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I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“ – Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis 

juridinis asmuo. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, kitais švietimui aktualiais 

dokumentais bei Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatais. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 (Šiaulių 

miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-302 redakcija) patvirtino 2015–

2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą. Šio plano pagrindu parengtas Šiaulių miesto 

savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, kurio Švietimo prieinamumo ir kokybės 

užtikrinimo programos (08) strateginis tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, 

kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę. Siekiant įgyvendinti minėtą 

tikslą, parengtas Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, vadovaujantis Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu, 

Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. 

Lopšelyje-darželyje veikia 10 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 185 vaikai (2021 m. rugsėjo 1 d. duomenys). 

Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius nustatomas Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymu, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius nustatomas Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu. 

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius lopšelyje-darželyje 43,5, iš jų naudojama 18,75 

pedagoginio personalo, 2 vadovų, 19,25 aplinkos darbuotojų etatai. 9 pedagoginiai darbuotojai turi 

auklėtojo/mokytojo/pedagogo, 9 vyr. auklėtojo, 1 vyr. logopedo, 2 auklėtojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. 

Ugdomoji veikla planuojama vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Siekiant ugdymosi 

kokybės, vadovaujamasi Geros mokyklos koncepcija ir Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties 

koncepcija, kurios tikslas – brandus ir sėkmingas šiaulietis.  

 

2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ finansavimo šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos 

(SB), valstybės lėšos (ML), lėšos už teikiamas paslaugas (spec. programa), lėšos gautos iš kitų 

biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas; įvairios lėšos iš kitų šaltinių. Šiaulių lopšelio-darželio 

„Vaikystė“ finansavimo šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos (SB), valstybės lėšos (ML), lėšos 

už teikiamas paslaugas (spec. programa), lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už teikiamas 

paslaugas; įvairios lėšos iš kitų šaltinių. Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ patvirtinta 2021 m. 

programos sąmata vasario mėn. (677,9 Eur) pagal šiuos finansavimo šaltinius: savivaldybės biudžeto 
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lėšos – 281,7 tūkst. Eur, mokymo lėšos (ML) – 309,8 tūkst. Eur, specialiosios lėšos – 84,3 tūkst. Eur, 

paramos lėšos – 0,8 tūkst. Eur, praėjusių 2020 m. likučiai – 1,3 tūkst. Eur.  

2021–2023 m. strateginiame veiklos plane išskirti 2 tikslai: I tikslas – ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas; II tikslas – lopšelio-darželio aplinkos, skatinančios 

sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą(si) ir savirealizaciją, tobulinimas.  

I tikslo įgyvendinimo priemonės apėmė Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio 

ugdymo programos, Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ugdymo turinio įgyvendinimą. 

Atsižvelgiant į vaikų ugdymosi pasiekimų rezultatus ir įstaigos veiklos kryptį, 2021 metais didesnis 

dėmesys skirtas vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui, problemų sprendimo gebėjimams 

ugdyti, STEAM elementų integravimui į ugdymosi procesą, vaikų fizinės ir psichinės sveikatos 

stiprinimui bei sistemingos ir veiksmingos švietimo pagalbos teikimui, švietimo pagalbos 

specialistams įsitraukiant į grupines ugdomąsias veiklas.  

Įstaigoje sudaromos sąlygos pedagogų profesiniam tobulėjimui, skatinama dalijimosi gerąja 

patirtimi kultūra. 2021 m. 8 pedagogai skaitė pranešimus tarptautinėse, respublikinėse metodinėse-

praktinėse konferencijose, projektų mugėse. Apie įstaigos veiklą (organizuotus renginius, dalyvavimą 

projektinėje veikloje, dalinimąsi gerąja patirtimi) informacija skelbta lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje, facebook paskyroje, Šiaulių m. savivaldybės internetinėje svetainėje.  

2021 m. dėl COVID-19 situacijos valdymui keliamų reikalavimų ir rekomendacijų, 

apribotas tėvų kontaktinis dalyvavimas ugdymo procese, stebimas sumažėjęs vaikų lankomumas. 

Nuo 2020 m. kovo mėn. sustabdyta papildomojo ugdymo (būrelių) veikla įstaigoje 2021 m. 

neatnaujinta. Į tėvų lūkestį atnaujinti papildomojo ugdymo veiklas planuojama atsižvelgti 2022 m. 

 

II tikslo įgyvendinimo priemonės apėmė saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, atnaujinant vidaus 

patalpas, papildant ugdymo erdves edukacinėmis priemonėmis, įsigyjant higienos priemones ir ūkinį 

inventorių.  

