
        PRITARTA 

                Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“                     

                           tarybos posėdžio 2019-02-04  

                protokolu Nr.TR-1 

 

          

                PATVIRTINTA 

                Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 

                direktoriaus 2019-02-14  

                                      įsakymu Nr. V-14(1.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 
 

2019 METŲ 

VEIKLOS PLANAS 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 2019 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

 1 tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ir reflektavimas. 

 

Uždaviniai Priemonės 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Įvykdymo 

data 

(mėnesiai) 

Atsakingi 

asmenys 

Sėkmės kriterijus 

1.1. Pagerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimus. 

1.1.1. įgyvendinti 

atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo 

turinį 

 

05 ir  12 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Įgyvendinta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Ežerėlio“ vaikų pasaulis“ 

8 grupėse, atlikta programos 

įgyvendinimo  refleksija ir atliktas 

programos   kokybės   (įsi)vertinimas 

pagal kokybės  kriterijus. 

1.1.2. įgyvendinti 

Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją 

programą 

01-12  

 

Priešmokykli-

nio ugdymo 

pedagogas 

 

Įgyvendinta priešmokyklinio 

ugdymo bendroji programa vienoje 

PUG ir atlikta įgyvendinimo 

refleksija. 

1.1.3. pagerinti  

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų prioritetinių 

pasiekimų sričių 

sakytinės, rašytinės 

kalbos bei skaičiavimo 

ir matavimo gebėjimus 

 

04 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

03-04 

 

 

 

04-05 

 

 

05 

 

Direktorius 

 

Parengtos metodinės rekomendacijos 

pedagogams ir tėvams dėl vaikų 

sakytinės, rašytinės kalbos bei 

skaičiavimo ir matavimo įgūdžių 

tobulinimo. 

Į bendruomenės projekto „Supinsim 

pynę iš pasakų ir dainų“ 

įgyvendinimą įtraukta 70 proc. 

vaikų, 90 proc. pedagogų ir 35 proc. 

tėvų. 

Įgyvendintos bendruomenės projekto 

„Ežerėlis“ skaito vaikams“ ne mažiau 

kaip dvi priemones vaikų sakytinės ir 

rašytinės kalbos gebėjimų ugdymui. 

Įgyvendintos ne mažiau kaip dvi 

priemonės skaičiavimo ir matavimo 

gebėjimų ugdymui. 

Atliktas vaikų pasiekimų 

(įsi)vertinimas parodė, kad vaikų 

sakytinės, rašytinės kalbos bei 

skaičiavimo ir matavimo gebėjimai 

pagerėjo ne mažiau 20 proc. 

1.1.4. pagerinti 

ikimokyklinio amžiaus  

vaikų prioritetinių 

pasiekimų sričių 

meninės raiškos, 

mokėjimo mokytis ir 

aplinkos pažinimo 

gebėjimus 

 

 

04-06 

 

 

 

 

 

 

 

03-04 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Aplinkos pažinimo gebėjimų 

ugdymui suorganizuota viena išvyka 

ugdytiniams į alpakų ūkį Joniškio 

raj. Dargaičių kaime, viena išvyka 

ugdytiniams į Jaunųjų gamtininkų 

centrą, viena išvyka į ŠU botanikos 

sodą. Išvykose  dalyvauja 50 

procentų ugdytinių. 

Į  projektą „Ežerėlis“ skaito 

vaikams“ įtraukta viena priemonė, 



 

 

 

10 

 

 

 

05 

 

ugdanti vaikų meninės raiškos 

gebėjimus. Priemonės vykdyme 

dalyvauja 50 procentų vaikų. 

Įsigytos ugdymo priemonės, kurių ne 

mažiau kaip 20 % skirtos mokėjimo  

mokytis ir aplinkos pažinimo sričių 

vaikų gebėjimų ugdymuisi. 

Atliktas vaikų pasiekimų 

(įsi)vertinimas parodo, kad vaikų  

aplinkos pažinimo, mokėjimo 

mokytis ir meninės raiškos gebėjimai 

pagerėjo 20 procentų. 

1.1.5. ikimokyklinio 

ugdymo turinys 

papildytas vaikų 

emocinio intelekto 

ugdymo programa 

Kimochi 

 

 

02-12 

 

 

 

 

 

 

03 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Vaikų emocinio intelekto programą 

„Kimochi“ taiko ikimokyklinio 

ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės 

auklėtojai. Emocinio intelekto 

ugdymo programos taikyme 

dalyvauja 100 procentų „Pelėdžiukų“ 

grupės vaikų.  

