
 

 

PATVIRTINTA 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-95 

 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Adresas, rekvizitai. 

 Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis), turintis Bariūnų skyrių 

– savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

 Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190550151. 

 Įstaigos buveinės adresas – Statybininkų g. 5, LT 84124 Joniškis. Bariūnų skyriaus adresas – 

Parko g. 7, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. 

 Įsteigimo data – 1972 m. balandžio 12 d. 

 Elektroninio pašto adresas – darzelis.saulute@gmail.com 

 Interneto svetainės adresas – www.joniskiosaulute.lt 

2. Įstaigos vadovas. 

Lopšelio-darželio direktorės Ritos Šilinienės bendras darbo stažas 19 metų, vadybinis darbo 

stažas 4 metai. Išsilavinimas: 

 2001 m. – Šiaulių universitetas, mokytojo profesinė kvalifikacija (anglų kalbos ankstyvasis 

ugdymas);  

 2002 m. – Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija (kūno kultūros 

mokytojas, kineziterapeutas);  

 2006 m. – Šiaulių universitetas, mokytojo profesinė kvalifikacija (anglų filologija); 

 2015 m. – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis 

(švietimo lyderystė). 

3. Darbuotojų skaičius, kaita per ataskaitinį laikotarpį.  

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 

A-155 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus“ darželiui yra patvirtintas pareigybių skaičius 51,75 etato. Vidutinis darbuotojų skaičius 

2021 m. – 55,45 proc. darbuotojų įstaigoje dirba ilgiau nei 25 metus.  

4. Ugdytinių skaičius. 

2021–2022 mokslo metais sukomplektuota 12 grupių: 3 – ankstyvojo amžiaus, 6 – 

ikimokyklinio amžiaus, 2 – priešmokyklinio amžiaus ir 1 – mišriojo amžiaus grupė Bariūnų skyriuje. 

Lopšelį-darželį lankė 216 ugdytinių, iš kurių 47 ugdėsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

Vaikų skaičiaus kaita per pastaruosius 3 metus (rugsėjo 1 d.–sausio 1 d. duomenys): 

 

Metai 
Ugdytinių skaičius  

Rugsėjo 1 d. Sausio 1 d. 

2019 203 214 

2020 214 201 

2021 216 215 

2022 211 218 

2023 208 205 

 

 

 

mailto:darzelis.saulute@gmail.com
http://www.joniskiosaulute.lt/
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II SKYRIUS 

VEIKLA ĮGVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ VEIKLOS 

PLANUS 

 

1. Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai. 

Įgyvendinant Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2021 metų veiklą, vadovautasi 2021 

m. veiklos plano ir 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslais ir uždaviniais: 

Tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 

orientuotą į asmenybės sėkmę, savo tapatumo suvokimą, užtikrinant saugią ir palankią ugdymo(si) 

aplinką. 

Uždaviniai: 

 tobulinti į vaiką orientuotą ugdymo proceso organizavimą; 

 kurti saugią, modernią, kūrybišką, kiekvieno vaiko patirtį ir išgales atitinkančią ugdymo(si) 

aplinką; 

 puoselėti lietuvių liaudies tradicijas, papročius, etninės kultūros pradus. 

Ugdymo procesas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Po saulutės delnu“. Į 

jas integruojamos lopšelio-darželio pedagogų parengtos programos: Joniškio vaikų lopšelio-darželio 

„Saulutė“ etninės kultūros 2021–2025 m. plėtros programa „Žiemgališkos tautosakos vartus 

pravėrus...“ ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 2021–2025 metų sveikatos stiprinimo 

programa „Saulutės vaikai gyvena sveikai“. 

Atsižvelgiant į išsikeltus uždavinius veiklos programoje, tobulinome ugdymo proceso 

kokybę, sudarydami sąlygas kiekvieno vaiko pažangai ir individualiems poreikiams tenkinti, 

įtraukiant tėvus (globėjus, rūpintojus), integruojant netradicines ugdymo ir įvairių specialistų 

bendradarbiavimo formas, tvarkant ir turtinant ugdomųjų erdvių materialinę bazę. Grupėse kurta 

teigiama emocinė aplinka, palaikomi šilti vaikų, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo ir 

bendradarbiavimo santykiai. 

