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Misija Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos valstybės bei savivaldybės deleguotos funkcijos ir 

švietimo prioritetai. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. Puoselėti individualius vaiko 

gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti tam palankias 

sąlygas. 

 
 

Situacijos analizė 

 

Išorinės aplinkos analizė: 

Politiniai-teisiniai veiksniai. Lopšelis-darželis „Želmenėliai“ yra biudžetinė įstaiga, politiškai ir 

ekonomiškai priklausoma nuo valstybės. Įstaigos funkcijas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

įstatymai. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, valstybės švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais; Marijampolės savivaldybės tarybos 

sprendimais, Mero potvarkiais, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatais. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus struktūra, 

nutraukiant pradinio ugdymo programos vykdymą. 

2020 m. rugsėjo 1 d. tapome Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Želmenėliai“. Teikiame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Įkūrėme keturias naujas ikimokyklinio ugdymo 

grupes. 1 grupė – 1-2 metų amžiaus vaikams, ankstyvasis ugdymas; 3 grupės – 2-3 metų amžiaus 

vaikams, lopšelio grupės, tokiu būdu patenkinome tėvų prašymus bei padidinome ikimokyklinio 

ugdymo prieinamumą. Įstaigoje veikia 10 ikimokyklinio ugdymo grupių ir 2 priešmokyklinio ugdymo 

grupės (viso 12 grupių). 

Ekonominiai veiksniai. Siekiant įstaigos veiklos modernizavimo ir kokybiškesnių ugdymo(si) sąlygų, 

reikšmingu prioritetu tampa ekonominiai veiksniai, kurie įtakoja mūsų įstaigos veiklą. Marijampolės 

vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ pagal galimybes materialiniais resursais apsirūpinusi įstaiga.  



Nuo 2002 m. nuolat didėja švietimui skiriamos lėšos, valstybės, savivaldybės biudžetuose.  

2017 m. keliamas pedagogų darbo užmokestis, kuriamos papildomos darbo vietos. Įstatymiškai 

įtvirtintos švietimo finansavimo nuostatos (mokymo lėšos), atskleidžia valstybės požiūrio į švietimą 

svarbą. 

Aplinkos lėšos naudojamos taupiai ir išleidžiamos patarnavimams, kancelerinėms prekėms bei remonto 

darbams. Tikslingai panaudojame 1,2 proc. mokesčių mokėtojų, rėmėjų, projektų lėšas, kurios leidžia 

sumažinti lopšelio-darželio finansinius nepriteklius ir atnaujinti švietimo įstaigos materialinę bazę.  

Reikalinga lopšelio-darželio pastato renovacija (lauko sienų šiltinimas, pamatų šiltinimas, šilumos 

punkto atnaujinimas, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimas, lietaus vandens 

nuvedimo sistemos ir drenažo remontas). 

Investavus į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, būtų pasiekta C pastato energinio 

naudingumo klasė, užtikrintos saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymo sąlygos. 

Socialiniai veiksniai. 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis įstaigą lanko 208 ugdytiniai. Nemokamas 

maitinimas lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ skiriamas 43 ugdytiniams. 28 ikimokyklinio amžiaus 

vaikams taikoma 50% lengvata maitinimui, 4 vaikams skirta 100% maitinimo lengvata. Kalbos bei 

fonologinius sutrikimus turi 30 ugdytinių. Kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos, elgesio, pedagoginių 

psichologinių sunkumų turinčių vaikų.  

Socialinę pedagoginę pagalbą įstaigoje teikia visa specialistų (logopedas, socialinis pedagogas, 

psichologas, mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių ugdytiniais) komanda, 

bendradarbiaujant su grupių pedagogais, administracija bei ugdytinių tėvais.  

Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas grindžiamas vaiko gebėjimų, poreikių ir 

interesų pažinimu, parenkant ir taikant individualius ugdymo metodus, formas, specialiąsias mokymo 

priemones, sukuriant tinkamą ugdymo ir ugdymosi aplinką. 

Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ įgyvendinamos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamos 

programos: 

 programa „Zipio draugai“ (12-oje priešmokyklinio ugdymo grupėje); 

 socialinių ir emocinių įgųdžių ugdymo programa „Kimochis“ (5 ir 8 ikimokyklinio ugdymo 

grupėse). 

Nuolat vykdoma integruojant į ugdymo turinį: 

 alkoholio, tabako kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta 

LR ŠMM 2006 m kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494; 

 įgyvendintas Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų prevencinių programų projektas 

„Šypsausi ir augu“ – gautas 300 eurų finansavimas. Siekiama gilinti vaikų žinias, keičiančias jų 

nuostatas, mąstymą ir elgesį. Vaikai ugdosi pasitikėjimą, savarankiškumą, bedradarbiavimą.  

Įstaiga dalyvauja tęstiniame Žemės ūkio ministerijos ir ES projekte „Vaisių ir daržovių bei pieno ir 

pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“. Šioje programoje dalyvauja 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. 

Technologiniai veiksniai. Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir 

ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui, todėl tampa 

svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siekiant naujų kompetencijų ir 

kvalifikacijų, teikiant informaciją visuomenei ir socialiniams partneriams, diegiant šiuolaikinę 

įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo galimybės 

skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) infrastruktūrą. Tai sudaro 

sąlygas informacinės visuomenės plėtrai, padedama pedagogams integruotis į pasaulio informacinę 

visuomenę, panaudoti jos teikiamas galimybes.  

Įstaigoje gerai išvystytas IKT tinklas, yra naudojamas šviesolaidinis internetas, pedagogai bei kiti 

įstaigos darbuotojai savo veikloje plačiai taiko IKT, turi galimybę naudotis interaktyviomis grindimis, 

projektoriais. Sukurtas lopšelio-darželio internetinis tinklalapis, kuriame skelbiama informacija apie 

įstaigos veiklą. IKT padeda užtikrinti informacijos apie ugdymą ir įstaigos veiklą sklaidą. Lopšelis-

darželis esant būtinybei pasiruošęs dirbti nuotoliniu būdu. Tam tikslui įgyvendinti turime 15 planšetinių 

kompiuterių. 

Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra. Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ sukomplektuotos: 1 ankstyvojo ugdymo 

grupė (1-2 m.), 3 lopšelio grupės (2-3 m.), 6 ikimokyklinio ugdymo grupės (3-5 m.) ir 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.). Viso įstaigoje ugdoma 208 ugdytiniai. Lopšelyje-darželyje 



veikia šios savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio taryba, Mokytojų taryba, Metodinė grupė. 

Ugdymo uždavinius padeda įgyvendinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos, Vaiko 

gerovės ir veiklos kokybės įsivertinimo komisijos.  

Žmogiškieji ištekliai. Įstaigoje patvirtintos 53,90 pareigybės. Iš viso: iš mokymo lėšų 15,85 

pareigybės, iš aplinkos lėšų 38,05 pareigybės. Dirba 58 darbuotojai. Iš jų 28 pedagoginiai darbuotojai. 

19 pedagogų įgijęs aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 9 įgiję aukštesnįjį išsilavinimą. Įstaigoje dirba 4 

pedagogai, įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 11 pedagogų įgiję vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, 10 ikimokyklinio ugdymo mokytojų neatestuotos, psichologas įgijęs IV kvalifikacinę 

kategoriją, vadovai įgiję  II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 

Lopšelio-darželio vadovų prioritetinė sritis - besimokančios organizacijos kūrimas, kokybiško ugdymo 

paslaugos, palankus vaikams ir darbuotojams mikroklimatas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir 

susitarimams. Edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas. 

Planavimo sistema.  

 Strateginis veiklos planas; 

 Metų veiklos planas; 

 Bendroji ikimokyklinio ugdymo programa; 

 Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa; 

 Teminiai bei operatyviniai veiklos planai;  

 Vaiko gerovės komisijos veiklos planas; 

 Metodinės grupės veiklos planas; 

 Savivaldos institucijų veiklos planai; 

 Lopšelio – darželio biudžeto planas. 

