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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTIS“  2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės 2021-2027 

metų strateginio veiklos plano programos 

tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo 

(nurodoma programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 
Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo 

metu nustatyti tobulintini aspektai: 

1.Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

2.Vaikų ir tėvų veiklos dermė siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų. 

3.Parama ir pagalba vaikui, šeimai. 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija 

(iki ½ A4 lapo) 

Įstaigos veiklos strategijos ir iniciatyvos orentuotos į veiklas, tarpusavyje derinančias  vaikų 

ugdymą ir jų sveikatos saugojimą, stiprinimą, įtraukųjį ugdymą, tėvų ir pedagogų, pedagogų ir 

švietimo pagalbos vaikui specialistų bei tėvų ir švietimo pagalbos vaikui specialistų komandų 

bendradarbiavimą.  

Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su artimiausiomis švietimo įstaigomis: Panevėžio lopšeliais-

darželiais „Rugelis“, „Taika“, „Žilvitis“, M.Karkos pagrindine mokykla, A.Lipniūno progimnazija. 

Pasirašytos socialinės partnerystės sutartys su Panevėžio rajono švietimo centru, Panevėžio 

kolegija, Panevėžio E.Mezginaitės viešąja biblioteka. 



Lopšelis-darželis  priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, rengia ir inicijuoja bendrus 

sveikatingumo projektus kartu su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis. Aktyviai dalyvaujame 

„Sveikatiados“ projekte. Gerinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžių stiprinimą, bendraudami ir bendradarbiaudami su tėvais siekėme ugdymo 

vientisumo, naudojant šiuolaikines technologijas, kūrėme sveiką ir saugią, vaikų poreikius 

atitinkančią ugdymo aplinką, formuodami ugdytiniams sveikos gyvensenos  įgūdžius. Didelį 

dėmesį skyrėme emocinio intelekto ugdymui bei prevencinei veiklai. Siekiant aukštesnių mokinių 

pasiekimų bei pažangos ugdymo turinys papildytas inovatyviais ir šiuolaikiškais ugdymo metodais 

(STEAM ir kt.). Ikimokyklinio ugdymo grupėse mokytojos įgyvendino socialinio emocinio 

ugdymo programą „Kimochi“ ir priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo Tarptautinėje socialinių 

įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. 

Pagerinti vaikų kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pasiekimai taikant STEAM ugdymo ir 

projektinius metodus: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai į ugdymo turinį 

integruoja STEAM veiklas ir projektinius metodus. 

Įstaigoje teikiamos kokybiškos logopedo, socialinio pedagogo paslaugos. Į bendrąsias grupes 

integruojami SP ir SUP vaikai. 

Strateginėmis 2023-2027 metų permainomis bus siekiama gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo kokybę, kuriant ugdymo(si) turinio inovacijas, mokantis diegti inovatyvius ugdymo 

būdus, rekomenduojamus metodinėse rekomendacijose pedagogams  „Žaismė ir atradimai“, 

„Patirčių erdvės“. Siekdami užtikrinti kiekvienam vaikui kokybišką ugdymąsi, stiprinsime 

pedagogų kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje. Pastaraisiais metais padaugėjo vaikų, turinčių 

elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų. Tai pedagogams kelia naujų iššūkių, todėl 2023-

2027 metais toliau bus plėtojami įtraukiojo ugdymo aspektai-įtrauki socialinė aplinka, į vaiką 

orientuotas požiūris, tinkama fizinė ir emocinė aplinka, bendravimo galimybės kiekvienam. 

Mokydamiesi diegti naują veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, stiprinsime lopšelio-darželio 

bendruomenės diskusiją apie ugdymo kokybę, puoselėsime pedagogų refleksiją, savianalizę ie 

bendradarbiavimą kaip pagrindinius veiklos tobulinimo būdus. Nuolat permąstydami ir 

įsivertindami lopšelio-darželio veiklą, sieksime kurti kokybės siekio kultūrą. 

 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t. t.) 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (1 priedas) 

 

 

  



TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,  

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2022 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 GERINTI UGDYMO KOKYBĘ, PLĖTOJANT INOVATYVŲ 

UGDYMĄ, SKATINAT INDIVIDUALIŲ VAIKŲ 

AKTYVUMĄ IR ASMENINĘ PAŽANGĄ UGDYMO 

PROCESE 

Apklausoje dalyvavusių 

mokytojų teigiamai 

vertinančių priemonių rinkinį 

„Žaismė ir atradimai“, dalis  

proc. 80 90 I-IV ketv. 