Buvo sudarytos sąlygos atsiskleisti ugdytinių kūrybiškumui, tenkinamas fizinio aktyvumo 

poreikis. Lopšelyje-darželyje veikė papildomo ugdymo būreliai: solinis dainavimas, folklorinis 

ansamblis, keramikos būrelis. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla vykdė papildomo 

ugdymo veiklą – šokių būrelį, o Joniškio rajono sporto centras vedė gimnastikos ir krepšinio 

užsiėmimus. 

2. Pagalba mokiniui. 

Lopšelį-darželį lankė 63 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, iš kurių 49 turintys 

nedidelius, 8 – vidutinius ir 6 – didelius SUP. Specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams pagalbą ir 

konsultacijas teikė 2 logopedai, specialusis pedagogas ir tiflopedagogas, o ugdymas buvo 

planuojamas ir vykdomas vadovaujantis Joniškio rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės 

tarnybos rekomendacijomis bei mokytojų parengtomis individualiomis ugdymo programomis. 

Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija koordinavo vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, pagalbos teikimą, saugios ir palankios ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą. VGK atliko pirminį ugdytinių vertinimą, teikė rekomendacijas tėvams 

(globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų pritaikymo, sprendė 

vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įsivertinimą, jų nukreipimą į Pedagoginę psichologinę tarnybą. 

2021 m. įvyko 8 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

3. Ugdymos(i) aplinkos.  

Lopšelyje-darželyje nuolat kuriama mobili, patogi, saugi ir estetiška, vaiko aktyvumą ir 

smalsumą tenkinanti vidaus ir lauko aplinka: grupėse atnaujintos ugdymo priemonės, žaislai. 2021 

m. įsigijome 4 projektorius, 4 ekranus, 2 kompiuterius, 2 planšetinius kompiuterius, 2 laminavimo 

aparatus. Įstaigos kieme įrengtos 3 lauko lysvės, įsigyta 10 lauko piešimo lentų. Nuolat prižiūrimi 
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lauko žaidimų įrenginiai. Bendradarbiaudami su Lietuvos futbolo federacija (LFF) vykdėme projektą 

„Futboliukas“ (LFF skirta 302,82 Eur parama-prizai futbolo inventoriui įsigyti. Dalyvaujant 

aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“, už surinktas atliekas buvo įsigyta prizų – futbolo 

kamuolių už 95,65 Eur. 

2021 m. gruodžio 14 d. buvo atlikta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ir Bariūnų 

skyriaus lauko žaidimų aikštelių patikra. Lauko žaidimų aikštelių įrenginiai atitinka Lietuvos 

Respublikos higienos normos reikalavimus. 

Pedagogai taikė netradicines erdves ugdymo procese: suorganizuotos 9 išvykos ir 

edukaciniai užsiėmimai netradicinėse erdvėse. 

Vykdant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu, pedagogai informaciją 

tėvams (globėjams, rūpintojams) teikė ir nuotolinį ugdymą organizavo virtualiose aplinkose: 

 socialinio tinklo Facebook uždara grupė; 

 susirašinėjimų ir pokalbių programa Messenger; 

 susirašinėjimų ir pokalbių programa Skype; 

 elektroninis paštas; 

 užduočių publikavimas Padlet platformoje; 

 socialinis tinklas YouTube; 

 užsiėmimai vaikams ZOOM platformoje. 

Medžiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu pateikta lopšelio-darželio internetinėje svetainėje 

https://www.joniskiosaulute.lt/paslaugos/nuotolinis-ugdymas/.  

4. Mokinių saugumas ir prevencinių programų įgyvendinimas. 

Nuo 2011 m. lopšelyje-darželyje vykdomas Lietuvos futbolo federacijos (LFF) masinio 

vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“.  

Formuojant supratimą apie sveiką gyvenseną, vaisių, daržovių, pieno produktų vartojimo 

teigiamą poveikį sveikatai, lopšelis-darželis nuo 2012 m. dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto 

lėšomis finansuojamoje programoje „Pienas vaikams“ ir Europos Bendrijos finansuojamoje 

programoje „Vaisių vartojimo skatinimas“.  

Nuo 2012 m. lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja nacionaliniame aplinkosauginiame 

projekte „Mes rūšiuojam“.  