Finansiniai ištekliai. Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto 

(aplinkos lėšos), Mokymo lėšos (valstybės lėšos), 1,2 procentų pajamų mokesčio lėšų. Papildomai lėšų 

gaunama vykdant projektus, specialiąsias programas (tėvų įnašai už vaiko išlaikymą, ugdymą  

įstaigoje). 2020 metais aplinkos lėšos sudaro – 434,2 tūkst. Eur., Mokymo lėšos – 319,3 tūkst. Eur., 

įstaigos pajamos - 82,7 tūkst. Eur., nemokamam mokinių maitinimui finansuoti - 10,1 tūkst. Eur.  

Biudžeto lėšų panaudojimas derinamas su steigėju, lopšelio-darželio įstaigos taryba bei įstaigos 

bendruomene. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Lopšelis-darželis „Želmenėliai“ 

savarankiškai bendrauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, 

sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijoms) sudaromos bendradarbiavimo 

sutartys su socialiniais partneriais miesto ir šalies mastu.  

Įstaigoje veikia 23 kompiuteriai, 16 skirti ugdymo tikslams, 12 daugialypės terpės projektorių, 15 

planšetinių kompiuterių, veikia 1 telefoninio ryšio taškas, šviesolaidinis internetas. Įdiegtas e-

moksleivių ir pedagogų duomenų registras. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai 

naudoja elektroninį dienyną „Mano dienynas“, kuris užtikrina šiuolaikišką, operatyvų informacijos apie 

ugdymo procesus pateikimą. Bankinės operacijos atliekamos naudojant bankų internetinę sistemą. 

Duomenys Sodrai ir Mokesčių inspekcijai teikiamos internetu. Įstaigoje funkcionuoja bendruomenės 

informavimo sistema. Informacija apie įstaigos veiklą yra skelbiama internetiniame puslapyje 

www.zelmeneliaild.lt. Lopšelio-darželio administracija dirba su dokumentų valdymo sistema 

KONTORA. Dokumentai rengiami, siunčiami, registruojami dokumentų valdymo sistemoje. 

Vidaus darbo kontrolė. Įstaigoje vykdoma švietimo stebėsena pagal švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir nustatytą tvarką, direktoriaus inicijuojamas įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimas, nuolat atliekama savianalizė. Lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ sėkmingai 

diegiama priežiūros sistema, kuri apima administracinės, pedagoginės, finansinės ir ūkinės veiklų 

priežiūrą. Darbuotojai dirba pagal patvirtintus pareigybės aprašymus, laikosi darbo tvarkos taisyklių. 

Lopšelio-darželio atitikimą higienos normoms ir bendriesiems sveikatos saugos reikalavimams 

kontroliuoja Visuomenės sveikatos centras bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Įstaigos 

finansinę veiklą kontroliuoja valstybės kontrolė, savivaldybės kontrolierius, įstaigos vadovas. Lopšelio-

darželio veiklą koordinuoja Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius.  

Direktorės metų veiklos ataskaitos ir vertinimo išvados pristatomos lopšelio-darželio tarybai. 

Nepedagoginių darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas - įvertinti darbuotoją, išskyrus 

http://www.zelmeneliaild.lt/


darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus 

ir jų vertinimo rodiklius. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės. 

1. Lopšelio-darželio atvirumas ir svetingumas.  

2. Komandinis darbas, geras emocinis mikroklimatas.  

3. Sukurtos ir puoselėjamos edukacinės aplinkos.  

4. Kokybiškų ugdymo paslaugų prieinamumas, kvalifikuota švietimo pagalba vaikui. 

5. Pedagogai ugdymo procese naudojasi virtualiomis mokymosi aplinkomis, taip skatindami vaikus 

mokytis. 

6. Tikslingas ir racionalus lėšų panaudojimas. 

7. Glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais. 

8. Elektroninis dienynas skatina bendruomenės narius ieškoti abipusio susiklausymo, greitos 

informacijos paieškos. 

9. Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos įvairovė. 

Silpnybės. 

1. Reikalinga lopšelio-darželio pastato renovacija. 

2. Daugėja vaikų turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų.  

3. Reikalingas mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas. 

Galimybės. 

1. Skatinti ugdytinių tėvus aktyviau dalyvauti lopšelio-darželio bendruomenės veikloje. 

2. Projektinės veiklos plėtojimas (miesto, šalies mastu). 

3. Kurti ir tobulinti edukacines aplinkas. 

4. Vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

5. Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant lopšelio-darželio įvaizdį. 

6. Užtikrinti sveikatai palankų vaikų maitinimą. 

7. Efektyvinti lopšelio-darželio savivaldos veiklą. 

Grėsmės.  

1. Ekonominė situacija šalyje. 

2. Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

3. Tėvų atsakomybės stoka vaikų ugdymosi ir bendradarbiavimo klausimais. 

 

Strateginio tikslo pavadinimas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą.  
Kodas 

01 

Strateginio tikslo aprašymas. Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, inicijuoti ir skatinti pedagogų 

kvalifikacijos kėlimą, domėjimąsi švietimo veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Gerinant ugdymo 

kokybę, sėkmės rodikliu bus pedagogų gebėjimas teikti reikiamą dalykinę, specialiąją ir socialinę 

pagalbą, atsižvelgiant į individualiuosius ir specialiuosius vaikų poreikius. Formuoti saugios ir  sveikos 

gyvensenos įgūdžius, pritraukti lėšų įstaigos veiklos modernizavimui, įrengimų atnaujinimui.  

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa. 
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021-ieji metai 

Asignavimų valdytojas, kodas  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“, 190451281 

Vykdytojas, kodas Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“, 190451281 

 

Programos pavadinimas Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos 

užtikrinimo programa  
Kodas 01 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa parengta, siekiant padėti vaikui tenkinti prigimtinius, 

pasaulėžiūros, kultūros, meninius, socialinius, pažintinius 

poreikius, garantuoti ugdymo(si) kokybę. Programa siekiama 

gerinti ugdymo kokybę, lopšelio-darželio aprūpinimą 

intelektualiniais ir materialiniais ištekliais, tenkinant darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo poreikius, padidinti ugdymosi prieinamumą 

įvairių poreikių turintiems vaikams, įgyvendinti sveikatos 

rėmimo, prevencines programas, planuoti lėšas reikalingas 

švietimo paslaugoms finansuoti, suteikti reikalingas paslaugas. 

Ilgalaikis prioritetas (pagal 

SPP) 

Sumani ir saugi visuomenė  Kodas - 

Šia programa įgyvendinamas 

įstaigos strateginis tikslas: 

Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo 

paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
Kodas 01 

Programos 

tikslas 
Užtikrinti ugdymo programų įvairovę bei veiksmingą 

ugdymo pažangos ir pasiekimų kokybę.  

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ – 

ikimokyklinio ugdymo mokykla vaikams, teikianti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį 

ikimokyklinį ir piešmokyklinį ugdymą, pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems 

kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, ugdant aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią 

motyvaciją turintį vaiką, sudarant prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje. 

01.01. uždavinys. Organizuoti ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

01.01.01. priemonė. Įrengti žaidimų aikštelės kompleksą. 
Vaikų žaidimų aikštelė – 0-7 metų vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirta aikštelė, kuri atitiks 

standartus ir teisės aktų reikalavimus. Palaipsniškai atnaujinsime vaikų žaidimų aikštelių įrangą ir 

dangą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos norma HN131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir 

patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“ Pašalinę pažeidimus bei trūkumus užtikrinsime 

higienos normos vykdymą bei kokybišką ugdymo programų įgyvendinimą. Šiai priemonei 

įgyvendinti išlaidų projekte 2020 m. planuojama 5000 Eur (įstaigos pajamų lėšos). 