01 01 Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo(si) rezultatus, diegiant ugdymo turinio inovacijas 

1. Apklausoje dalyvavusių 

mokytojų, teigiamai 

vertinančių ugdymosi 

rezultatus, dalis. 

2. Apklausoje dalyvavusių 

tėvų, teigiamai vertinančių 

ugdymosi rezultatus, dalis. 

proc. 

 

 

 

proc. 

80 

 

 

 

80 

90 

 

 

 

90 

I-IV ketv. 

01 01 01 Metodinės veiklos organizavimas, analizuojant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovacijų 

metodinę medžiagą „Žaismė ir atradimai“ 

Mokytojų, dalyvaujančių 

metodinėje veikloje, dalis 

proc. 

proc. 60 100 I-IV ketv. 

01 

 

 

Įstaigoje taikoma Švietimo 

ministerijos siūlomas metodines 

medžiagos priemonių rinkinys 

„Žaismė ir atradimai“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Įstaigą lankančių vaikų 

skaičius 

asm. 170 170 I-IV ketv. 

   02 Metodinės veiklos organizavimas, 

analizuojant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

inovacijų metodinę medžiagą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje ugdomų vaikų, 

pagerinusių kompetencijas, 

dalis  

proc. 75 85 III ketv. 

01 01 02 Praktinis ugdymo inovacijų diegimas, įgyvendinant 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

turinio projektus 

Įgyvendintų projektų skaičius vnt. 80 90 I-IV ketv. 

01 Inovacijų ugdymo(si) procese Direktoriaus Ikimokyklinio ugdymo proc. 80 90 I-IV ketv. 



diegimas, įgyvendinant 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio 

projektus 

pavaduotojas 

ugdymui 

įstaigoje ugdomų vaikų, 

pagilinusių kompetencijas, 

dalis  

01 01 03 Dalyvavimas mokymuose, diegiant atnaujintą 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 

Mokytojų, dalyvaujančių 

mokymuose, diegiant 

atnaujintą PU programą, 

skaičius  

vnt. 3 4 I-IV ketv. 

   01 Išanalizuoti ir taikyti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo 

programą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

PU mokytojos 

Vaikų, besimokančių pagal 

atnaujintą priešmokyklinio 

ugdymo programą, skaičius 

asm. 38 38 I-IV ketv. 

   02 Parengta nauja priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo metodika ir 

jos rezultatai pristatyti ugdytinių 

šeimoms 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

PU mokytojos 

Tėvų, susipažinusių su nauja 

metodika, skaičius 

vnt. 38 38 II ketv. 

   03 Taikoma Švietimo ministerijos 

siūlomas metodinės medžiagos 

priemonių rinkinys „Patirčių 

erdvės“ 

PU mokytojos Vaikų, ugdomų pagal 

metodinės priemonės rinkinį 

„Patirčių erdvės“, skaičius. 

asm. 38 38 I-IV ketv. 

01 01 04 Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į 

darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą 

Darbuotojų veiklos 

rezultatyvumo ir aktyvumo 

augimo dalis 

proc. 60 80 I-IV ketv. 

   01 Kartą per metus organizuoti 

individualius pokalbius su 

kiekvienu darbuotoju susitariant 

dėl svarbiausių darbų ir veiklos 

rezultatų, užduočių kitiems 

metams 

Direktorius  Darbuotojų, gebančių 

įsivertinti savo veiklas, bei 

pasirinkti efektyvaus veikimo 

kryptis, dalis. 

 

proc. 100 100 IV ketv. 

   02 Skatinami darbuotojai, rengiantys 

kvalifikacines programas, miesto 

ir respublikiniuose renginiuose 

pristatantys gerąją pedagoginio 

darbo patirtį 

Direktorius Įvairiomis formomis 

paskatintų darbuotojų dalis. 

proc. 30 50 I-IV ketv. 

   03 Parengti ilgalaikę kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Parengta ilgalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo 

vnt. 1 2 I ketv. 



ugdymui, 

Metodinio 

būrelio 

pirmininkė 

programa. 

   04 Mokytojų atestavimas, siekiant 

įgyti aukštesnes kvalifikacijos 

kategorijas 

Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Naujai atestuotų mokytojų 

skaičius 

asm. 1 3 II-III ketv. 

