
1 

 

PRITARTA 

        Klaipėdos lopšelio – darželio „Klevelis“ 

        Tarybos 2014 metų sausio 12 d. 

        protokoliniu nutarimu 

        (protokolas Nr.V16 – 1) 

 

Klaipėdos lopšelis – darželis „Klevelis“ direktorės Birutės Šakalinienės 

2013 metų veiklos ataskaita 
 

 1. Įstaigos  pristatymas: 
1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai  adresas tel. el. paštas. 

Klaipėdos lopšelis – darželis “Klevelis” savo veiklą yra įregistravęs juridinių asmenų registre Civilinio 

kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka 

             Adresas: Taikos pr. 53, Klaipėda LT – 91152, Lietuvos Respublika. 

                           Telefonas/ faksas: 8 46 383570, 494962 

                           El. adresas: direktore@ldklevelis.lt 

                           Lopšelis – darželis „Klevelis“  - ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

                           Mokymo kalba – lietuvių k. 

1.2. Įstaigos vadovas 

             Direktorė – Birutė Šakalinienė, II- a vadybinė kategorija 

1.3. Darbuotojų skaičius: 

 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius ir jo pavaduotojai, vyr. 

finansininkas, skyrių, poskyrių 

vadovai) 

Specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai 

(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

4 43 8 

 

1.4. Naudojamos patalpos: 

 

Adresas Plotas (m²) Pastabos 

Taikos pr. 53, Klaipėda LT - 91152 1560,62 Patalpos naudojamos pagal 

paskirtį. 

 

1.5. Biudžetas: 

 

Finansavimo šaltiniai 2012 m. 2013 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 673,8 708,0 

Iš  įmokų už išlaikymą įstaigoje SB(SP) 264,5 265,8 

Iš įmokų už patalpų nuomą SB(SPN) 0,6 1,8 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) 511,3 526,0 

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF - - 

Europos Sąjungos paramos lėšos ES - - 

Europos Sąjungos paramos lėšos ES(ŠMM) - - 

Valstybės  biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš 

valstybės investicijų programos) SB(VIP) 

- - 

Valstybės biudžeto privatizavimo fondo tikslinė dotacija - - 
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VB(PF) 

Valstybės biudžeto lėšos LRVB - - 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 10.0 14.6 

 

2. Įstaigos veiklos rezultatai.  

2.1. Įstaigos misija. 

Misija. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius, sudaryti 

lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

2.2. 2012-2014 m. strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai. 

Strateginis tikslas. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančioje aplinkoje. 

Numatytos prioritetinės kryptys 2013 metais – saugaus ir sveiko vaiko ugdymas; ugdymo 

proceso organizavimas, tenkinant prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius; gerinti ugdymo 

kokybę plėtojant ugdytinių etnokultūrinio ugdymo, saviraiškos ir socializacijos galimybes. 

2.3. 2013 m. veiklos programos tikslai, uždaviniai, prioritetai, vykdytos programos, priemonės 

bei jų įgyvendinimo rezultatai. 

2013 metais numatytas pirmas tikslas – atsakingai ir tikslingai vykdyti ugdymo(si) programą. 

Įstaigoje sudarytos sąlygos efektyviam įstaigos funkcionavimui. Nuoseklus įstaigos veiklos 

planavimas leido užtikrinti sistemingą, kryptingą ugdymo procesą. Įstaigoje pagal galimybes sukurta 

saugi, jauki, funkcionali ugdymo(si) aplinka, užtikrinanti vaikų savarankiškumą, saviraišką, sudaranti 

sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis pagal jo gebėjimus, vystymosi raidą. Pagrindinis dėmesys 

skiriamas vaikų kūrybiškumo skatinimui, etninės kultūros pradmenų formavimui, darželio ir tėvų 

bendradarbiavimo plėtojimui, vaikų sveikatos stiprinimui. 

2013 metais sėkmingai vykdomas bendradarbiavimas su tėvais. Įgyvendinta daug prasmingų 

projektų: tautinio ugdymo „Iš močiutės skrynios“, sveikos gyvensenos „Augsiu sveikas“,  saugaus 

eismo „Saugok save ir kitus“, sveikatos ir sporto „Žaidžiu-sportuoju“, surengtos 4 ugdytinių ir 2 

ugdytojų kūrybinių darbų  parodos. Parengta stendinių pranešimų tėvams, vaikų sveikatinimo ir 

ugdymo klausimais. 

