
 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

S P R E N D I M A S  

DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

 

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. B-TS-1120 

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“ 2022-05-20 raštą Nr. (1.15)SD-34, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2021 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 
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PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1120 
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vadovo žodis 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ (toliau – lopšelis-darželis, įstaiga) yra 

biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas..  
Lopšelis-darželis „Buratinas“ – didžiausia ikimokyklinė ugdymo įstaiga Vilkaviškio rajone 

(223 ugdytiniai). 2021 metais įstaigoje veikė 13 grupių (2 lopšelio, 8 darželio, 3 priešmokyklinio 

ugdymo). Pradinei ugdymo pakopai parengti 45 ugdytiniai.  

Įstaigos ugdytiniai. Daugėja ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. 2021 

metais jų skaičius padvigubėjo. Dirba 3 mokytojo padėjėjai, pagalbos mokiniui specialistai. Įstaigą 

lanko 55 (25,2 proc.) vaikai iš gausių šeimų, 63 (28,8 proc.) ugdytiniams dėl įvairių priežasčių 

taikoma 50 proc. mokesčio lengvata už išlaikymą įstaigoje, 16 (7,4 proc.) vaikų taikoma 100 proc. 

mokesčio lengvata už maitinimą dėl šeimai paskirtos socialinės pašalpos. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

nemokamus pietus gauna 58 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Lopšelį-darželį lanko 12 proc. 

ugdytinių iš nepilnų šeimų, 18 proc. iš daugiavaikių šeimų.  
 

2021 metais lopšelį-darželį lankiusių vaikų skaičius 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 

Ikimokyklinis ugdymo 

grupėse 

Iš viso 

59 164 223 
 

Įstaigos darbuotojai. 2021 m. įstaigoje patvirtinta 55,51 etato (ugdymo procesui 

organizuoti ir valdyti – 2,00 et., pedagoginių darbuotojų – 27,51 et., nepedagoginių darbuotojų – 

26,00 et.). 2021 m. gruodžio 31 d. lopšelyje-darželyje dirbo 58 darbuotojai: 32 pedagoginiai, 26 

nepedagoginiai darbuotojai. Dirba 31 kvalifikuotas mokytojas, iš jų 4 – pagalbos mokiniui 

specialistai (2 logopedai, specialusis ir socialinis pedagogai, psichologas). 80,6 proc. mokytojų įgiję 

kvalifikacines kategorijas: 1 ekspertas, 6 metodininkai, 18 vyresniųjų mokytojų. 
 

Įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos 
 

Ekspertas Metodininkas Vyresnysis mokytojas Mokytojas 

1 6 18 4 
 

Įstaigoje pagalbą ugdytiniams teikia specialistai 
 

Socialinis pedagogas Logopedas Spec. pedagogas Psichologas 

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

Įstaigoje dirba fizinio, meninio ugdymo mokytojai. Įstaigoje veikia 3 papildomo ugdymo 

būreliai (krepšinio, robotikos, anglų kalbos). Juos lankė 67 proc. 4–6 metų amžiaus ugdytinių. 

Veiklos tikslų įgyvendinimas 

2021 metais lopšelio-darželio bendruomenė kryptingai siekė strateginio tikslo – siekti 

kokybiško, inovatyvaus ugdymo, pritaikyto įvairių ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams. 

Veiklos prioritetai – ugdymo kokybė ir kolegialus bendradarbiavimas. Bendruomenė sėkmingai 

įgyvendino lopšelio-darželio 2021 m. veiklos planą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) 

programas. Į pagrindines ugdymo(si) programas integravo prevencines programas, STEAM, 

savanorystės ir projektines veiklas. 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys susietos su 



3 

 

ugdymo proceso kokybe. 2021-ųjų metų tikslas – stiprinti mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų 

bendradarbiavimo kultūrą, siekiant šiuolaikiško visapusiško vaiko ugdymosi, jo gerovės įstaigoje.  

Uždaviniai:  

1. Inicijuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo, kolegialios 

paramos veiklas, užtikrinti kolegialų grįžtamąjį ryšį.  