01.01.02. priemonė. Naujai perkloti deformuotus takelius sporto aikštyne.   
Sukurti saugią, modernią, tinkančią vaikų poreikiams edukacinę aplinką, nes dalis darželio teritorijoje 

esančių takelių deformuoti, nelygūs, yra pavojus užkliūti ir susižeisti. Toliau tobuliname edukacinę 

aplinką lauke, praplečiant visapusiško vaikų ugdymo(si) galimybes. Ugdymo aplinka atitiks 

sanitarinius higieninius reikalavimus. Šiai priemonei išlaidų projekte 2021 m. planuojama panaudoti 

6000 Eur. 

01.02. uždavinys. Užtikrinti ugdymo, mokymosi ir pasiekimų kokybę. 



01.02.01. priemonė. Veiklos organizavimas pagal įstaigos programas (aplinkos lėšos). 
Iš aplinkos lėšų finansuojamos 38,05 pareigybės. 2021 m. darbo užmokesčiui planuojama -                

460,3 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 7,8 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 39,0 

tūkst. Eur, ryšių paslaugoms – 1,0 tūkst. Eur, mitybos išlaidoms – 3,3 tūkst. Eur. Taip pat 

planuojamos lėšos medikamentams – 0,7 tūkst. Eur., komandiruotėms – 0,1 tūkst. Eur, darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimui – 0,6 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 6,2 tūkst. Eur, darbdavio soc. 

paramai – 3,0 tūkst. Eur.   

01.02.02. priemonė. Veiklos organizavimas pagal įstaigos programas (mokymo lėšos). 
Iš mokymo lėšų išlaikomos 15,85 pareigybės. Darbo užmokesčiui 2021 m. planuojama – 287,2 tūkst. 

Eur, socialinio draudimo įmokoms – 4,2 tūkst. Eur, spaudiniams ir vaizdinėms techninėms 

priemonėms – 3,9 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – 1,5 tūkst. Eur, pažintinei veiklai – 0,7 tūkst. 

Eur, IKT – 0,8 tūkst. Eur, darbdavio paramai už dvi pirmas darbuotojo ligos dienas – 2,1 tūkst. Eur. 

Šiai priemonei 2021 m. išlaidų projekte planuojama – 300,4. tūkst. Eur.  

Programos 

tikslas 

Vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos 

kokybiškam ugdymo procesui 

Kodas 02 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas.  
Įstaigoje teikiamos maitinimo ir ugdymo apmokestinamos papildomos paslaugos. Tikslingas surinktų 

lėšų panaudojimas planuojamas įgyvendinant uždavinį: 

02.01. uždavinys. Teikti papildomas paslaugas.  
Siekiant užtikrinti ugdytinių maitinimą ir jų aprūpinimą ugdymo priemonėmis, Marijampolės 

savivaldybės taryba yra nustačiusi mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos tvarką. Vykdomas gaunamų įmokų už 

ugdytinių maitinimą tikslingas surinkimas jos panaudojamos sveikatai palankiai mitybai ir kokybiško 

ugdymo užtikrinimui. Šio uždavinio įgyvendinamas vykdomas per 1 priemonę: 

02.01.01. priemonė. Ugdymo paslaugų teikimas.  
2021 m. planuojame vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ sukomplektuoti 12 grupių.  

Įvertinę situaciją manome, kad ugdymo įstaigą lankys 210 ugdytinių, lopšelio grupę – 40 vaikų, 

ikimokyklinio ugdymo grupes – 130 ugdytinių. Priešmokyklinio ugdymo grupes lankys 40 vaikų.  

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 10 

Eur mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms gerinti. Taip pat estetiškos, 

saugios ir sveikos aplinkos kūrimui. Šiai priemonei 2021 m. išlaidų projekte planuojama 74,7 tūkst. 

Eur. 