Priešmokyklinėse ugdymo grupėse vykdoma tarptautinė emocinių ir elgesio problemų 

prevencijos programa „Zipio draugai“.  

Nuo 2020 m. spalio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikatiada“. 

2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų 

veiklos koordinavimo komisija, įvertinusi lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogų darbo grupės 

parengtą sveikatos stiprinimo programą „Saulutės vaikai gyvena sveikai!“, pripažino mūsų lopšelį-

darželį sveikatą stiprinančia mokykla. 

Formuodami sveikos ir saugios gyvensenos, emocinės sveikatos ir aplinkos nuostatas, 

glaudžiai bendradarbiaujame su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono 

policijos komisariatu, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Joniškio 

priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Joniškio rajono švietimo centru. 

Vykdyta 20 prevencinių priemonių, skatinančių saugią ir sveiką gyvenseną. Visi lopšelio-

darželio ugdytiniai buvo apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. 

5. Apibendrinti ugdymo rezultatai.  

Mokytojai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) bendradarbiavo vertindami vaikų pasiekimus ir 

daromą pažangą. Grupių tėvų susirinkimuose (2021 m. gegužės ir spalio mėnesiais) mokytojos tėvus 

(globėjus, rūpintojus) supažindino su vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo eiga.  

Mokytojos 2021 m. gegužės ir spalio mėnesiais atliko vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimą, kurie fiksuojami elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.  

Tėvams (globėjams, rūpintojams) parengti lankstinukai apie vaikų pasiekimus ir daromą 

pažangą pagal amžiaus tarpsnius.  

https://www.joniskiosaulute.lt/paslaugos/nuotolinis-ugdymas/
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Logopedai, spec. pedagogas, tiflopedagogas komunikuoja su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

individualiai. 

Pedagogų parengti ugdytiniai dalyvavo 3 tarptautiniuose, 39 respublikiniuose ir 4 

rajoniniuose renginiuose.  

Svarbiausi 2021 m. ugdytinių pasiekimai:  

 tarptautiniame mokinių vokalinės sakralinės muzikos festivalyje-konkurse „Skriski 

giesmele...“ (meninio ugdymo mokytoja Gražina Pamparienė) – pažyma, III laipsnio diplomas; 

  respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtualioje 

parodoje-konkurse ,,Velykinė kompozicija“ (mokytoja Daiva Katiliavaitė) – nugalėtojo diplomas. 

6. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir jos tobulinimas.  
Lopšelyje-darželyje dirbo 28 pedagoginiai darbuotojai: 6 mokytojai metodininkai, 15 – 

vyresnieji mokytojai, 4 – mokytojai, 2 – logopedai metodininkai, 1 – tiflopedagogas. 24 mokytojai 

yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 4 – aukštesnįjį. 

2021 m. gruodžio mėnesį vienai mokytojai buvo suteikta mokytojo metodininko 

kvalifikacinė kategorija. 

Pedagogams sudarytos sąlygos siekti kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo ir asmeninio profesinio tobulėjimo.  

Pedagogų organizuoti renginiai:  

 1 respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas-kūrybinių darbų 

paroda; 

 1 rajoninis projektas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams; 

 1 rajoninė ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinė diena; 

 1 konferencija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir švietimo pagalbos 

specialistams.  

43 proc. lopšelio-darželio pedagogų parengė ir skaitė pranešimus, dalijosi pedagogine 

patirtimi su rajono, Respublikos ir Europos šalių ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogais, vykdė 7 

eTwinning projektus, parengė 7 metodines priemones. 

2021 m. lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai dalyvavo ilgalaikėje programoje 

„Besimokančių darželių tinklas“ (BDT), kvalifikaciją kėlė nuotolinio mokymo(si) platformoje 

www.pedagogas.lt.  

Mokytojai bendradarbiavo su Joniškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojais, dalyvavo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinės grupės veikloje. 

7. Bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas. 

Įgyvendinant lopšelio-darželio 2021 m. veiklos planą, ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

aktyviai dalyvavo: grupių susirinkimuose, bendrose grupių veiklose, teikė pasiūlymus ugdymo 

kokybei gerinti. Tėvai buvo asmeniškai informuoti apie vaikų pasiekimus bei daromą pažangą, aptarti 

iškilę sunkumai bei pagalbos teikimo būdai.  