2.  Vienytis dialogiškam, tyrinėjančiam, lauko pedagogikos elementais, STEAM 

metodais grįstam ugdymuisi gamtinėje aplinkoje.  

3.  Užtikrinti ugdymosi kokybę integruojant nuotolinio mokymosi galimybes, IKT 

įrankių naudojimą ugdymo procese. 

4.  Puoselėti sveikos gyvensenos nuostatas, lavintis savarankiškumo ir savisaugos 

gebėjimus saugojant ir stiprinant sveikatą. 

 

Uždaviniai Veiklos įgyvendinimo rezultatai 
Kokybiniai ir kiekybiniai rezultato 

vertinimo kriterijai 

Inicijuoti mokytojų 

ir švietimo 

pagalbos 

specialistų 

bendradarbiavimo, 

kolegialios 

paramos veiklas, 

užtikrinti kolegialų 

grįžtamąjį ryšį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryta darbo grupė, parengtas ir 

patvirtintas Veiklos kokybės 

įsivertinimo planas. 

 

Įdiegta mokytojų įsivertinimo 

sistema, numatytos priemonės, 

susitarimai dėl veiklų stebėjimo. 

 

Skatinamas mokytojų 

kompetencijų tobulinimas 

bendradarbiaujant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atliktas įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 

patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika. 

2. Veiklos kokybės įsivertinimas pristatytas 

įstaigos bendruomenei mokytojų metodinio 

pasitarimo metu (2021-11-16 protokolo Nr. 

MV-2). 

3. Mokytojai skleidė patirtį: 4 mokytojai 

dalijosi praktine patirtimi šalyje, 3 – rajone, 

2 organizavo atviras ugdomąsias veiklas. 

Dalyvavome 9 tarptautiniuose ir 11 

respublikinių projektų (vienas projektas 

apdovanotas „Geriausias Lietuvos 

„eTwinning“ projektas 2021“ titulu, keturios 

mokytojos buvo apdovanotos Nacionaliniais 

kokybės ženkleliais už kurtus bei vykdytus 

„eTwinning“ projektus). Organizuota 

respublikinė konferencija „Idėjų gniūžtė 

2021“. Vykdant „Erasmus+“ KA229 

pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 

sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių 

projektą „Prevencija geriau nei gydymas“, 

organizuotas 5 dienų tiesioginis virtualus 

projekto partnerių susitikimas, vykdytos 

bendros veiklos, dalintasi gerąja patirtimi. 

4. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

Vilkaviškio r. sporto mokykla (2021-10-11 

Nr. 7.15.-9) ir VšĮ Vilkaviškio sporto ir 

pramogų centru (2021-10-11 Nr. 7.15.-8). 
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Vienytis 

dialogiškam, 

tyrinėjančiam, 

lauko pedagogikos 

elementais, 

STEAM metodais 

grįstam ugdymuisi 

gamtinėje 

aplinkoje. 

 

 

 

 

 

Ugdymas praturtintas STEAM 

praktika, įkurta STEAM 

priemonių saugykla. 

Geresni vaikų gebėjimai 

gamtamokslio, inžinerinio, 

matematinio, technologinio 

tyrinėjimo, dizaino kūrimo, 

problemų sprendimo, 

programavimo srityse. Tikslingas 

skaitmeninių programėlių 

naudojimas vaikų ugdymo 

procese. Mobilių IKT priemonių 

naudojimas. Vienos grupės vaikai 

formuoja ir gilina programavimo 

įgūdžius. 

 

Papildyta STEAM priemonių saugykla, 

plėtojant robotikos kryptį, kuriama 

informacinių technologijų bazė, kur vaikai 

gali naudotis 2 planšetėmis, „Lego“ robotais 

ir 2 lavinamąsias funkcijas atliekančiais 

robotukais. Mokytojų veiklai gerinti įsigyti 

4 nešiojami kompiuteriai, projektorius, 2 

laminatoriai. 

 

 

Užtikrinti 

ugdymosi kokybę 

integruojant 

nuotolinio 

mokymosi 

galimybes, IKT 

įrankių naudojimą 

ugdymo procese. 

 

 

Nuoseklus planavimas ir 

informacijos perdavimas tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

administracijai naudojantis „Eliis“ 

dienynu. 