Atliktas tėvų nuomonės tyrimas apie 

vaikų bendravimo įgūdžius, elgesį, 

emocijų suvokimą ir raišką. Tyrime 

dalyvauja 90 procentų „Pelėdžiukų“ 

grupės tėvų.  

1.1.6. organizuotos 

neformaliojo švietimo 

veiklos, atliepiančios 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

poreikius  

 

09 

 

 

10-12 

 

12 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

Atlikta lopšelio-darželio 

neformaliojo švietimo paslaugų 

poreikio analizė. 

 Įgyvendintos ne mažiau  nei keturios 

neformaliojo švietimo veiklos. 

Atliktas neformaliojo švietimo veiklų 

organizavimo  vertinimo tyrimas, 

kuriame dalyvauja 80 proc tėvų, 

kurių vaikai dalyvauja neformaliojo 

švietimo veiklose, 100 proc. 

pedagogų, kurių vaikai lanko 

neformaliojo švietimo veiklas ir 100 

proc. vyresnio amžiaus vaikų, kurie 

lanko neformaliojo švietimo veiklas. 

1.1.7. dalyvavimas 

organizuojamose 

edukacinėse 

programose už įstaigos 

ribų, atliepiančiose 

ugdytinių poreikį 

02-12 

 

 

02-12 

 

 

 

01 

 

Direktorius  Ištirtas pedagogų ir vaikų 

dalyvavimo organizuojamose 

edukacinėse programose poreikis. 

Organizuota ne mažiau nei 10  

edukacinių išvykų ugdytiniams 

Šiaulių mieste ir už Šiaulių miesto 

ribų. 

Parengtas ir 90 proc įvykdytas vaikų 

pažintinės veiklos planas. 



1.1.8. tarptautinės vaikų 

socialinių gebėjimų 

ugdymo programos 

„Zipio draugai“ 

įgyvendinimas 

09-12 Priešmokykli-

nio ugdymo 

pedagogas 

90 procentų priešmokyklinio 

amžiaus vaikų dalyvavo programos 

įgyvendinime. 

1.1.9. bendruomenės 

projekto „Ežerėlis“ 

skaito vaikams“ 

tobulinimas ir 

įgyvendinimas  

01-12 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Parengti projekto nuostatai, sukurta 

istorija, kurios tęsinį sukurs 

respublikos lopšelių-darželių 

ugdytiniai. Istorijos tęsinys ir  istoriją 

iliustruojantys piešiniai patalpinti 

interneto www.ezerelis.mir.lt 

svetainėje. 

1.1.10. projekto  

„Vokiečių kalba su 

Hans Hase 

priešmokykliniame 

ugdyme“ 

įgyvendinimas 

01-12 Direktorius Vokiečių kalbos mokėsi 90 procentų 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

1.1.11. tarptautinio 

projekto „Pasakyk 

pasauliui labas“ 

įgyvendinimas 

01-05 Direktorius Projektą įgyvendino  1 darželio 

grupės vaikai ir 5-6 m. „Nykštukų“ 

grupių auklėtojas, 100 proc 

įgyvendintos visos projekto užduotys 

pagal penkių pirštų metodą. 

1.1.12. respublikinių 

projektų įgyvendinimas: 

- „Sveikatiada“ 

-  „Futboliukas“ 

 

 

01-12 

01-05 

 

Pedagogai Įgyvendintos  visos projektų 

priemonės. „Sveikatiados“ projekte 

dalyvauja 90 proc ugdytinių, 

„Futboliuko“ projekte dalyvauja 45 

procentai vaikų. 

1.1.13. Įgyvendinamas 

ES finansuojamas 

projektas pagal 

priemonę 09.2.1.-

ESFA-K-728 

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas “Numicon“ 

modelio diegimui 

01  Direktorius 

 

 

 

 

 

Parengta paraiška finansuoti iš ES 

struktūrinių fondų lėšų Europos 

socialinio fondo agentūrai, 

užpildytos 4 partnerių deklaracijos, 

pasirašytas susitarimas su VŠĮ 

„Menar“ akademija, įgyvendintos 

visos 2019 metų projekto priemonės.  

1.1.14. metodinės 

veiklos efektyvinimo 

komandos veiklos plano 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

 

01-12 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Įgyvendintos visos metodinės veiklos 

efektyvinimo komandos veiklos 

plano priemonės. 

