kokybę, 

tobulinti profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai  

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

optimalias ugdytinių 

ugdymo(si) sąlygas  

įstaigos teritorijos 

performavimo metu 

Užtikrintas saugus 

vaikų ugdymas(is) 

lauke 

1. Suformuotos naujos vaikų 

žaidimų erdvės sveikatos, 

pažinimo kompetencijoms 

ugdyti (iki rugsėjo 1 d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudaryta darbo 

grupė vaikų 

žaidimų erdvių 

formavimui 

(Direktoriaus 2021-

02-08 įsakymas Nr. 

V-8). Suformuotos 

3 naujos vaikų 

žaidimų aikštelės, 6 

aikštelės 

pritaikytos vaikams 

pagal jų amžių  
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2. Teritorijos performavimo 

metu užtikrintas ugdymo 

procesas lauke: fiziniam 

aktyvumui, daržininkystės 

pradmenų formavimui, 

patyriminei veiklai, meninei 

raiškai (iki gegužės 1 d.) 

 

2. Iki 2021 m. 

gegužės 1 d. įsigyta 

10 lauko sporto ir  

žaidimų įrenginių, 

inventoriaus 

daržininkystės 

pradmenų 

formavimui  

1.2. Skatinti 

bendruomeniškumą ir 

tėvų įsitraukimą į 

edukacines veiklas 

Aktyvus tėvų, 

šeimų dalyvavimas 

Įstaigos veiklose. 

2. Skatinamos 

Įstaigos 

bendruomenės  

iniciatyvos 

1. Ne mažiau kaip 70 proc. 

tėvų dalyvauja įvairiose 

įstaigos organizuojamose 

akcijose,  

kitose veiklose (iki gruodžio 

31 d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Atsižvelgiant į tėvų 

pasiūlymus, įgyvendintos ne 

mažiau kaip 3 iniciatyvos 

(iki gruodžio 31 d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inicijuotos ir įgyvendintos 

5 Įstaigos bendruomenės 

iniciatyvos: organizuotas 

respublikinis projektas, 

poezijos popietė, 

respublikinės parodos,  

1. Inicijuotas darbo 

grupės sudarymas 

Įstaigos 

bendruomenės 

apklausai 2021 m. 

veiklos kokybei 

įvertinti 

(direktoriaus 2021-

11-19 Nr. V-88). 

Suorganizuota 

bendruomenės 

apklausa 2021 m. 

veiklos kokybei 

įvertinti. Apklausos 

rezultatai: 

90 proc. atsakiusių 

tėvų dalyvauja 

įstaigoje 

organizuojamose 

renginiuose. 

2. Įstaigoje 

įgyvendintos 5 tėvų 

pasiūlymų 

iniciatyvos. Tėvų 

iniciatyva 

suorganizuotas 1 

renginys, 

supažindinantis 

vaikus su Lietuvos 

karinių jūrų pajėgų 

kareivio profesija, 

2 sveikatingumo 

akcijos, 2 

kalendorinės 

šventės renginiai. 

(2020 m.  – 4 

renginiai). 

3. Su socialiniais 

partneriais 

inicijuotos ir 

įgyvendintos 3 

bendruomenės 

iniciatyvos: 2   
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įtraukiant socialinius 

partnerius (iki gruodžio 31 

d.) 

kūrybinių darbų 

parodos, 1 sportinė 

pramoga. 