2021 m. baigtas kompiuterių kabineto remontas. Jame kuriama STEAM ugdymui skirta erdvė, 

kurioje sudarytos sąlygos vaikams ugdytis skaitmeninio raštingumo, matematinius, problemų 

sprendimo gebėjimus, tyrinėti ir kurti. Atnaujintas metodinis (darbuotojų) kabinetas, siekiant sudaryti 

sąlygas darbuotojams pailsėti ir pavalgyti, pasiruošti veikloms, esant galimybei organizuoti 

kontaktinius posėdžius, darbo grupių susitikimus ir kt. 2021 m. dviejose laiptinėse įrengti papildomi 

turėklai, skirti jaunesniesiems ugdytiniams. Siekiant užtikrinti, kad skirtingų grupių vaikai 

nekontaktuotų tarpusavyje, pradėtas lauko aikštelių erdvių atskyrimas (įrengta viena skiriamoji 

tvorelė).   

2021 m. atlikti neplanuoti remonto darbai, panaudojant įstaigos pajamų lėšas, – vieno įėjimo 

lauko laiptų remontas po pavasarį atsiradusių defektų, dėl kurių įėjimas buvo laikinai uždarytas  (1,3 

tūkst. Eur). Papildomo finansavimo įstaigos infrastruktūros gerinimui 2021 m. neskirta, nebaigtas 

planuotas II korpuso elektros instaliacijos atnaujinimas, nebaigti paprastojo remonto darbai po 2020 

m. atlikto I korpuso elektros instaliacijos atnaujinimo.  

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“ dalyvauja iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamame projekte ,,LEAN modelio diegimas Šiaulių m. ikimokyklinėse įstaigose“. 

Strateginio veiklos plano 2022–2024 metams rengimo grupė, atsižvelgdama į projekto įgyvendinimo 

veiklų metu išsakytus darbuotojų, tėvų, socialinių partnerių lūkesčius dėl įstaigos veiklos, 

apibendrinusi darbo grupių (pedagogų, aplinkos darbuotojų, administracijos, virtuvės darbuotojų) 

susitikimų metu išsikeltus tikslus, išskyrė stipriąsias ir silpnąsias įstaigos veiklos puses, numatė 

galimybes ir grėsmes, koregavo įstaigos viziją ir misiją. 

 

Lopšelio-darželio „Vaikystė“ misija – visapusiškas vaikų gebėjimų ugdymas(is).  

Lopšelio-darželio „Vaikystė“ vizija: visi vaikai pasiekia asmeninę ūgtį.  
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STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Pedagogų atvirumas pokyčiams ir 

inovacijoms, kvalifikacijos kėlimas ir įgytų 

žinių ir gebėjimų taikymas ugdymo procese. 

 Pedagogų ir kitų darbuotojų komandinis 

darbas, siekiant geriausių vaiko ugdymosi 

rezultatų. 

 Vaikų ugdymo tęstinumo neužtikrinimas, 

kurį lemia darbuotojų kaita (dėl darbo 

keitimo, nedarbingumo ir kt.). 

 Bendradarbiavimas su tėvais ugdymo proceso 

metu (dėl galiojančių reikalavimų dėl 

COVID-19 situacijos valdymo, tėvams nėra 

galimybės įsitraukti į ugdymo procesą 

kontaktiniu būdu, organizuoti bendrų 

renginių, tradicinių švenčių). 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Neformaliojo ugdymo organizavimas 

(papildomo ugdymo būreliai). 

 Veiksmingos švietimo pagalbos teikimas 

ugdytiniams. 

 Išorės aplinkos panaudojimas vaikų ugdymui 

(šalia esantis Lieporių parkas, partnerystė su 

mikrorajono lopšeliais-darželiais, 

mokyklomis, biblioteka, tėvų įsitraukimas). 

 Mažesnis įstaigos finansavimas dėl 

mažėjančio vaikų, lankančių įstaigą, 

skaičiaus, kurį lemia mažėjantis 

gimstamumas ir vaikų išvykimas iš įstaigos. 

 Saugios ir sveikos aplinkos ugdytiniams ir 

darbuotojams neužtikrinimas (tobulintina 

ugdymo įstaigos aplinka ir infrastruktūra 

(vidaus patalpos, elektros instaliacija, lauko 

erdvės)). 

 

2022–2024 m. strateginį veiklos planą rengė 2021 m. spalio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-148 sudaryta Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ strateginio veiklos plano 2022–2024 metams 

rengimo darbo grupė.  