Programos 

tikslas 

Gerinti materialinę bazę ir užtikrinti saugią aplinką 
 

Kodas 03 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas.  
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai nustato pagrindinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimus. Vaikai turi būti apsaugoti nuo neigiamų 

veiksnių, galinčių turėti įtakos ugdymui, saugai ir sveikatai. Tikslo siekiama įgyvendinant uždavinį: 

03.01. uždavinys. Užtikrinti, kad įstaigoje patalpos atitiktų teisės aktais nustatytas normas.  
Sėkmingą uždavinio įgyvendinimą užtikrintų 5 priemonių vykdymas: 

03.01.01. priemonė. Sanitarinių patalpų remontas (vamzdynas, santechnika). 
2021 m. reikalinga pakeisti šalto ir karšto vandentiekio magistralinius tinklus. Šiai priemonei 

įgyvendinti reikalinga 12 000 Eur.  

2021 m. suremontuoti vieną priešmokyklinio ugdymo grupę. Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 

1200 Eur., planuojama panaudoti įstaigos pajamų spec. l. 

2022 m. suremontuoti vieną ikimokyklinio ugdymo grupę. Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 1200 

Eur. 

2023 m. atlikti einamąjį remontą virtuvėje. Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 3000 Eur. 



03.01.02. priemonė. Baldų, buitinės technikos atnaujinimas ir įrengimas. 
2021 m.  planuojama nupirkti spintas su išverčiamomis lovomis į priešmokyklinio ugdymo grupę. 

Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 1800 Eur., planuojama panaudoti įstaigos pajamų spec. l. 

2022 m. planuojama nupirkti spintas su išverčiamomis lovomis į ikimokyklinio ugdymo grupę. Šiai 

priemonei įgyvendinti reikalinga 1800 Eur. 

2023 m. planuojama nupirkti indaplovę į priešmokyklinio ugdymo grupę. Šiai priemonei įgyvendinti 

numatoma panaudoti 490 Eur. 

03.01.03. priemonė. Šilumos mazgo keitimas.   
2021 m. reikalinga pakeisti šilumos mazgą ir atlikti kapitalinį remontą. Šiai priemonei įgyvendinti 

reikalinga 15000 Eur.  

2022 m. suremontuoti archyvo patalpas ir nupirkti stelažus.  Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 

1000 Eur. 

2023 m. suremontuoti rūsio patalpas. Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 2000 Eur. 

03.01.04. priemonė. Lopšelio-darželio drenažo tinklų keitimas.  
2021 m. planuojame lopšelio-darželio pirmo korpuso drenažo tinklų keitimas. Šiai priemonei 

įgyvendinti reikalinga 30 000 Eur. 

2021 m. įrengti lauko laiptų turėklus, 4 vnt. Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 3000 Eur. 

2022 m. planuojame lopšelio-darželio antro korpuso drenažo tinklų keitimas. Šiai priemonei 

įgyvendinti reikalinga 30 000 Eur. 

2023 m. sutvarkyti lauko edukacines erdves. Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 3000 Eur. 

03.01.05. priemonė. Atsinaujinančių energijos išteklių projektas iš klimato kaitos programos. 

Šiai priemonei įgyvendinti reikalinga 8100 Eur. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 
1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių 

turintiems ugdytiniams. 

2. Taikant šiuolaikinius mokymo metodus ir formas, suteiksime ugdytiniams būtinas kompetencijas, 

skiriant dėmesį ugdymo individualizavimui, diferencijavimui, integravimui, sieksime ugdymo 

kokybės. 

3. Dėmesys pedagogo profesijos prestižo augimui. 

4. Įsivertinimo pagrindu kuriame įstaigos tobulinimo strategiją.  

5. Atnaujinta švietimo įstaigos materialinė bazė ir tobulinamos edukacinės aplinkos.  

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: 
Programa finansuojama iš Marijampolės savivaldybės ir valstybės biudžetų, 1.2 % GPM, spec. 

programų, projektų, rėmėjų, labdaros. 

 

Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2021 metų strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma 

programa. 
01. Prioritetas. Sumani ir saugi visuomenė.   

01.01. Tikslas. Padidinti savivaldybės švietimo įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

01.01.01. Modernizuoti savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrą ir vykdomą ugdymą.   

 


