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S P R E N D I M A S  

DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

 

 

2021 m. birželio 25 d. Nr. B-TS-818 

Vilkaviškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 302 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų 

metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių 

veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Vilkaviškio vaikų 

lopšelio-darželio „Buratinas“ 2021-05-27 raštą Nr. (1.15)SD-158, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2020 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-818 

 
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

Vadovo žodis. Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ (toliau – lopšelis-darželis, 

įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Adresas: Vienybės g. 70B, Vilkaviškis, LT-70159, įstaigos kodas 190479964, elektroninis paštas 

ldburatinas@vilkaviskis.lt. 

2020 metais lopšelio-darželio bendruomenė kryptingai siekė vizijos – tapti šiuolaikiška, 

atvira kaitai, besimokančia ir bendradarbiaujančia, patrauklia bendruomenei ir visuomenei 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

Bendruomenė, pasirinkusi pokyčių kelią, parengė įstaigos 2020–2022 metų strateginį planą 

(patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. 

įsakymu Nr. B-ĮV-412). Sėkmingai įgyvendino lopšelio-darželio 2020 m. veiklos planą, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas. Į pagrindines ugdymo(si) programas 

integravo prevencines programas, STEAM, savanorystės ir projektines veiklas. 
 

2020 metais lopšelį-darželį lankiusių vaikų skaičius 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 

Ikimokyklinis ugdymo 

grupėse 

Viso 

45 181 226 
 

Įstaigoje mažėja socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius. Nemokamą maitinimą gauna 

visi priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

Daugėjant vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio sunkumų, nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. įvestas mokytojo padėjėjo etatas. Atsirado poreikis įsteigti papildomą dalį 

etato logopedo, nes beveik 40-čiai 3–5 metų amžiaus ugdytinių neteikiama logopedo pagalba. 

Lopšelį-darželį lanko 90 proc. ugdytinių iš pilnų šeimų, 18 proc. iš daugiavaikių šeimų.  

2020 m. gruodžio 31 d. lopšelyje-darželyje dirbo 55 darbuotojai: 30 pedagoginių, 25 

nepedagoginiai darbuotojai. 
 

Įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos 
 

Ekspertas Metodininkas Vyresnysis mokytojas Mokytojas 

1 6 14 2 
 

Įstaigoje pagalbą ugdytiniams teikia specialistai 
 

Socialinis pedagogas Logopedas Spec. pedagogas Psichologas 

1 (1 et.) 2 (1,5 et.) 1 (0,25 et.) 1 (1 et.) 
 

Įstaigoje dirbo kūno kultūros mokytojas, meninio ugdymo (muzikos ir dailės) pedagogai. 

2020 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys susietos su ugdymo proceso kokybe, 

pagrindiniais prioritetais: kultūros kokybė, bendruomenės kompetencijų auginimas. 

2020-ųjų metų tikslas: 

Tobulinti ugdymo kokybę, įgyvendinant programas, ilgalaikius projektus, 

prevencinių nuostatų formavimuisi. 

Metodinės veiklos prioritetai: užtikrinti kokybišką ugdymąsi, plėtojant inkliuzinę kultūrą, 

orientuotą į visus ir kiekvieną vaiką. 

STEAM veiklų integravimas į ugdymo(si) procesą. 
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Uždaviniai Veiklos įgyvendinimo rezultatai 
Kokybiniai ir kiekybiniai rezultato 

vertinimo kriterijai 

1. Palaikyti 

bendruomenės 

emocinę gerovę, 

orientuojantis į 

įstaigos inkliuzinę 

kultūrą. 

1. Užtikrintos lygios galimybės 

kiekvienam bendruomenės nariui, 

įstaigoje kuriant ir įgyvendinant 

inkliuzinę kultūrą. 

2. Pagerinti įstaigos bendruomenės 

narių bendravimo ir bendradarbiavimo 

santykiai konsultacijų, seminarų, 

konferencijų, bendradarbiavimo veiklų 

įstaigoje metu. 

 

1. Įstaigoje organizuoti mokymai 

„Efektyvus bendravimas. Ką 

svarbu žinoti šiandien?“ 

pedagogams ir ugdytinių tėvams. 