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 2022–2024 m. strateginis veiklos planas parengtas 

vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 m. 

strategija, LR Švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija (2014), 2015–2024 m. Šiaulių miesto 

strateginiu plėtros planu, Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu bei 

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatais ir 2021–2023 m. strateginiu veiklos planu. 2022–2024 

m. strateginiam veiklos planui pritarta 2021 m. lapkričio 29 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

taryboje (protokolo Nr. MT-4). 

 

II SKYRIUS 

I TIKSLAS – IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ 

TENKINIMAS  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, švietimo teikėjas atsako už švietimo 

kokybę, pasirinkdamas savitą ugdymo turinį, atitinkantį ikimokyklinio ugdymo principus, vaiko 

prigimtį, jo poreikius bei regioninę švietimo politiką, užtikrindamas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

švietimo veiklą ir įstaigos funkcionavimą. 

  

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021 metų 

faktas 
2022 metai 2023 metai 2024 metai 

1. Vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo programas (mato 

vienetas – vaikų skaičius) 

145/40 150/40 150/40 150/40 

2. Veiksmingą švietimo pagalbą (logopedo, 

socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo) 

gaunančių vaikų dalis (mato vienetas – proc.) 

95 100 100 100 
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Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021 metų 

faktas 
2022 metai 2023 metai 2024 metai 

3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų sričių 

vidurkis (rudens) 

3,3 3,4 3,43 3,45 

4. Vaikai, dalyvaujantys STEAM ugdyme (mato 

vienetas – vaikų skaičius) 

185 190 190 190 

5. Vaikai, dalyvaujantys edukaciniuose 

projektuose, programose (sveikatos ugdymo / 

socialinio emocinio ugdymo) (mato vienetas – 

vaikų skaičius) 

185/60 190/80 190/80 190/80 

6. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

dalyvaujančių pedagogų sk. / skaityti pranešimai 

21/8 22/3 22/3 22/3 

 

III SKYRIUS 

I TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01.01. uždavinys – vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir galimybes. 

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo programa atliepia vaikų, pedagogų 

ir tėvų poreikius, dera su Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Siekiant kokybiško 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi, vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, kuris padeda pedagogams geriau pažinti ugdomus 

vaikus: išsiaiškinti jų patirtį, įžvelgti nuostatas, atpažinti gebėjimus, apmąstant vaiko poreikius, 

polinkius, interesus. Tokiu būdu pedagogai gali tikslingiau parinkti natūralius, vaiko prigimtį 

atitinkančius ugdymosi būdus, metodus, numatyti ugdymosi gaires ateičiai. Atsižvelgiant į vaikų 

ugdymosi pasiekimų rezultatus ir įstaigos veiklos kryptį, 2022 metais dėmesys bus skiriamas vaikų 

sakytinės ir rašytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo gebėjimų ugdymui, problemų sprendimo, 

mokėjimo mokytis gebėjimams gerinti, taip pat STEAM elementų integravimui į ugdymosi procesą, 

vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui bei sistemingos ir veiksmingos švietimo pagalbos 

teikimui.  

 

Priemonės: 

01.01.01. Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo programos turinys išskirstytas į 

keturias tematikas, kurioms numatytos orientacinės temos. Kiekvienai orientacinei temai 

rekomenduojami ugdymosi metodai, idėjos vaikų veiklai, orientuotai į STEAM ugdymo elementus 

(gamtos mokslai technologijos, veikla kompiuterių kabinete, inžinerija, menas/dizainas/muzika, 

matematika), socialinį emocinį ugdymą, kalbinį ugdymą (sakytinės ir rašytinė kalba) bei vaiko fizinį 

ugdymą ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą.  

01.01.02. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa.  

01.01.03. Veiksmingos švietimo pagalbos vaikui teikimas. 

Lopšelyje-darželyje teikiama sisteminga švietimo pagalba (dirba logopedas (1,5 et.), socialinis 

pedagogas (0,5 et.), veikia Vaiko gerovės komisija). Atsižvelgiant į tai, kad didėja, vaikų turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių skaičius, 2022 m. planuojama didinti logopedo etato dalį iki 2,0 et., 

steigti specialiojo pedagogo 0,25 etato dalį. 

01.01.04. Edukacinių projektų, programų įgyvendinimas (STEAM, sveikatos stiprinimo, 

socialinio emocinio ugdymo). 
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Lopšelis-darželis „Vaikystė“ priklauso STEAM mokyklų tinklui, yra pripažintas Aktyvia ir 

Sveikatą stiprinančia mokykla, 2021–2022 m. m. dalyvauja Darnaus vystymosi įgūdžių programoje 

„Darni mokykla“. 2022 metais toliau bus įgyvendinamas lopšelio-darželio „Vaikystė“ STEAM 

veiksmų planas, sveikatos stiprinimo programos, socialinio-emocinio ugdymo programos 

(„Kimochis“, „Zipio draugai“), organizuojami tarptautiniai eTwinning projektai, įgyvendinamos 

darnaus vystymosi ir švietimo veiklos. Planuojama, kad dalis įstaigos ugdytinių įsitrauks į Šiaulių 

miesto savivaldybės finansuojamos programos „STEAM darželis“ veiklas.  