Pedagogai pristatė etninės kultūros tradicijas jaunajai kartai, stiprino įstaigos ir šeimos 

savitarpio ryšius. Įstaigoje buvo organizuota ir plėtota bendra veikla su ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), minimos kalendorinės šventės. Šeimos nariai aktyviai dalyvavo bendruose projektuose, 

akcijose. Tėveliai (globėjai, rūpintojai) dalyvavo 5 respublikiniuose kūrybinių darbų projektuose, 2 

aplinkosaugos iniciatyvose, vedė 2 edukacinius užsiėmimus vaikams. 

Tėvams (globėjams, rūpintojams) sudarytos galimybės nuolat stebėti ugdymo proceso 

organizavimą grupių Facebook paskyrose, lopšelio-darželio internetinėje svetainėje 

www.joniskiosaulute.lt, lopšelio-darželio Facebook paskyroje, susipažinti su ugdymo planais, vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimais naudojantis elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“. 

8. Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas. 

Nuolat vykdoma veiklos kokybės analizė, duomenys svarstomi ir panaudojami įstaigos 

veiklos tobulinimui: 

http://www.pedagogas.lt/
http://www.joniskiosaulute.lt/
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 2021 m. vasario mėn. atlikta tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa apie nuotolinio ugdymo 

kokybę, išsiaiškinti patogiausi bendravimo būdai nuotolinio ugdymo laikotarpiu (rezultatai aptarti 

Pedagogų tarybos posėdyje); 

 2021 m. gegužės 24–28 d. buvo atlikta tėvų (globėjų, rūpintojų) anketinė apklausa apie tėvų 

ir mokytojų komunikavimą, vertinant vaiko pasiekimus ir daromą pažangą, 2020–2021 m. m. 

vykdyto nuotolinio ugdymo procesą ir planavimą (rezultatai aptarti Pedagogų tarybos posėdyje); 

 pedagogai reflektavo asmeninę pedagoginę veiklą (iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. užpildytos 

pedagogų veiklos įsivertinimo anketos);  

 2021 m. lapkričio mėnesį buvo atlikta darbuotojų apklausa SSGG analizės principu (rezultatai 

išsiųsti darbuotojams el. paštu, pateikti Pedagogų tarybos posėdyje); 

 2021 m. lapkričio 30–gruodžio 2 d. atliktos pedagogų ir tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių vaikai 

lanko logopedo ir spec. pedagogo užsiėmimus anketinės apklausos, atlikta tėvų susirinkimų 

protokolų, pedagogų stebėtų veiklų dokumentų, kvalifikacijos tobulinimo suvestinės, pedagogų 

veiklos įsivertinimo anketų apžvalga; 

 2021 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo atliktas srities 3 „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ 

įsivertinimas (rezultatai pateikti Pedagogų tarybos posėdyje). 

9. Mokyklos kultūra. 

2021 m. buvo parengtas Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų etikos 

kodeksas, reglamentuojantis visų lopšelio-darželio darbuotojų veiklos bendražmogiškuosius, 

profesinės etikos, moralaus elgesio, principus, vertybines nuostatas. 

Buvo siekta, kad išoriniai kultūros požymiai, atspindintys įstaigos gyvenimo vertybes ir 

normas, būtų pastebimi. Kasmet organizuojami tradiciniai, kalendoriniai renginiai: mokslo metų 

pradžios šventė, saugaus elgesio renginiai, rudens šventė, mokytojų diena, advento, kalėdiniai 

renginiai, užgavėnių šventė, Vasario 16-osios ir Sausio 13-osios minėjimai, Velykos, Motinos diena, 

sveikatingumo dienos, tęstinis projektas „Gerumo nebūna per daug“ (vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų 

) ir pedagogų rankų darbo dovanėlės Joniškio senelių globos namams), priešmokyklinių ugdymo 

grupių vaikų išleistuvės, Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

Įstaigos renginiai, vykdoma veikla, pasiekimai buvo viešinami vietinėje spaudoje (laikraštis 

„Sidabrė“), lopšelio-darželio interneto svetainėje www.joniskiosalute.lt, Facebook paskyroje 

www.facebook.com/saulute.9828, leidinyje „Švietimo naujienos“, informacija (nuotraukos, filmuota 

medžiaga, straipsniai, bukletai, pranešimai) apie įstaigos veiklą kaupiami ir saugomi metraštyje, 

segtuve „Apie mus rašo“. 

