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VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS 

            1 tikslas - tobulinti komandinio darbo sistemą, teikiant švietimo pagalbą vaikui, šeimai, 
vykdant prevencines programas, plečiant VGK funkcijas.  Veiklos rezultatus vertinam labai 
gerai. Pasiekti maksimalūs rezultatai. 

• Vykdytos 3 ankstyvosios prevencijos programos, kuriose dalyvavo 60% vaikų nuo bendro įstaigą 
lankančių vaikų skaičiaus: Tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“ 5-7 m. amžiaus 
vaikams,  „Kimochis“ programa 3 -4 m. amžiaus vaikams, „Priešmokyklinio a. vaikų socialinių-
emocinių gebėjimų stiprinimo programa” 6-7 m. amžiaus vaikams. 

• Įgyvendinta tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP 05/STEP 6-12. 

• Vykdyti tarptautiniai projektai „Mūsų draugai visame pasaulyje“, „Pasaulio vaikų kultūrų 
skirtumai”. 

• Organizuotos 4 prevencinės veiklos, kuriuose dalyvavo 80% bendruomenės narių. 

• Pasiekimų srities „Emocijų suvokimas ir raiška“ gebėjimų atitiktis vaikų raidą - 75%. 

• 56%  respondentų  3.2.2. veiklos rodiklį vertina IV lygiu. 



                 2 tikslas - atnaujinti vidaus aplinką, modernizuoti grupių ir kabinetų patalpas bei 
inventorių, sukuriant dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) aplinką, atlikti 
teritorijos gerbūvio tvarkymo darbus, panaudojant 16600 eurų įstaigos biudžeto ir 
Savivaldybės skirtas lėšas. Atnaujinta vidaus aplinka:  

• atnaujinti logopedo, raštvedžio ir direktoriaus kabinetai, atliekant būtinąją remontą, pakeičiant 
grindų dangą, žaliuzes, pakeista grindų danga ir tapetai vienoje grupėje, sudėtos žaliuzės sporto 
salėje. Iš viso 2020 m. atnaujinta 510m2 patalpų (planuota 330m2). Įvykdyta 154 proc. 

• Užtikrinant sanitarines–higienines saugias ugdymo sąlygas, pakeistos 3 metalinės grotos 
tambūruose. Įvykdyta 100 proc. 

• Modernizuotos ugdomosios aplinkos:  pakeisti dviejų grupių staliukai ir kėdutės, įsigyti 2 Smart 
ekranai, papildytos visos grupės interaktyviais žaislais, panaudojant Mokymo, ugdymo, 
Savivaldybės lėšos. Pasiekti STRAPIO rodikliai. Įvykdyta 300 proc. 

•  Atnaujinta lauko aplinka: vykdant bendruomenės poreikius, įstaigos tarybai pritarus, įrengtas 
pagrindinio lauko tako apšvietimas, pastatyta lauko pavėsinė, nupirkti lauko suolai ir stalai. Šios 
priemonės nebuvo numatytos metiniame plane. 

•  Negavus Savivaldybės finansavimo, nepakeistos vidaus durys, 890 m2 lauko tako plytelių. 
(atnaujinta tik 10m2 grindinio plytelių įstaigos lėšomis). Perkelta į 2021m. 

 



               3 tikslas- išnaudoti artimiausią gamtinę ir kultūrinę aplinką, stiprinant vaiko 
ugdymosi motyvaciją ir mokėjimą mokytis. 

 

• Parengti ir vykdyti projektai: „Mokslo laboratorija“, ,,Žaidžiame ir augame“, ,,Žemė – 
žmonių planeta“, kuriuose dalyvavo 90 proc. bendruomenės narių. Įvykdyta 120 proc.   

• Mokytojų, vykdančių projektus dalis nuo bendro mokytojų skaičiaus - 60%. Įvykdyta 
110 proc.  

• Paskelbus karantiną šalyje, bendruomenės nariai projektuose dalyvavo virtualiai: vaikai 
kartu su tėvai atliko STEAM užduotis namuose ir rezultatais dalinosi grupių Facebook 
paskyrose, el. dienyne „Mūsų darželis“. 

• Veiklos srities „Mokėjimo mokytis“  gebėjimų atitiktis vaikų raidą - 75%. 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos ir finansiniai duomenys Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

prognozė 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Ateinančio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

prognozė 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Gautas finansavimas, tūkst. Eur iš jų: 2122,0 2202,0 2386,2 2564,0 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 508,2 570,1 498,3 575,5 

1.2. Valstybės biudžeto lėšos 231,1 290,4 303,1 348,1  

1.3. Fondų lėšos 0,00 0,00 0,00 0 

1.4. Kitos lėšos 0,00 0,00 0,00 0 

1.5. Parama 3,6 4,0  2,2 1,5 

2. Sąnaudos, tūkst. Eur 787.6 704,20 866,6 909,0 

3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos, tūkst. Eur, iš jų: 

591.7 633,3 716,0 731,4  

Išmokėta premijų, tūkst. Eur 0,35 0,00 41,7 0,00 

4. Darbuotojų skaičius 47 47 47 47 
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2020 m. skirtas finansavimas 638,191 141,028 54,411 0 833,63 

2020 m. patikslintas finansavimas gruodžio 

31 d. 
682,417 135,35 56,38 3,38 877,527 

2020 m. įvykdymas 682,02 76,392 42,601 3,38 804,393 
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panaudotų lėšų 2019-2020 m. palyginimas 
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2019 m. 582,864 114,203 41,273 0,93 739,27 

2020 m. 682,02 76,392 42,601 3,38 804,393 



  Propaguoti  sveikos mitybos įgūdžius  bei atlikti mitybos stebėseną: 

• Parengti ir vykdyti įstaigos projektus: „Sveikatiada“, „Sveikos mitybos daigeliai lopšelio grupėje“, grupių projektus: 
„Augu sveikas kaip ridikas“, „Sveikai valgau ir judu, nes sveikatą branginu“, „vaisiai ir daržovės – mūsų draugai“, 
kuriuose dalyvaus 80 proc. bendruomenės narių.  

 Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacines komunikacines technologijas:  

• Organizuoti vaikų kūrybines veiklas prie Smart lentos, sukurti interaktyvias priemones ir jas panaudoti, papildant 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. 

• Veiklos srities „Mokėjimo mokytis“ 78% vaikų gebėjimai atitiks vaiko raidą.    

 Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas: 

• Atnaujinti vienos gr. ugdomąją aplinką, pakeičiant 140 m2 grindų dangą, užtikrinant vaikų sveikatos saugos reikalavimus 
pagal HN 131:2015, pakloti grindų plyteles 3 grupių  WC patalpose (40 m2) savivaldybės lėšomis. 

• Modernizuoti vidines edukacines aplinkas, toliau kuriant virtualią ugdomąją aplinką, atnaujinant poilsio kambario 
baldus,  pakeičiant mokytojų rašomuosius stalus.          

• Modernizuoti lauko edukacines aplinkas, siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo:                                                                           
atlikti teritorijos gerbūvio tvarkymo darbus, pakeičiant 1300 m2 lauko tako plytelių, gavus Savivaldybės lėšų, įrengti lauko 
klasę. 

PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS ATEINANČIO 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

VEIKLOS REZULTATAMS GERINTI  