01.01.05. Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas. 

Lopšelyje-darželyje organizuojama meninio ugdymo (muzikos, kompiuterių) veikla. 

Papildomo ugdymo (būrelių) veiklos 2021 m. nebuvo organizuojamos. Papildomojo ugdymo 

(būrelių) veiklas planuojama atnaujinti 2022 m. 

 

01.02. uždavinys – sudaryti sąlygas pedagogų profesiniam tobulėjimui. 

Nuolat ir sistemingai besimokantis darbuotojas prisideda prie įstaigos veiklos kokybės 

gerinimo, formuoja dalijimosi gerąja patirtimi kultūrą įstaigoje.  

Priemonės: 

01.02.01. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programose ir renginiuose (seminaruose, 

kursuose, konferencijose ir kt.), pranešimų skaitymas. 

Atsižvelgiant į Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus (Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1367 redakcija), Valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei 

vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 

V-125 patvirtintu Šiaulių lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) 

tvarkos aprašu, 2022–2024 m. numatyta rinktis pedagogų skaitmeninio raštingumo gebėjimų 

tobulinimo, bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir 

paslaugas, kvalifikacijos tobulinimo programas bei pedagoginių darbuotojų profesinių ir asmeninių 

kompetencijų tobulinimo veiklas (dėmesį skiriant STEAM ugdymui, vaiko sveikatos stiprinimui). 

01.02.02. Sąlygų pedagogams ir pagalbos vaikui specialistams siekti karjeros ir įgyti jų 

kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją sudarymas. 

Lopšelyje-darželyje veikia Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos komisija, įgyvendinama Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos programa. Siekiama, 

kad profesinę patirtį, gilų dalyko išmanymą demonstruojantys pedagogai ne tik dalintųsi gerąja 

patirtimi, bet ir įgytų aukštesnę kvalifikacinę kategoriją (2022 m. vienas pedagogas planuoja įgyti 

vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją). Įstaigos darbuotojai toliau dalyvaus „Tęsk“ projekte, siekiant 

įgyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją (vienas pedagogas), dvi 

auklėtojo padėjėjos tęs ikimokyklinio ugdymo studijas. 

 

01.03. uždavinys – sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškiam dalyvavimui 

įstaigos veikloje. 

Geros mokyklos koncepcijoje bendruomenės narių saviraiškus dalyvavimas apibūdinamas kaip 
veiklos, įvykiai ir nuotykiai (būreliai, projektai, akcijos, talkos, pramogos ir kiti renginiai), ugdytinių 

savijauta (būti priimtam, gerbiamam, saugiam, džiaugtis buvimu darželyje), bendruomeniškumas 

(narystė, vienybė, dalijimasis, rūpinimasis kitais, pagalba, įsipareigojimai) ir savivalda (tarimasis, 

sprendimų inicijavimas, priėmimas ir įgyvendinimas, mokyklos gyvenimo kūrimas).  

Priemonės: 

01.03.01. Bendravimas ir bendradarbiavimas su įstaigos bendruomene.  

2021–2022 m. m. įstaiga dalyvauja Darnaus vystymosi įgūdžių programoje „Darni mokykla“. 

Programa siekiama ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti bendruomenę apie tvarius, aplinkai 
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ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Pagrindinis programos akcentas – darnios bendruomenės 

puoselėjimas. Toliau bus skatinama aktyvi įstaigos tarybos, darbo grupių, tėvų komitetų veikla, tėvų 

ir darbuotojų įsitraukimas į darželio gyvenimą, tėvų iniciatyvumas ir savanorystė. 

Bendravimui su įstaigos bendruomene naudojamasi elektroninėmis aplinkomis (bendravimo 

platformomis, el. dienynu, el. paštu). 

01.03.02. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  

2022 m. toliau įgyvendinamaa tikslinga, bendradarbiavimu grindžiama partnerystė su 

socialiniais partneriais (Lieporių mikrorajono lopšeliais-darželiais, Gegužių progimnazija, Vaikų 

literatūros skyriumi, Šiaulių moksleivių namais, Šiaulių techninės kūrybos centru (anksčiau – Jaunųjų 

technikų centru), tęsiamos socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) veiklos. 