Vykdyti projektai: „Visi už vieną“ 

(inkliuzinis ugdymas), tarptautinis 

projektas „Gerbkime skirtingas 

kultūras!“. 

Įstaigoje pradėjo dirbti mokytojo 

padėjėjas. SUP turintiems 

mokiniams buvo teikiama 

profesionali, savalaikė pagalba. 

2. Įstaigoje organizuoti mokymai: 

3 – darbuotojams ir tėvams, 4 – 

pedagogams. Pedagogai kėlė 

kvalifikaciją seminaruose 

(vidutiniškai 5 dienos).  

2. Stiprinti vaiko 

psichinę, fizinę 

sveikatą, formuoti 

sveikos mitybos 

įpročius, 

prevencines 

nuostatas. 

1. Integruotos į ugdymo procesą 

prevencinės programos, projektinės 

veiklos, sudarant sąlygas vaikams 

formuotis sveikos gyvensenos 

nuostatas. 

2. Suteikta sisteminga mokymosi 

pagalba, ugdymosi sunkumų turintiems 

vaikams, užtikrinant kokybišką, 

lygiavertį, saugų įtraukųjį ugdymą 

įstaigoje. 

3. Įvykdyti ugdomosios aplinkos 

pokyčiai. 

1. Įstaigoje įgyvendinamos 

ikimokyklinio ugdymo „Vaikystės 

takeliu“ bei Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. Vykdomos 

prevencinės programos: 

priešmokyklinio amžiaus grupėse 

Lions Quest Lietuva „Laikas 

kartu“, „Zipio draugai“, 

ikimokyklinio amžiaus grupėse 

„Gyvenimo įgūdžių programa“. 

Įgyvendinamas tarptautinis 

„Erasmus+“ KA229 projektas 

„Prevencija geriau nei gydymas“, 

kaip yra pasakęs Hipokratas. 

Projekto eigoje 2 pedagogai 

dalyvavo edukacinėje programoje 

„Pažink žolelių pasaulį“ Farsalos 

mieste Graikijoje. Vaikams 

organizuotos 3 edukacinės išvykos 

Vilkaviškio rajone. 

Įgyvendinami sveikatos stiprinimo 

ir fizinio ugdymo projektai 

„Olimpinė karta“ 

ir ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. 

Pateikus paraišką projekto 

„Olimpinė karta“ konkursui, 

gautas finansavimas. 

Organizuotos veiklos kartu su 

Vilkaviškio Visuomenės sveikatos 

biuru. 

2. Lopšelio-darželio Vaiko 

gerovės komisijos veikla vykdoma 

pagal sudarytą ir įstaigos 

direktoriaus patvirtintą planą. 



Organizuoti 3 mokytojų tarybos, 2 

mokytojų atestacijos posėdžiai, 2 

metodiniai pasitarimai. 

3. Tarptautinio Erasmus+ projekto 

lėšomis 3 000,00 Eur, biudžetinių 

įstaigų lėšomis 2 500,00 Eur 

įsigyti lauko muzikos 

instrumentai, įkurta nauja 

muzikos-poilsio erdvė. Projekto 

„Olimpinė karta“ lėšos 

panaudotos dviračių sporto, sporto 

žaidynių, krepšinio ir futbolo 

priemonių įsigijimui, varžybų 

organizavimui. Įsigyta įranga, 

modernios priemonės individualių 

gebėjimų lavinimui.  

Praturtintos edukacinės erdvės 

lauke baldais, sūpynėmis, STEAM 

priemonėmis. Įsigytas mobilus 

trikrepšio stovas, įkurtas 

labirintas. Įsigyta vaikų amžių, 

gebėjimus ir poreikius atitinkančių 

ugdymo priemonių (13 grupių – 4 

500,00 Eur, literatūros 1 560,00 

Eur). Įsigyta konvekcinė krosnis, 

elektrinė mėsmalė (3 650,00 Eur). 

3. Sudaryti 

palankias sąlygas 

perimti tautos 

kultūros pagrindus, 

didesnį dėmesį 

skirti Sūduvos 

krašto tautodailei. 

1. Puoselėjamos tradicijos ir papročiai, 

ugdomas pilietiškumas, tautiškumas, 

bendruomeniškumas ir patriotiškumas. 