1.1.15. elektroninio 

dienyno „Mūsų 

darželis“ taikymo 

refleksija 

11 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atlikta refleksija ir teikti siūlymai el. 

dienyno „Mūsų darželis“ taikymo 

tobulinimui 

 

http://www.ezerelis.mir.lt/


1.1.16. dalyvavimas 

SKU programoje 

 

01-12 

 

 

Direktorius Sudarytos sąlygos profesinio 

veiklinimo, savanorystės ir socialinio 

pilietinio ugdymo veiklų vykdymui. 

 1.1.17. Mokinio  lėšų 

panaudojimo ir 

kontrolės  komisijos 

veiklos vykdymas 

01-12 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengtos Mokinio lėšų panaudojimo 

komisijos ataskaitos. 

1.1.18. metodinės 

grupės veiklos plano 

parengimas 

01 Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Įgyvendintos visos metodinės grupės 

veiklos plano priemonės. 

1.1.19. pedagogų 

tarybos posėdžių plano 

parengimas 

01 Pedagogų 

tarybos 

pirmininkas 

Įgyvendintos visos pedagogų tarybos 

posėdžių plano dalys. 

1.1.20. muzikinės vaikų 

veiklos gairių 

parengimas 

01 Meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Įgyvendintos visos muzikinės vaikų 

veiklos gairės. 

1.2. Teikti 

sistemingą ir 

veiksmingą 

švietimo pagalbą 

kiekvienam 

vaikui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. vaikų sveikatos 

ugdymo plano  

parengimas ir 

vykdymas 

01-12 Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Parengtas ir 95 procentų 

įgyvendintas vaikų sveikatos 

ugdymo planas. 

1.2.2. Vaiko gerovės 

komisijos veiklos plano  

parengimas ir 

įgyvendinimas  

01-12 Vaiko 

gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

Parengtas ir 95  procentų 

įgyvendintas Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planas. 

1.2.3. paskaitos „VGK 

veiksmai, atsakomybė 

ir galimybės naujų 

teisės aktų kontekste“ 

organizavimas 

pedagogams 

01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Paskaitoje dalyvauja 85 proc 

pedagogų. 

1.2.4. logopedo, 

socialinio pedagogo 

bendradarbiavimas su 

grupių auklėtojais 

teikiant švietimo ir 

socialinę pagalbą 

vaikams 

01-12 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Logopedo, socialinio pedagogo 

teiktos žodinės ir rašytinės 

konsultacijos el.dienyno „Mūsų 

darželis“ skiltyje „planai“. 

1.2.5. ryšių su PPT 

plėtojimas 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis 

pedagogas 

 

 

 

 

 

 

Konsultacijos, teikta ataskaita dėl 

vaikų kalbos ugdymo(si) dinamikos, 

atliktas specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vaikų įvertinimas ir skirta 

specialioji pagalba, paskaitos 

pedagogams  „ Pagalbos vaikui 

sėkmė – šeimos ir darželio 

partnerystė“, „Socialinio pedagogo 

vieta ir funkcijos VGK“.  



 

 

 

1.2.6. švietimo 

pagalbos teikimo 

tobulinimas 

 

05 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Parengti ir taikomi specialiosios ir 

socialinės pedagoginės pagalbos 

vaikui teikimo veiksmingumo 

kriterijai. 

1.2.7.  Kimochi žaislo 

panaudojimas 

netinkamai besielgiančių 

vaikų tinkamo elgesio 

įgūdžiams formuoti 

 

01-12 Socialinis 

pedagogas 

Socialinio pedagogo pritaikytas 

Kimochi žaislas Debesėlis vaikų 

tinkamo elgesio su bendraamžiais 

įgūdžiams formuoti.  

Parengtos metodinės 

rekomendacijos, kaip panaudoti 

žaislą Debesėlis vaikų elgesio, 

emocijų suvokimo ir raiškos 

gebėjimams ugdytis. 

1.3. Integruoti  

tėvus ir 

socialinius 

partnerius   į 

kokybišką 

ugdymo turinio 

įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. plėtojama 

devynių grupių tėvų 

komitetų veikla 

03-11 Direktorius Įgyvendintos grupių tėvų komitetų 

narių ne mažiau nei trys iniciatyvos. 