Neįgyvendintas  1 

respublikinis 

projektas ir 

poezijos popietė, 

nes nutarta, kad 

renginiai per 

nuotolį vaikams  

neteiks bendravimo 

su bendraamžiais 

džiaugsmo, todėl 

renginiai perkelti į 

2022 m. veiklos 

planą  

1.3. Efektyvinti 

informacinių 

technologijų taikymą 

ugdymo procese bei 

pedagogų bendrosioms 

kompetencijoms 

tobulinti 

Naudojamos IKT 

priemonės sudarys 

sąlygas Įstaigos 

bendruomenei 

efektyviau 

organizuoti 

ugdymo procesą 

bei stiprinti IKT 

kompetencijas 

 1. 80 % įstaigos pedagogų 

pagerina asmeninį bei 

profesinį veiklos 

meistriškumą (iki gruodžio 

31 d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 20 % mokytojų dalijasi 

gerąją patirtimi taikant 

virtualias nuotolinio ugdymo 

platformas (iki gruodžio 31 

d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informatyvi įstaigos 

interneto svetainė atitinka 

teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus ir 

1. Sudaryta 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programa, kuria 

vadovaujantis 100 

% pedagogų 

pagerino asmeninį 

bei profesinį 

veiklos 

meistriškumą (833 

val.) (2020 m. – 

370 val.). 

2. 83 % mokytojų 

dalijosi gerąją 

patirtimi 

tarpusavyje, su 5 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis 

taikant virtualias 

nuotolinio ugdymo 

platformas, 

dalyvaudami 

Įstaigos iniciatyva 

bei kitų Klaipėdos 

ir respublikos 

ikimokyklinių 

įstaigų 

organizuotose 

metodinėse dienose 

ir metodinių darbų 

parodose.  

3. Įstaigos interneto 

svetainėje 

bendruomenė 

operatyviai 
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bendruomenės poreikius (iki 

gruodžio 31 d.) 

informuojama apie 

ekstremaliųjų 

situacijų vadovo 

sprendimus dėl 

COVID-19 

valdymo, 

finansines 

ataskaitas, 

korupcijos 

prevenciją  ir kt. 

aktualias 

informacijas 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Inicijavau parengti dokumentus:  

3.1.1. Darbuotojų psichologinio saugumo 

užtikrinimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Obelėlė“ politikos įgyvendinimo tvarkos 

aprašas (2021-09-06 direktoriaus įsakymas 

Nr. V-66); 

3.1.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

darbuotojų etikos kodeksas (2021-11-19 

direktoriaus įsakymas Nr. V-87) 

Parengti Įstaigos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai atitinka naujus teisės aktus, 

užtikrinamas darbuotojų psichologinis saugumas, 

etiškas darbuotojų elgesys  

3.2. Susitarta su: 

3.2.1. Klaipėdos miesto savivaldybe dėl naujų 

vaikų žaidimų aikštynų suformavimo, 

laikinuose moduliniuose pastatuose įsikūrus 

60 lopšelio-darželio „Svirpliukas“ vaikų; 

3.2.2. UAB „Klaipėdos želdiniai“ dėl Įstaigos 

teritorijos apželdinimo 

Savivaldybėje neplanuoti vaikų žaidimo aikštelių 

įrengimo darbai buvo įgyvendinti, sudarytos 

sąlygos saugiam ir sveikam vaikų ugdymui(si) 

lauke pagal HN:2016. 

Pasikeitus teritorijos riboms ir perkėlus Įstaigos 

tvorą arčiau judraus kelio, apsodinta teritorija 

užtikrina šalia tvoros žaidžiančių vaikų saugumą, 

mažina oro užterštumą, želdiniais apsodintos 

nesaugios zonos   

3.3. Inicijavau 2 ikimokyklinio ugdymo 

studentų pritraukimą atlikti praktiką Įstaigoje 

(2021-10-18 sutartis Nr. 51T-PM-191 su 

Klaipėdos universitetu, 2021-09-29 sutartis 

Nr. SSO11-520 su Klaipėdos valstybine 

kolegija) 

Galimybė pritraukti jaunus specialistus dirbti 

Įstaigoje 

3.4. Inicijavau bendradarbiavimą su I. Kanto 

viešosios bibliotekos vaikų padaliniu 

Įstaigos vaikams edukacinės veiklos, vykdomos 

už Įstaigos ribų, tampa įvairesnės, įdomesnės, 

vaikai pratinami prie knygų skaitymo, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams lavinami 

skaitymo įgūdžiai 

 

 

 