Vienijama bendruomenė, skatinant jos 

narius prisijungti prie bendrų pilietinių 

veiklų. 

Organizuoti 6 pilietiniai-etniniai 

renginiai, kuriuose dalyvavo 80 

proc. bendruomenės narių.  

Organizuotos, drauge su 

ugdytiniais ir jų tėvais, 9 

pažintinės edukacinės išvykos 

rajone, apskrityje, šalyje, siekiant 

padėti vaikams turtinti jų 

žinojimą, geriau pažinti profesijas, 

amatus, kultūrines vertybes. 

Įstaigos bendruomenė prisijungė 

prie akcijos, kurios metu buvo 

pagaminta ir išdalinta miesto 

gyventojams 250 vėjų malūnėlių 

su šūkiu: „Lai nelieka nei vienas 

žmogus pas kurį nepūstų laisvės 

vėjas“. 

3 įstaigos ugdytiniai tapo 

laureatais rajoniniame konkurse 

,,Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo 

širdyje didžiai tavęs pasigenda“. 

80 proc. ugdytinių dalyvavo 

Kalbos savaitėje ,,Kalbą myliu ir 

gerbiu“. 

Dalyvavome 9 tarptautiniuose ir 9 respublikiniuose projektuose. 7 projektai apdovanoti 

Nacionaliniais kokybės ženkleliais, 6 – Europos kokybės ženkleliais. 

Įstaigai suteiktas ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020–2021. 



Buvome aktyvūs 10 konkursų, kuriuose 9 ugdytiniai tapo laimėtojais, laureatais, 

diplomantais. Į mokyklą išleidome 40 brandžių ugdytinių. 

Nuo 2020 m. spalio įstaigoje įdiegtas elektroninis dienynas „Eliis“. Elektroniniu dienynu 

naudojasi pedagogai ir administracija. 

Sukaupti duomenys: grupių komplektavimo ir vaikų skaičiaus kaitos, socialinio paso, 

ugdytinių adaptacijos, edukacinių aplinkų poreikio ir kokybės, dalyvavimo kultūriniuose 

renginiuose ir projektuose. Atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.  

 

2020 m. vertinimo kriterijų rezultatų lyginamoji analizė,  

įtraukiant ir ankstesniųjų laikotarpių rezultatus, tendencijos. 

 

Lopšelyje-darželyje „Buratinas“ siekiama sudaryti sąlygas ugdytinių mokymuisi iš 

patirties, fiziniam aktyvumui. Atsižvelgiant į Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto prioritetus, išsikelti nauji tikslai – praturtinti vaikų 

ugdymosi procesą STEAM praktika, plėtoti inkliuzinę kultūrą, skatinti fizinį aktyvumą. Įstaigos 

pedagogai, ugdymo procese taikydami gerąsias praktikas ir inovacijas, įgytas šalies ir 

tarptautiniuose mokymuose, seminaruose, sudarė galimybę ugdytiniams šiuolaikiškai ir įdomiai 

lavintis gebėjimus įvairiose ugdymosi srityse. Ugdymas orientuotas į kiekvieną vaiką, pripažįstant 

įvairovę, stiprinant vaiko psichinę, fizinę sveikatą, formuojant sveikos mitybos įpročius, 

prevencines nuostatas. 

Lopšelio-darželio bendruomenė 2020 metais dalyvavo savanorystės veiklose, tęsė 

projektinę veiklą. Lopšelis-darželis apdovanotas „Geriausia „eTwinning“ mokykla“ ženkleliu už 

sėkmingai integruojamus „eTwinning“ nacionalinius ir tarptautinius projektus į ugdymo procesą. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogė tapo programos „eTwinning“ ambasadore Kauno regione, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė – „eTwinning“ programos mentore. 

Siekdami įvairinti ugdomąjį procesą, atrasti šiuolaikiškų, patrauklių vaikui ugdymo(si) 

metodų, priemonių bei būdų, skatindami mokytojų profesinį tobulėjimą, tęsėme ERASMUS+ 

KA229 projekto veiklas. 2 pedagogai dalyvavo mokymosi mobilumo veiklose Graikijoje. Projekto 

veiklose įstaigos bendruomenė formavosi suvokimą ir įprotį ieškoti prevencijos ir gydymo būdų 

gamtoje, teigiamą požiūrį į aplinkos poveikį savijautai. Numatytas fizinis mobilumas Lietuvoje, dėl 

Covid 19 situacijos šalyje ir pasaulyje, neįvyko. 