1.3.2.  organizuoti  
bendruomenės bendri 
renginiai, apjungiantys 
75 proc. vaikų, 55 proc 
tėvų, 90 proc 
pedagogų, 35 proc kitų 
darbuotojų 

04-12 

 

 

05 

 

Direktorius 

 

 

Parengti ir Šiaulių miesto visuomenei 

pristatyti du muzikiniai lopšelio-

darželio bendruomenės renginiai. 

Organizuotas mokslo metų baigimo 

sporto renginys „Vaikystės 

spindulėlis“. 

1.3.3. vaikų sportinės 

veiklos plėtojimas su 

tėvais ir socialiniais 

partneriais 

05 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

05 

 

04-12 

 

 

 

05 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Grupių auklėtojų suorganizuota ne 

mažiau nei 9 sportiniai renginiai, 

apjungiantys 40 proc tėvų, 80 proc 

vaikų, 90 proc pedagogų.   

Suorganizuotos krepšinio, futbolo ne 

mažiau nei 2 varžybos su 

mikrorajone esančių lopšelių-

darželių ugdytiniais. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Šiaulių sporto centru „Atžalynas“ 

ir organizuotos šios veiklos: 

- edukacinė išvyka į irklavimo 

bazę vyresnių grupių vaikams, 

- suorganizuoti vyresnio amžiaus 

vaikams imtynių, sambo, 

gimnastikos, akrobatikos elementų 

mokymai, 

- suorganizuotos tėvų ir 

darbuotojų drakonų valčių irklavimo 

varžybos.  

1.3.4. dalyvavimas 

socialinių partnerių 

organizuojamose 

veiklose 

01-12 Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Dalyvauta  socialinių partnerių ne 

mažiau nei 7 edukacinėse veiklose. 

1.3.5. kūrybinių 

dirbtuvių „Veikti kartu 

visiems smagu...“ su 

05 ir 12 Pedagogai 2 kartus suorganizuotos  kūrybinės 

dirbtuvės, dalyvauja 35 procentai 

tėvų. 



 

 

 

 

 

 

tėvais organizavimas 

1.3.6. bendruomenės 

švenčių, parodų 

organizavimas 

05 Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Suorganizuotos lopšelyje-darželyje 

ne mažiau nei 5 vaikų ir tėvų 

kūrybinių darbų parodos ir ne mažiau 

nei 10 vaikų, tėvų ir pedagogų 

šventinių renginių.   

 

 

2 tikslas. Lyderystės kompetencijų formavimas.    

    

 

Uždaviniai Priemonės uždaviniams 

įgyvendinti 

Įvykdymo 

data 

Atsakingi 

asmenys 

Sėkmės kriterijus 

2.1. Tobulinti  

pedagogų 

dalykinę 

kompetenciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. atvirų ugdomųjų 

veiklų organizavimas 

04-11 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Suorganizuotos 5 atviros ugdomosios 

veiklos. 

2.1.2. pedagogų gerosios 

darbo patirties sklaida 

metodinėse praktinėse 

konferencijose, 

seminaruose, metodinėse 

dienose 

04-12 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengti  pedagogų 2 pranešimai.  

2.1.3. oganizuotas 

forumas „Kokybiškas 

ikimokyklinis ugdymas. 

Darželis tėvų akimis“.  

04 Direktorius Parengta forumo programa, forumas 

organizuotas bendradarbiaujant su 

miesto Švietimo skyriumi ir 

Švietimo centru, įtraukiant ne mažiau 

nei 10 socialinių partnerių. 

2.1.4.   pagalbos mažesnę 

patirtį turintiems 

pedagogams 

organizavimas 

01-12 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Stebėta  patyrusių pedagogų  3 

ugdomosios veiklos, suteiktos   

konsultacijos jauniems specialistams. 

2.1.5. pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio nustatymas ir jų 

kvalifikacijos gairių 

numatymas  

01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100 procentų pedagogų ištirtas 

kvalifikacijos tobulinimo poreikis ir 

parengtos kvalifikacijos tobulinimo 

gairės 2019 m. 

2.1.6. pedagogų savo 

profesinės veiklos 

įsivertinimas ir refleksija 

09 Direktorius Veiklos įsivertinimą ir refleksiją 

atliko 100 procentų pedagogų. 

2.1.7. Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos 

komisijos veiklos 

vykdymas     

 

01-12 Direktorius Įgyvendintas Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos 

komisijos posėdžių planas 100 

procentų. 

Sudaryta perspektyvinė pedagogų 

atestacijos programa ir suderinta su 

steigėju. 