 Vykdomas savivaldos institucijų bendradarbiavimas. Per metus organizuota - 4 mokytojų 

tarybos posėdžiai, 3 metodinės tarybos pasitarimai, 3 mokyklos tarybos posėdžiai. Analizuota -  

priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumas mokyklai, vaiko pasiekimų vertinimo ir analizės rezultatai, 

etnokultūros panaudojimas ugdymo procese, IKT panaudojimo galimybės ikimokykliniame amžiuje, 

sveikos mitybos įpročių  formavimo svarba, Vaiko gerovės komisijos veikla, darbuotojų savivertės 

svarba formuojant įstaigos įvaizdį. Vaiko pasiekimų vertinimo ir analizės rezultatus nutarta tobulinti 

2014 metais. 

2013 metais aktyviai vykdoma Vaiko gerovės komisijos veikla. Organizuota 4 komisijos 

posėdžiai. Analizuota specialiųjų poreikių vaikų pažanga, individualių ugdymo planų rengimas ir 

vykdymas, rezultatų aptarimas, pedagogo ir logopedo bendradarbiavimo galimybės, naujų metodų 

paieška, teikiant logopedinę pagalbą ir kt. 

Per metus organizuota gražių, turiningų švenčių, pramogų – Vasario 16-ajai skirtas renginys 

„Lietuva, Lietuva tu brangi šalelė“, Velykų pramoginis rytmetis „Rieda rieda jau margučiai – laukia jų 

visi vaikučiai“, Rasos popietė „Jau pražydo žolynai žiedais“ ir kt. Puikiai įvertintas spektaklis „Tikra 

pasaka apie Grybą pagyrūną“ vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“. Festivalyje -

konkurse „Giest lakštingalėlis“ mūsų ugdytinių duetas tapo laureatais ir dalyvavo baigiamajame 

koncerte. 

Sėkmingai bendradarbiaujama su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis. Įgyvendinti renginiai: 

sporto ir draugystės šventė „Mano draugai...“ ir „ Judėk pirmyn į sveiko miesto uostą“; tradiciniai 
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edukaciniai renginiai „Visus gyvulėlius sunku apsakyti...“, „Su tėčiu po skėčiu...“. Dalyvauta   

respublikinėje fotografijos parodoje Kauno vaikų literatūros muziejuje „Velykų medis“ (gautas 

apdovanojimas), skaitovų konkurse „Baltijos bangelės man gimtinę mena“ (2 prizinės vietos), 

respublikinėje Kauno menų darželio akcijoje „Skarelė mamai“ ir kt. 

2013 metais įgyvendintas ilgalaikis projektas, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos 90-ąsias metines paminint „Esu šios žemės vaikas“. Projektas rėmėsi protėvių tradicijomis, 

kurios ugdo pagarbų santykį su gamta, su mus supančiu pasauliu, moko meilės gyvajai gamtai, ugdo 

atsakomybę už visa, kas gyva. Gražių atsiliepimų sulaukta apie projektą skirtą tarmių metams „Iš 

močiutės skrynios“. Puikiai organizuotas Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus  

vaikams kūrybinės raiškos renginys „Klumpės tauška – žodžiai pliauška“. 

2013 metais atlikta 4 tyrimai: ugdymo organizavimas ir informacijos tėvams pateikimas; 

kompiuterinių technologijų naudojimo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus; sveikos 

mitybos įpročių formavimas ikimokykliniame amžiuje; maitinimo organizavimas įstaigoje. Atlikta 

analizė parodė, kad įstaiga dirba tinkama linkme, tėvų nuomonė teigiama, ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, tėvai vaikų rezultatais 

patenkinti. Būtina atkreipti dėmesį į IKT platesnį naudojimą ugdymo pasirengimui ir organizuojant 

ugdymo procesą. 

Per metus įsigyta materialaus turto – konvekcinė krosnis, 2 uždaromos smėlio dėžės, lauko 

žaidimų aikštynas, 2 nešiojami kompiuteriai su programine įranga auklėtojų darbui, įrengtos naujos 

spintos-lovos 4 darželio grupėse.  

Įgyvendintos priemonės, leidžia daryti prielaidą, kad ugdymo paslaugų  sąlygos sudarytos 

geros. Jos bus tęsiamos ir tobulinamos  sekančiais metais, tačiau pastato ir vidaus įrengimų būklė 

pakankamai sudėtinga, tai apsunkina higienos reikalavimų užtikrinimą. 

Įstaigos socialinė partnerystė orientuota į kryptingą, turiningą ir produktyvią veiklą. Sėkmingai 

plėtojami ryšiai su KU TSI, PŠKC, Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kt. Per metus organizuota renginių įstaigoje 

pedagogams, tėvams, kurių metu vyko mokymai, diskusijos, individualūs pokalbiai ir kt. Galime 

pasidžiaugti, kad geri atsiliepimai skatina mus toliau tobulėti. 