Mažėjantis gyventojų skaičius rajone kol kas nedaro įtakos vaikų skaičiui mūsų įstaigoje. 

Ugdytinių skaičius per trejus metus padidėjo 4 proc. 
 

Ugdytinių skaičiaus kaita 2018–2020 metų laikotarpiu 

 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

223 229 229 
 

Specialistų pagalbą gaunančių ugdytinių kaita 2018–2019 metų laikotarpiu 
 

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. 

Logopedas  58 62 

Psichologas 15 16 

Specialusis pedagogas 5 4 

Socialinis pedagogas 14 15 
 

2020 m. įstaigos materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinti su lopšelio-darželio savivaldos institucijomis, bendruomene. 

Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš Valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, 

paramos lėšų, Europos sąjungos lėšų. 

Lopšelio-darželio biudžeto lyginamoji analizė pagal finansavimo šaltinius ir valstybės 

funkcijas: 

Finansavimo šaltinis Išlaidų pavadinimas 2019 m. (Eur) 2020 m. (Eur) 

Mokymo lėšos (K) Darbo užmokesčio ir Sodra 220 133,00 245 960,00 



įmokos 

 Kitoms išlaidoms 8 767,00 8 740,00 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos (Z) 

Darbo užmokesčio ir Sodra 

įmokos 

332 790,00 380 244,00 

 Kitoms išlaidoms 40 810,00 47 887,00 

 Turto įsigijimo  3 640,00 

Biudžetinių įstaigų lėšos 

(S) 

Biudžetinių įstaigų pajamos 73 309,00 49 147,00 

Valstybės biudžeto lėšos 

(VB) 

Nemokamo maitinimo išlaidų 

kompensavimas 

1 117,00 5 747,00 

Kitos dotacijos ir lėšos (T) Darbo užmokesčio ir Sodra 

įmokos 

 316,00 

 Kitoms išmokoms  7 175,00 

Paramos lėšos  1,2 proc. GPM 1 238,00 822,00 

 Rėmėjų lėšos  260,00 

Europos sąjungos lėšos 

(ES) 

„ERASMUS+“ ir „eTwining“ 

tarptautiniai projektai  

13 470,00 4 990,00 

likutis 

Lėšos projektų vykdymui Projektas „Olimpinės dienos 

Buratine“  

500,00 500,00 

Lėšos projektų vykdymui Savanorystės projektas „Atrask 

save“ 

300,00 300,00 

 Iš viso: 691 934,00 755 728,00 

 

Kita informacija. 

  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Kauno PGV Vilkaviškio PGT 2020 m. gegužės 14 d. patikros metu neatitikimų nenustatyta. 

Vaikų žaidimų aikštelių metinės kontrolės aktas 2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. P1553-70159-1-

2020 pagal Lietuvos higienos normų reikalavimus. Neatitikimai pašalinti.  

Įvykę viešųjų pirkimų konkursai: 

1. Dėl krepšinio aikštelės dangos rekonstrukcijos.  

2. Dėl saulės šviesos elektrinės įrengimo. 

3. Dėl šilumos suvartojimo valdymo ir monitoringo sistemos. Gruodžio mėnesį sistema 

įdiegta. 

Finansavimo šaltiniai darbams atlikti 

Finansavimo šaltinis Išlaidų pavadinimas 2020 m. (Eur) 

Paramos lėšos,  

Biudžetinių įstaigų lėšos (S) 

Krepšinio aikštelės sintetinės 

dangos įrengimo ant paruošto 

pagrindo darbų atlikimas.  

 

12 099,40  

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos (Z) Šilumos suvartojimo valdymo ir 

monitoringo sistemos įrengimas, 

paleidimo darbai ir aptarnavimo 

paslaugos. 

4 800,00 

Klimato kaitos programos 

subsidija (80 proc.) 

Savivaldybės biudžeto lėšos (Z) 

(20 proc.) 

 

Saulės šviesos elektrinės 

įrengimo, paslaugų ir įrengimo 

darbai 

32 188,42 

 

–––––––––––––––––––––––––– 
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