 

Patobulintas įstaigos interneto 

puslapis. Nuolatos viešinama 

aktuali informacija. 

 

1. Sudaryta darbo grupė „Eliis“ tvarkos 

aprašui parengti (direktoriaus 2021 m. 

rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. (1.3.) V-78-3).  

2. Parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2021 

m. spalio 1 d. įsakymu Nr. (1.3.) V-83 

„Naudojimosi Eliis“ dienynu tvarkos 

aprašas“.  

3. Dienynu naudojasi 100 proc. mokytojų ir 

85 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų). Taip 

patobulinta tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo sistema. 

4. Sudaryta darbo grupė internetiniam 

puslapiui atnaujinti (direktoriaus 2021 m. 

birželio 3 d. įsakymas Nr. (1.3.) V-59). 

5. Atnaujintas internetinis puslapis 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. 

nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms 

programoms aprašo patvirtinimo“. 

 

Puoselėti sveikos 

gyvensenos 

nuostatas, lavintis 

savarankiškumo ir 

savisaugos 

gebėjimus 

saugojant ir 

stiprinant sveikatą. 

 

 

1. Laimėta atranka, įgyvendintas 

olimpinio ugdymo projektas 

„Olimpinių žiedų savaitė“ 2021-

05-17–2021-11-23. 

2. Įgyvendintos projekto 

veiksenos: aktyvioji edukacija 

„Vasara sporto ritmu. Atrask savo 

treniruotę“ 2021-06-01–2021-09-

17, varžybos, žaidimai, konkursai 

„Olimpinių žiedų savaitė“. 

 

 

1.100 proc. lopšelio-darželio ugdytinių ir 

mokytojų dalyvavo projekte. 

Kryptingai ir nuosekliai vykdomi sveikos 

gyvensenos, Olimpinio ugdymo bei 

savanoriškos veiklos idėjas skatinantys 

projektai. 

2. Programos kūrėjams pristatėme projektą 

„Olimpinių žiedų savaitė“. Projektas buvo 

įvertintas, jam paskirtas dalinis LTOK 

finansavimas. Projektas vykdytas keletu 

etapų nuo gegužės iki lapkričio mėnesio. 

Pirmojo etapo eigoje aktyvioji edukacija 

„Vasara sporto ritmu. Atrask savo 

treniruotę“. Įstaigos ugdytiniai įgijo žinių 

apie Tokijo olimpines žaidynes, Japonijos 
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šalį, Lietuvos olimpiečius, susipažino ir 

išbandė įvairias vasaros sporto šakas. 

Atrado sau, savo grupės draugams 

patinkančią sporto šaką. Rudenį visi susitiko 

„Olimpinių žiedų savaitės“ renginiuose, 

pademonstravo savo sportinius įgūdžius. 

3. Saviraišką tenkino konstruodami „Lego“, 

lipdydami plastilinu, piešdami, spalvindami 

sportine, olimpine tematika. Domėdamiesi 

olimpinėmis žaidynėmis įstaigos ugdytiniai 

susipažino su Japonijos šalimi, japonų 

abėcėle, hieroglifais. Sportines, kūrybines 

veiklas vasaros metu organizavo 4 grupių 

mokytojai. 

 

 

2021 m. vertinimo kriterijų rezultatų lyginamoji analizė, įtraukiant ir ankstesniųjų 

laikotarpių rezultatus, tendencijos. 

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

patirties, fiziniam aktyvumui. Kryptingai vykdyti ugdomosios aplinkos pokyčiai. Praturtintos 

edukacinės erdvės lauke: įrengta krepšinio aikštelė panaudojant įstaigos, ugdytinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bei rėmėjų lėšas bei įruošta žaidimų erdvė 2–3 metų amžiaus vaikams.  

Patvirtinti nauji lopšelio-darželio nuostatai (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-749). Teisės aktu nustatytas nuotolinio ugdymosi proceso 

organizavimo būdas. Atnaujinta įstaigos tarybos sudėtis (direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymas 

Nr. (1.3.) V-46). 