01 02 Gerinti įtraukios ugdymo(si) aplinkos kūrimą,  vaikų 

psichologinį atsparumą, stiprinti ugdytinių psichinę sveikatą, 

tobulinant emocinio intelekto ugdymo modelį 

Aplinkų pritaikytų ugdytinių 

emocinio intelekto ugdymui, 

dalis 

proc. 30 50 I-IV ketv. 

01 02 01 Stiprinti socialines emocines kompetencijas 

organizuojant bendruomenės mokymus ir konsultacijas 

Veiksmingai organizuotų 

ugdymui(si) skirtų dienų 

dalis 

proc. 30 50 I-IV ketv. 

   01 Specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikai integruojami į bendro 

ugdymo grupes pagal amžių 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir 

integruotų į bendrąsias 

grupes dalis. 

proc. 30 35 I-IV ketv. 

   02 Teikiamos švietimo pagalbos 

specialistų paslaugos, 

vadovaujantis PPT 

rekomendacijomis 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdomų 

pagal PPT rekomendacijas, 

dalis. 

proc. 30 40 I-IV ketv. 

   03 Kvalifikacijos tobulinimas: 

dalyvavimas seminaruose, 

mokymuose, skirtuose įtraukčiai 

švietime 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis.  

proc. 75 85 I-IV ketv. 

01 02 02 Įgyvendinti socialinius emocinius gebėjimus 

stiprinančias programas ir projektus 

Įgyvendintų programų ir 

projektų skaičius. 

vnt.  4 7 I-IV ketv. 

   01 Nuosekliųjų ankstyvosios smurto 

ir patyčių prevencijų programų 

„Kimochis“, „Zipio draugai“ , 

„Mėnuo be patyčių“ vykdymas 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių, dalyvaujančių 

socialinio emocinio ugdymo, 

sveikatos stiprinimo 

programose, dalis. 

proc. 65 70 I-IV ketv. 

   02 Prevencinių veiklų 

organizavimas, įtraukiant tėvus: 

renginiai, skirti Tolerancijos 

dienai, Pasaulinei psichikos 

sveikatos dienai, Šeimos dienai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Vaikų ir tėvų dalyvaujančių 

socialinio emocinio ugdymo, 

sveikatos stiprinimo 

programose, dalis. 

proc. 40 55 I-IV ketv. 



paminėti 

01 03 Organizuoti bendruomenės sveikatingumo plėtojimo veiklas Bendruomenės, įsitraukusios 

į programą, dalis  

proc. 70 90 I-IV ketv. 

01 03 01 Sveikos gyvensenos programos tobulinimas  Patobulinta sveikos 

gyvensenos programa, 

atliepianti bendruomenės 

poreikius. 

proc. 70 90 I-IV ketv. 

   01 Projektų įgyvendinimas „Žalioji 

palangė“, „Mano pojūčių 

pasaulyje“, „Miško takeliu“ 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Projektuose dalyvaujančių 

vaikų skaičius  

asm.  170 175 I-III ketv. 

   02 Edukacinių sveikatingumo 

valandėlių organizavimas kartu su 

visuomenės specialiste „Sveikos 

mitybos dienos“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

Sveikatingumo valandėles 

lankančių ikimokyklinio 

amžiaus vaikų skaičius 

asm. 132 175 I-IV ketv. 

   03 Tėvų dalyvavimas 

organizuojamose parodose, 

sveikatingumo, sportiniuose 

renginiuose, projektuose 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įstaigą lankančių 

ikimokyklinio amžiaus vaikų  

tėvų dalis  

proc. 

 

 

40 50 I-IV ketv. 

01 03 02 Dalyvavimas sveikatingumo projektuose Įstaigos, įsitraukimo į 

sveikatinimo projektus, dalis 

proc. 60 80 I-IV ketv. 

   01 Dalyvauti Respublikiniame 

renginyje „Mažųjų žaidynės“, 

organizuojant veiklas įstaigoje ir 

rengiant ataskaitas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ugdytinių, dalyvaujančių 

veiklose, dalis 

proc. 60 80 I-IV ketv. 

   02 Teikti paraišką „Olimpinė 

karta“ konkursui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengtų paraiškų skaičius vnt. 0 1 II ketv. 