 2.1.8. interneto svetainės 

www.ezerelis.mir.lt turinio 

atnaujinimas  

01 

 

 

Direktorius 

 

 

Interneto svetainė atitinka interneto 

svetainių rengimo reikalavimus. 

 

http://www.ezerelis.mir.lt/


  

 2.1.9. pedagogų skaitme-

ninių kompetencijų tobu-

linimas. 

04-10 Direktorius 30 proc. pedagogų dalyvavo 

skaitmeninių kompetencijų 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose. 

2.2. Tobulinti 

pedagoginės 

veiklos 

įsivertinimo ir   

komandinio 

darbo įgūdžius. 

2.2.1. išorinio vertinimo 

savianalizės atlikimas 

02 Direktorius Užpildytas lopšelio-darželio veiklos 

savianalizės protokolas.  

2.2.2. GDEM 7 veiklos 

srities „savivalda ir 

veikiančios komandos, 

grupės, komisijos“ 7.1. ir 

7.2. rodiklių įsivertinimas 

05-10 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atliktas platusis įsivertinimas, 

parengta veiklos įsivertinimo 

ataskaita. 

2.2.3. vadybinės veiklos 

efektyvinimo komandos 

veiklos plano  

įgyvendinimas  

01 Direktorius Vadybinės veiklos efektyvinimo 

komandos veiklos planas 

įgyvendintas 90 procentų. 

2.2.4. ūkinės – finansinės 

veiklos efektyvinimo 

komandos veiklos plano 

įgyvendinimas  

01 Direktorius Ūkinės – finansinės veiklos 

efektyvinimo komandos veiklos 

planas įgyvendintas 90 procentų. 

2.2.5. pedagoginės 

veiklos priežiūros plano 

parengimas 

01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atlikta pedagogų priežiūra ir 100 

proc. įgyvendintas pedagoginės 

veiklos priežiūros planas. 

2.2.6. tarybos posėdžių 

plano parengimas 

01 Tarybos 

pirmininkas 

100 procentų įgyvendintas tarybos 

posėdžių planas. 

 

3 tikslas.   Saugių, sveikų ir pagerintų ugdymosi sąlygų kūrimas. 

                Edukacinės ir ūkinės aplinkos atnaujinimas ir tobulinimas 

                 

Uždaviniai Priemonės uždaviniams 

įgyvendinti 

Įvykdymo 

data 

Atsakingi 

asmenys 

Sėkmės kriterijus 

3.1. Pagerinti 

vaikų 

maitinimą. 

3.1.1. priemonių stalo 

serviravimui įsigijimas, 

3.1.2. stalo indų 

atnaujinimas, 

3.1.3. maisto atliekų 

mažinimas. 

06-08 

 

09 

 

03 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Įsigytos servetėlės ir vienkartiniai 

indai. 

Įsigyta 40 vnt I ir II patiekalo lėkščių 

ir 20 vnt puodukų. 

Įsigytos 2 svarstyklės maisto atliekų 

svėrimui grupėse. 

3.2. Pagerinti 

ugdymo(si) 

aplinką. 

 

 

 

 

 

3.2.1. sportinio 

inventoriaus laikymo 

sąlygų gerinimas 

09 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įsigytos lentynos inventoriui sporto 

salėje,  kamuolių 10 vnt, minkštų 

geometrinių formų 2 vnt.  
 

3.2.2. lauko edukacinių 

aplinkų, skatinančių 

vaikų aplinkos pažinimo 

gebėjimų ugdymą(si). 

sukūrimas 

 

04-06 

 

04-05 

 

 

 

05-09 

 

Direktorius   Atnaujinti želdiniai kieme 20   

procentų.  

Organizuotas augalų sodinimas ir jų 

priežiūra daržo dėžėse.  

Įrengtas ekologiškas daržas kiemo 

teritorijoje. 

Organizuotos ne mažiau kaip 

penkios pažintinės ir daržovių 



 

09 

 

sodinimo bei priežiūros veiklos 

ugdytiniams. 

Organizuotas derliaus nuėmimo 

renginys, kuriame dalyvavo 60 proc. 

vaikų ir jų tėvelių. 

  3.2.3.  vidaus edukacinių    

aplinkų  atnaujinimas 

  

09 Direktorius ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įsigyta didaktinių priemonių, žaislų,  

metodinės ir vaikiškos literatūros 

165 vnt., kanceliarinių priemonių 

vaikų meninei veiklai  ir priemonių 

šviesos stalams 500 vnt., priemonių 

spec. poreikių vaikams įsigyta 3 vnt. 