Atnaujinti įstaigos vidaus dokumentai: darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų kvalifikacijos 

tvarkos aprašas, paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas, netiesioginio darbo su vaikais 

valandų panaudojimo tvarkos aprašas ir kt. Atnaujinti ir papildyti tvarkų aprašai apibrėžia 

bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas įstaigoje, nustatydamos bendro pobūdžio 

reikalavimus ir taisykles. 

Nuolatos rūpinamasi vaikų ir darbuotojų saugumu. Prie darželio įvažiavimo pastatytas 

kelio ženklas „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“. 

 

Ugdytinių skaičiaus kaita 2019–2021 metų laikotarpiu 

 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

229 229 223 
 

Specialistų pagalbą gaunančių ugdytinių kaita 2019–2021 metų laikotarpiu 
 

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Logopedas  58 62 71 

Psichologas 15 16 24 

Specialusis pedagogas 5 4 3 

Socialinis pedagogas 14 15 16 
 

2021 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 Išlaidų pavadinimas 2019 m. 2020 m. 2021 m. 
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šaltinis (Eur) (Eur) (Eur) 

Mokymo lėšos (K) Darbo užmokesčio ir Sodra 

įmokos 
220 133,00 245 960,00 314 300,00 

 Kitoms išlaidoms 8 767,00 8 740,00 9 300,00 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos (Z) 

Darbo užmokesčio ir Sodra 

įmokos 
332 790,00 380 244,00 450 622,00 

 Kitoms išlaidoms 40 810,00 47 887,00 52 078,00 

 Turto įsigijimo  3 640,00  

Biudžetinių įstaigų 

lėšos (S) 

Biudžetinių įstaigų pajamos 
73 309,00 49 147,00 58 062,00 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

(VB) 

Nemokamo maitinimo 

išlaidų kompensavimas 1 117,00 5 747,00 12 983,00 

Kitos dotacijos ir 

lėšos (T) 

Darbo užmokesčio ir Sodra 

įmokos 
 316,00 14 300,00 

 Kitoms išmokoms  7 175,00 899,00 

Paramos lėšos  1,2 proc. GPM 1 238,00 822,00 748,00 

 Rėmėjų lėšos  260,00 1000,00 

Europos sąjungos 

lėšos (ES) 

„ERASMUS+“ ir 

„eTwining“ tarptautiniai 

projektai  
13 470,00 

4 990,00 

likutis 

 

4 754,00 

likutis 

Lėšos projektų 

vykdymui 

Projektas „Olimpinės dienos 

Buratine“  
500,00 500,00 400,00 

Lėšos projektų 

vykdymui 

Savanorystės projektas 

„Atrask save“ 
300,00 300,00  

 Iš viso: 691 934,00 755 728,00 919 446,00 
 

Kita informacija. 

Vykdyti patikrinimai. 

•  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tikrinimo 

tikslas – karantino režimo laikymosi ir (ar) valstybės lygio ekstremalios situacijos likvidavimo ir 

pasekmių šalinimo priemonių laikymosi kontrolė. Pažeidimų nenustatyta (2021 m. sausio 18 d. 

rezultatų aktas Nr.(4-21 15.3.2).  

•  2021 metų III ketvirtį įstaigoje atliktas Psichosocialinių rizikos veiksnių nustatymo 

tyrimas. Gauti tyrimo rezultatai mobingo galimybės nepatvirtino (Psichosocialinių rizikos veiksnių 

tyrimo protokolas-ataskaita Nr. 21-545). 

•  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tikrinimo 

tikslas – ekstremalios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolė. Pažeidimų 

nenustatyta (2021 m. gruodžio 14 d. rezultatų aktas Nr.(4-12 15.3.2). 

Toliau tęsiamas projektas dėl saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo (darbai tęsiami pagal 

2020–2023 m. projektą). 

Finansavimo šaltiniai darbams atlikti 

Finansavimo šaltinis Išlaidų pavadinimas 2021 m. (Eur) 

Klimato kaitos programos subsidija (80 

proc.) 

Savivaldybės biudžeto lėšos (Z) (20 

proc.) 

 

Saulės šviesos elektrinės 

įrengimo, paslaugų ir įrengimo 

darbai 

32 188,42 

 

                –––––––––––––––––––––––––– 