   03 Vykdyti gerosios patirties sklaidą 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinkle 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Renginių, kuriuose kolegos 

pasidalina gerąja patirtimi, 

skaičius 

vnt. 1 2 I-IV ketv. 

02 PAGERINTI UGDYMO(SI) SĄLYGAS, SIEKIANT SUKURTI 

AKTYVINANČIĄ, SAUGIĄ, ŠIUOLAIKIŠKĄ, 

PAKANKAMAI APRŪPINTĄ IR VAIKO INTERESUS 

Atnaujintų ugdymosi patalpų 

dalis 

proc. 60 80 I-IV ketv. 



ATITINKANČIĄ UGDYMO(SI) APLINKĄ 

02 01 Kurti edukacines aplinkas, suteikti patirtinio ugdymo(si) 

galimybes atsižvelgiant į ugdytinių individualius gebėjimus 

Atnaujintų edukacinių 

aplinkų dalis 

proc.  70 80 I-IV ketv. 

02 01 01 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas STEAM 

ugdymo(si) srityje 

Pedagogų, dalyvavusių 

mokymuose, dalis  

proc. 50 90 I-IV ketv. 

   01 Parengti ir vykdyti STEAM 

projektus su socialiniais 

partneriais 

Direktorius ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vykdomų projektų skaičius vnt. 1 2 I-IV ketv. 

   02 Sistemingai organizuojamos 

metodinės valandos, skatinančios 

pasidalinti  gerąja patirtimi 

temomis „STEAM per metų 

laikus“, „Sensoriniai žaidimai 

visiems“ 

Metodinio 

būrelio 

pirmininkas, 

IU mokytojos 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis 

proc. 60 80 I-IV ketv. 

02 02 Modernizuoti ugdymo turinio įgyvendinimą, pritaikant 

šiuolaikines informacines technologijas 

Šiuolaikinių informacinių 

technologijų taikymo ugdyme 

dalis 

proc. 40 50 I-IV ketv. 

02 02 01 Edukacines aplinkas aprūpinti IKT priemonėmis ir 

technologijomis 

Įsigytų priemonių skaičius  vnt. 2 4 I-IV ketv. 

   01 Mokomųjų sensorinių priemonių 

įsigijimas STEAM kambariui 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiniai daliai 

Įsigytų ir naudojamų 

informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų 

edukacinių priemonių 

skaičius 

vnt. 4 7 III-IV ketv. 

   02 Kompiuterinės įrangos įsigijimas 

(planšetės) 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedys 

Įsigytų ir naudojamų 

informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų 

edukacinių priemonių 

skaičius 

vnt. 2 5 II ketv. 

02 02 02 STEAM kambarį papildyti šiuolaikiškais moderniais 

žaislais, žaidimais, ugdymo ir didaktinėmis 

priemonėmis, kurios skatins kūrybišką inovatyvų ir 

visapusišką ugdymo procesą 

 

Įsigytų žaislų ir priemonių 

skaičius 

vnt. 9 13 II-IV ketv. 



   01 Papildyti įstaigos STEAM erdvę 

nedideliu virtuvės kampeliu, 

pritaikant vaikų tyrinėjimams 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

Įsigytų ir naudojamų 

edukacinių priemonių 

skaičius 

vnt. 0 4 II-IV ketv. 

   02 Įrengti įstaigos lauko teritorijoje 

muzikos instrumentų erdvę 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedys 

 

Įsigytų ir naudojamų 

šiuolaikinių ugdymui skirtų 

edukacinių priemonių 

skaičius 

vnt. 0 1 III ketv. 

02 03 Atnaujinti vidaus aplinką Atnaujintų erdvių dalis vnt. 60 70 I-IV ketv. 

02 03 01 Kuriama saugi, funkcionali grupės aplinka, atitinkanti 

vaikų sveikatos saugos reikalavimus pagal HN 131:2015 

Aplinka atitinka 

reikalavimus. 

proc. 90 100 III-IV ketv. 

   01 Grupių WC patalpų ir vamzdynų 

remontas. 

Direktorius, 

ūkvedys 

Suremontuotų patalpų 

skaičius 

vnt. 3 4 III ketv. 

   02 Grupių lovyčių atnaujinimas Direktorius, 

ūkvedys 

Atnaujintų lovyčių skaičius vnt. 45 65 III-IV ketv. 