Įsigyta vaikiškų kėdučių 44 vnt 

„Žirniukų“ ir „Varpelių“ gr., 

vaikiškų stalų 3 vnt. „Bitučių“ 

grupėje. 

Įsigyta lentynų ir dėžių priemonėms 

laikyti 10 vnt. muzikos salėje  

3.2.4. lauko edukacinių 

erdvių turtinimas 

09 Direktorius Atnaujintos 3 smėlio dėžės, įrengtas 

virvių labirintas. 

3.3. Pagerinti 

higienines ir 

ūkines sąlygas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. vaikų miego sąlygų 

gerinimas 

04 Direktorius Įsigytos langų apsaugos priemones 

„Varpelių“ grupėje. 

3.3.2. vaikų rūbų 

talpinimo sąlygų 

gerinimas  

06 Ūkio dalies 

vedėjas 

Įsigytas 1 komplektas  rūbų spintelių 

„Nežiniukų“ grupėje. 

3.3.3. sąlygų gerinimas 

grupių virtuvėlėse  

09 Ūkio dalies 

vedėjas 

Pakeista indauja „Smalsučių“ grupėje.  

3.3.4. vidaus durų 

keitimas 

09 Ūkio dalies 

vedėjas 

Pakeistos naujomis 6 durys ir durys 

sieninių spintų 6 grupėse. 

3.3.5. kosmetinio 

remonto atlikimas 

09 Ūkio dalies 

vedėjas 

Nudažytos trijų laiptinių laiptų 

pakopos.  

3.3.6. vaikų veiklos lauke 

sąlygų (įsi)vertinimas 

05 Ūkio dalies 

vedėjas 

Atliktas lauko aikštelių įrengimų 

saugos (įs)vertinimas vadovaujantis 

HN131 ir nurodytas lauko įrengimų 

pašalinimas, atliktas smėlio tyrimas. 

3.3.7. specialių darbo 

rūbų ir jų priedų 

atnaujinimas 

10 Ūkio dalies 

vedėjas 

Įsigyti profesinių rūbų 3 komplektai 

kiemsargiui, darbininkui ir virėjui. 

3.3.8. minkšto 

inventoriaus atnaujinimas 

10 Ūkio dalies 

vedėjas 

Įsigyta 60 vnt. vaikiškos patalynės. 

3.3.9. vaikiškos sportinės 

aprangos įsigijimas 

04 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įsigyta 12 komplektų vaikiškos 

sportinės aprangos su darželio 

logotipu ir 12 komplektų liemenių su 

atšvaitais. 

3.3.10. sąlygų gerinimas 

virtuvėje 

03 Ūkio dalies 

vedėjas 

Įsigyti 2 šaldytuvai, 1 spintelė 

duonai, 1 puodas 15l.   



3.3.11. langų remonto 

darbų atlikimas 

03 Ūkio dalies 

vedėjas 

Atliktas 128 langų remontas, 

įmontuoti 128 vnt langų atvėrimo 

ribotuvai. 

3.3.12. I aukšto koridorių 

grindų dangos 

atnaujinimas 

04 Ūkio dalies 

vedėjas 

Pakeista 136 kv m grindų dangos. 

 

3.3.13. ūkinių, higienos ir 

kanceliarinių priemonių 

įsigijimas  

 Ūkio dalies 

vedėjas 

Ūkinių, higienos ir kanceliarinių 

priemonių įsigyta už 2 tūkst Eur 

3.3.14. metrologinių ir 

kitų patikrų atlikimas 

01-10 Ūkio dalies 

vedėjas 

Atliktos patikros: elektros 

instaliacijos ir įžeminimo, 

svarstyklių, termometrų, dielektrinių 

pirštinių, batų ir indikatoriaus, 

gesintuvų, geriamo vandens, smėlio.   

3.3.15. elektros 

instaliacijos investicijų 

tęstinio projekto 

parengimas 

06 Direktorius Parengtas ir teiktas tęstinis elektros 

instaliacijos atnaujinimo darbų 

investicijų projektas Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijai  

3.3.16. pastato sienų 

apšiltinimo investicijų 

projekto parengimas 

06 Direktorius Parengtas ir teiktas pastato sienų 

apšiltinimo investicijų projektas 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijai. 

                                         

_______________ 