2.4. Suteiktų paslaugų  kiekybiniai ir kokybiniai  pokyčiai (paslaugų gavėjai, nurodant 

kiekybinius ir kokybinius pokyčius, tikslinės grupės ir kt.). 

Lopšelis – darželis „Klevelis“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. 2013 

metais įstaigą lankė 228 vaikai: veikia 4 lopšelio grupės (1-3 metų), kurias lankė 65 vaikai, 6 darželio 

grupės (3-6 metų) – 121 vaikai ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės  - 42 vaikai. 2013 metais 

pageidaujančių lankyti įstaigą buvo – 86 vaikai, tėvų poreikius patenkinome 100%, dalis tėvelių, 

pageidavo perkelti lankymo datą į sekančius metus, keletą vaikų išsibraukė iš eilėje stovinčių (išvyko į 

užsienį – 3 vaikai, pakeitė gyvenamą vietą – 5 vaikai).  

Įstaiga teikia logopedo paslaugas, vaikams turintiems kalbos sutrikimų. Logopedo paslaugomis  

2013  metais naudojosi 40 vaikų (nuo 3–7 metų). 30 vaikų nustatyta fonetinis kalbėjimo sutrikimas,  8 

ugdytiniams kalbos sutrikimas (kalbos neišsivystymas), iš jų 2 žymus kalbos neišsivystymas, 3 

fonologinis kalbos sutrikimas. Naudojamas individualus ir grupinis vaikų kalbos sutrikimų šalinimas. 

Per metus kalbos sutrikimai pašalinti 19 vaikų.  

2013 metais vaikai įstaigą lankė – 28311 dienas, praleista dėl ligos, įvairių kitų priežasčių (tėvų 

atostogos, slenkantis tėvų darbo grafikas, savo noru) 16256 dienos. Palyginus su 2012 metais vaikų 

lankomumas padidėjo 2,4%. Dažniausiai pasitaikantys susirgimai: viršutinių kvėpavimo takų 

infekcija, katarai, alergijos ir kt. Dalis tėvelių vaikų neveda į darželį dėl darbo grafiko (turi laisvas 

dienas ir  nori jas praleisti su vaiku), dėl bedarbystės, tėvų atostogų, broliukų, sesučių atostogų ir kt. 

Per metus vykdytas šviečiamasis darbas, kad nereguliariai lankant darželį nukenčia vaiko ugdymo 

proceso pažanga, o lopšelio grupėse sudėtingėja vaiko adaptacija. 
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2013 metais nemokamas maitinimas buvo skirtas  - 7 vaikams ir 29 vaikams 50%. Paskutiniais 

metais socialiai remtinų šeimų skaičius įstaigoje padidėjo 35%.  

Įstaiga nuo 2011 m. vasario 18 dienos dalyvauja paramos programoje „Pienas vaikams“, o nuo 

2011 m. gruodžio 1 d. vaisių programoje. Vaikai kas antrą dieną papildomai gauna pieno produktus 

(jogurtas, pienas, kefyras) ir vaisių (obuolys, kriaušė, apelsinas, bananas ir kt.). Sutartys sudarytos su 

UAB „Žemaitijos pienas“ ir UAB „Verdeta“. 

Muzikai gabius vaikus priima ir juos toliau lavina, darželyje veikiantis, vokalinis ansamblis 

„Šypsenėlė“. Už papildomą mokestį pageidaujantys tėvai savo atžalas leidžia į choreografijos, 

taekvando  ir anglų k. užsiėmimus. 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.  

3.1. Vadovo veikla formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. Įstaigos socialinė partnerystė orientuota į kryptingą, turiningą ir produktyvią veiklą. 

Sėkmingai plėtojami ryšiai su KU TSI, PŠKC, Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, Klaipėdos 

pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.  

Įstaigoje sudarytos visos galimybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Aukšta pedagogų 

kvalifikacija - 7 auklėtojos  metodininkės, 13 vyr. auklėtojų, 3 auklėtojos (2013 metais pradėjusios 

dirbti mūsų kolektyve). Per metus pedagogai išklausė 504 val. (84 dienas) kvalifikacijos kursų, 

seminarų. Nuoseklus darbuotojų profesinis tobulėjimas teigiamai įtakojo ugdymo turinio kaitą ir darbo 

kokybę. Vykdomas pedagogų mokymas, pasikviečiant lektorius į įstaigą. 