02 03 03 Gerų darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas Darbuotojų, teigiančių darbo 

sąlygos yra geros, dalis. 

proc. 80 90 I-IV ketv. 

   01 Administracijos patalpų remontas Direktorius, 

ūkvedys 

Atremontuotų patalpų 

skaičius 

vnt. 2 4 III ketv. 

   02 Skalbyklos patalpų remontas Direktorius, 

ūkvedys 

Suremontuota skalbyklos 

patalpa 

vnt. 0 1 IV ketv. 

03 PLĖTOTI BENDRYSTĖS RYŠIUS TARP MOKYKLOS 

BENDRUOMENĖS NARIŲ, SU SOCIALINIAIS 

PARTNERIAIS IR KITOMIS SUINTERESUOTOMIS 

ŠALIMIS 

Bendradarbiavimo ryšių 

plėtojimo su bendruomenės 

nariais ir socialiniais 

partneriais, dalis.  

proc. 60 70 I-IV ketv. 

03 01 Stiprinti ugdytinių, jų tėvų (globėjų) pedagogų sąveikos ryšius 

bei partnerystę ugdymo procese, visuomeninėse veiklose 

Tėvų, įsitraukusių į veiklas, 

dalis  

proc. 80 85 I-IV ketv. 

03 01 01 Edukacinių projektų skatinančių vaikų kompetencijos 

ugdymą ir reprezentavimą įgyvendinimas 

Įgyvendintų projektų skaičius vnt. 12 18 I-IV ketv. 

   01 Renginių, švenčių, edukacinių 

išvykų, vakaronių organizavimas 

mokytojų ir tėvų iniciatyva 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vykdomų renginių skaičius vnt. 12 22 I-IV ketv. 

   02 Seminarų, paskaitų, mokymų Direktorius, Dalyvautų seminarų, vnt. 10 18 I-IV ketv. 



tėvams ir pedagogams 

organizavimas suteikiant žinių 

apie ugdymo procesą 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

paskaitų, mokymų skaičius 

03 01 02 Tėvų apklausos „Vaiko savijauta darželyje“ Tėvų, dalyvavusių 

apklausoje, dalis 

proc. 60 70 IV ketv. 

   01 Klausimyno sudarymas tėvams, 

anketos pateikiamos portale 

apklausa.lt 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vaikų tėvų(globėjų) 

patenkintų teikiamų ugdymo 

paslaugų kokybe 

vnt. 1 2 IV ketv. 

   02 Rezultatų apibendrinimas, išvadų 

pristatymas bendruomenei 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vaikų tėvų(globėjų) 

patenkintų teikiamų ugdymo 

paslaugų kokybe, dalis nuo 

bendro jų skaičiaus 

 

proc. 70 80 IV ketv. 

03 02 Stiprinti sąveikos ryšius įstaigoje ir su socialiniais partneriais 

bei kitomis organizacijomis 

Bendradarbiavimo ryšių 

stiprinimo su socialiniais 

partneriais, dalis. 

proc. 60 80 I-IV ketv. 

03 02 01 Plėtoti partnerystę su kitomis ikimokyklinėmis 

įstaigomis 

Pasirašytų bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius  

vnt. 4 7 I-IV ketv. 

   01 Dalyvauti metodiniuose 

renginiuose ir dalintis patirtimi su 

ikimokyklinių įstaigų pedagogais 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis  

proc. 80 90 I-IV ketv. 

   02 Organizuoti ir vykdyti 

tarptautinius ir respublikinius 

projektus 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vykdomų tarptautinių ir 

respublikinių projektų 

skaičius 

vnt. 0 2 I-IV ketv. 

   03 Aktyviai dalyvauti 

tarptautiniuose, respublikiniuose 

miesto renginiuose, konkursuose, 

parodose susijusiuose su įstaigos 

prioritetinėmis veiklos kryptimis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Dalyvautų tarptautinių, 

respublikinių ir miesto 

regioninių projektų, 

konkursų, parodų skaičius 

vnt. 18 38 I-IV ketv. 

 

  



1 priedas 

 

 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(tūkst.. Eur) 

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023 metams 

(tūkst.. Eur) 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO    

1.1. Išlaidoms 913,4 982,5 

              iš jų darbo užmokesčiui 774,9 835,0 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 430,10 492,0 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF)  

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

  

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 77,1 84,2 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 404,5 404,8 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 1,7 1,5 

2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai   

 

 

 

 