 

III SKYRIUS 

BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS 

 

1. Materialinių, finansinių ir kitų išteklių valdymas.  

2021 m. buvo užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Buhalterinė 

apskaita vedama programų LABBIS, BONUS pagalba. Steigėjui pateikti finansinės veiklos ataskaitų 

rinkiniai, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, finansinės politikos dokumentai. Analizuota 

įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklė, užtikrintas jų optimalus valdymas ir naudojimas. Leisti 

įsakymai ir kontroliuotas jų vykdymas.   

2021 m. pabaigos kreditorinis įsiskolinimas buvo 9057,65 Eur: 

 2429,13 Eur VSDF valdybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokų iš 

darbuotojų darbo užmokesčio; 

 6590,88 Eur už 2021 m. gruodžio mėnesio komunalines paslaugas (Joniškio rajono 

savivaldybės administracijai 50,33 Eur už atliekų tvarkymą ir surinkimą, UAB „Ignitis“ 296,76 Eur 

ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ 456,82 Eur už elektros energiją, UAB Gren Joniškis 4018,93 

Eur, 1193,50 Eur UAB „Šilumera“ už šiluminę energiją, UAB „Joniškio vandenys“ 574,54 Eur už 

vandenį ir nuotekas); 

 32,64 Eur VšĮ Joniškio ligoninė už profilaktinius sveikatos tikrinimus; 

http://www.joniskiosalute.lt/
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  5,00 Eur Akcinei bendrovei Lietuvos paštas už įmokų ir mokesčių administravimą. 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ turi paramos gavėjo statusą.  

Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio finansinė veikla 

kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio 

biudžeto lėšomis remiamose „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“ programose. 

Lopšelio-darželio „Saulutė“ patvirtintas biudžetas (su pakeitimais) 2021 metais – 822200,00 

Eur, paramos lėšos – 7934,41 Eur. Lėšos naudotos pagal numatytas sąmatas. Detalesnė informacija 

pateikta lentelėje: 

 

Finansavimo šaltiniai  Lėšos eurais 

Savivaldybės biudžeto lėšos 404300,00 

Mokymo lėšos 349100,00 

Mokymo lėšos (pedagogų optimizavimui) 1400,00 

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮPPV ir BĮPPVL 52200,00 

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮPAP ir BĮPAPL 1700,00 

Kitos specialios tikslinės dotacijos (socialinė parama mokiniams, VB lėšos) 13500,00 

Paramos lėšos (GPM 1,2% lėšos, kitos) 7934,41 

 

2. Papildomų lėšų pritraukimas ir panaudojimas. 

2021 m. paramos lėšos nebuvo panaudotos. 

3. Pajamos už patalpų ir transporto nuomą, jų panaudojimas.  

Pajamų už nuomą nebuvo. 

4. Įsiskolinimas einamųjų metų sausio 1 d. 

Įsiskolinimas 2021 m. sausio 1 d. buvo 1382,90 Eur už 2020 m. gruodžio mėnesio 

komunalines paslaugas. 

5. Lėšų paskirstymo prioritetai. 

Darbo užmokestis, mityba, komunalinės paslaugos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

2021 m. lopšelis-darželis tobulino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso 

kokybę, kūrė teigiamą emocinę aplinką ir sąlygas kiekvieno ugdytinio pažangai ir individualių 

poreikių tenkinimui, palaikė glaudžius vaikų, pedagogų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimo ir 

bendradarbiavimo santykius, užsiėmimų metu taikė netradicines ugdymo ir įvairių specialistų 

bendradarbiavimo formas, atnaujino ugdomųjų erdvių bazę, atliepus tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikį, 

sudarė sąlygas ugdytiniams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose. Mokytojams buvo sudarytos 

sąlygos profesinės kompetencijos tobulinimui: dalyvauti konferencijose, organizuoti metodines 

dienas, vesti atviras veiklas ir dalintis gerąja patirtimi.  

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                           Rita Šilinienė  