Siekiant užtikrinti  ugdymo programų tęstinumą bendradarbiaujama su ikimokyklinėmis 

įstaigomis „Žiogelis“, „Žuvėdra“, „Boružėlė“, „Saulutės“ mokykla-darželiu, Gilijos pradine mokykla,  

Sendvario progimnazija, Vidūno gimnazija, J.Kačinsko muzikos mokykla, E.Balsio menų gimnazija ir 

kt., įgyvendinami bendri projektai, edukaciniai-kultūriniai renginiai. Organizuoti projektai su 

socialiniais partneriais padėjo vaikams socializuotis, plėtėsi akiratis, ugdėsi saviraiška, komunikavimo, 

sveikatinimo kompetencijos. 

3.2. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai 

tobulinti, savivaldos institucijų  plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos valdymą. 

Atliktas įstaigos darbo vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės tyrimas – vaikų saugumas ir 

psichologinis klimatas jų artimiausioje aplinkoje. Išanalizavus įstaigos darbo vertinimo ir įsivertinimo 

darbo grupės gautus rezultatus padaryta išvada, kad psichologinis klimatas artimiausioje vaikų 

aplinkoje geras, ugdytiniai įstaigoje jaučiasi saugūs. Sukurta aplinka tenkina fizinius, protinius, 

emocinius ir dvasinius poreikius, atitinka vaikų amžių. Ugdymo priemonės atliepia vaikų ugdymo(si) 

poreikius ir skatina jų ugdymą(si). Vaikų darbai tikslingai panaudojami ugdymo procese, kuriant 

ugdomąją aplinką. Lopšelio-darželio vaikams sudarytos optimalios sąlygos atskleisti savo 

individualumą ir kūrybiškumą. 

3.3. Ugdymo(-si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų kūrimas  ir 

tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas,  tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir 

švietimas. 

Daug žinių, teigiamų emocijų edukacinių užsiėmimų metu patiria priešmokyklinių ir 

vyresniųjų grupių vaikai, aktyviai ir kūrybingai su mokytojomis dalyvaudami P. Domšaičio meno 

galerijoje, Laikrodžių muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir kt. Aktyviai prie vaikų 

ugdymo proceso tobulinimo prisideda įstaigoje veikiančios kūrybinės grupės „Korys“, „Gamtos 

bičiuliai“ ir „Sveikos atžalėlės“. Tėvai sistemingai informuojami, atliekamas šviečiamasis darbas 

įvairiais vaikų ugdymo, lavinimo, psichologiniais klausimais. 

3.4 . Žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas . 

2012 metais gauta asignavimų iš mokinio krepšelio – 526,0 Lt.,  iš savivaldybės biudžeto – 

708,0  Lt. , iš nuomos – 1,8 Lt.,  ir  ugdymo proceso užtikrinimo programa – 265,8 Lt. Finansinius 

metus baigėme su kreditoriniu įsiskolinimu už maisto produktus – 1032,21 Lt.  

4. Problemos: 



5 

 

4.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. 

Didžiausia problema įstaigoje, tebesitęsianti eilę metų – nesutvarkyta elektros instaliacija ir 

sanitarinės lopšelio, darželio grupių patalpos, neatitinkančios higienos reikalavimų, išorinės pastato 

sienos suskilinėjusios, trūkinėja tarp blokų siūlės, būtinas galinių sienų apšiltinimas ir kiemo 

teritorijoje būtina pravesti naują drenažą, kad lietaus vanduo nubėgtų ir nesilaikytų kieme.  

2012 metais gruodžio mėn. buvo atlikta statinio techninės būklės ekspertizė (Pastato techninės 

būklės įvertinimo ir įsivertinimo aktas Nr.12 – 038E, 2012-12-19). Norint toliau eksploatuoti statinį, 

ekspertas rekomenduoja kompleksą darbų tiek teritorijoje, tiek statinio išorėje bei viduje, kuriuos 

būtina planuoti atlikti, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai. Išvadose nurodyta, kad kai 

kurios statinio dalys yra avarinės būklės (išorės gelžbetoniai laiptai) arba jų nėra (lietaus nuvedimo 

nuo stogo sistema). 

2013 m. gruodžio mėn. atliktas išsamus energijos vartojimo auditas, kuris parodė, kad įstaigoje 

būtina atlikti renovaciją.  

4.2. Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus audito tarnybos  atlikti patikrinimai (išvadų 

apibendrinimas ir įvykdymo priemonės). 2013 m. gegužės 8 d. įstaigoje atliktas Klaipėdos visuomenės 

sveikatos centro periodinis patikrinimas, kurio metu pažeidimų nenustatyta (patikrinimo aktas 2013-05 

08 Nr. K3-156). 2013 m. spalio 17 d. atliktas Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

planinis patikrinimas, kuriame nurodyta pakeisti susidėvėjusius du stalus virtuvėje (stalai pakeisti 

2014 m. sausio mėn.) 

 

Įstaigos vadovas                                                                                                         Birutė Šakalinienė 