 

IV SKYRIUS 

II TIKSLAS – LOPŠELIO-DARŽELIO APLINKOS, SKATINANČIOS SĖKMINGĄ 

KIEKVIENO VAIKO UGDYMĄ(SI) IR SAVIREALIZACIJĄ, TOBULINIMAS 

 

 Užtikrinant valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą, būtina sudaryti saugias ir sveikas 

vaikų ugdymo(si) sąlygas, aprūpinti šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis bei sukurti modernią 

ugdymo(si) aplinką. Naujų edukacinių zonų sukūrimas bei grupių aprūpinimas patraukliomis 

priemonėmis leidžia ugdytiniui mokytis ir veikti kasdienėje savo veikloje. Pagerėjus lopšelio-darželio 

ugdymo aplinkai, ugdymas atitiks šiuolaikinius reikalavimus, bus sudaromos saugesnės ir sveikesnės 

ugdymo ir ugdymosi sąlygos bei pakankamas švietimo prieinamumas. 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021 metų 

faktas 
2022 metai 2023 metai 2024 metai 

1. Ugdymo priemonių ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui atnaujinimas (mato 

vienetas – atnaujintų priemonių proc.) 

30 30 30 30 

2. Kompiuterinės įrangos atnaujinimas (mato vienetas – 

įsigytų kompiuterių, projektorių, planšečių, 

spausdintuvų skaičius) ir priežiūra 

4 5 5 5 

3. Vidaus ugdomosios aplinkos atnaujinimas (mato 

vienetas – suremontuotų patalpų skaičius) 

2 2 2 2 

4. Lauko žaidimų aikštelės modernizavimas (mato 

vienetas – įsigyto inventoriaus skaičius)  

4  1 1 1 

5. Sukurta saugi ir sveika vidaus ir lauko aplinka (mato 

vienetas – įgyvendintų investicinių projektų skaičius) 

0 1 1 4 

 

V SKYRIUS 

II TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

02.01. uždavinys – kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) aplinką, 

papildant ją šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis. 

 Įstaigoje kuriama patraukli ugdymosi aplinka, aprūpinant grupes, specialistų kabinetus 

moderniomis, saugiomis ugdymo priemonėmis, įsigyjant šiuolaikiškus baldus, atnaujinant 

edukacines erdves. 

Priemonės: 

02.01.01. Ugdymo priemonių įsigijimas ir atnaujinimas. 

Kaip ir kasmet planuojama atnaujinti 30 proc. ugdymo priemonių, dėmesį skiriant STEAM 

ugdymo, vaikų fizinio ugdymo inventoriui įsigyti.  

02.01.02. Elektroninio dienyno, internetinės svetainės palaikymas. 

Tėvai ir darbuotojai išnaudoja elektroninio dienyno teikiamas galimybes; bendradarbiaujant 

su dienyno administratoriais, įdiegiamos papildomos funkcijos. Nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas 
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internetinės svetainės turinys, įdiegti saugumo sertifikatai. 

02.01.03. Kompiuterinės įrangos atnaujinimas ir priežiūra. 

Valstybinėje audito ataskaitoje „Ar pokyčiai švietime lemia geresnius mokinių pasiekimus“ 

(2020) nurodoma, kad vis dar per mažas mokyklų aprūpinimo šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis 

(informacinėmis, komunikacinių technologijų ir gamtos mokslų laboratorijomis) mastas. 2021 m. 

įstaiga iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gavo du nešiojamus kompiuterius, du laminavimo 

aparatus. Toliau planuojama atnaujinti kompiuterių kabineto įrangą, sukuriant erdvę vaikų 

skaitmeninių kompetencijų ugdymuisi. 

02.01.04. Lauko žaidimų aikštelės turtinimas. 

2021 m. įsigytos keturios smėlio dėžės, įrengta skiriamoji edukacinė tvorelė lauko žaidimų 

aikštelėje. Dalį ugdymo priemonių, skirtų lauko erdvėms, planuojama įsigyti iš mokymo lėšų, taip 

pat lauko žaidimo aikštelės atnaujinimui pasitelkti tėvus (paramos lėšos, savanorystė). 

02.02. uždavinys – gerinti ugdymo(si) sąlygas, užtikrinant saugią ir sveiką ugdomąją 

aplinką. 

Siekiant užtikrinti saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, reikia atlikti vidaus patalpų remonto ir 

lauko aplinkos atnaujinimo darbus: pabaigti keisti II korpuso ir rūsio elektros instaliaciją, atlikti 

radiatorių keitimą ir šildymo sistemos atnaujinimą, atlikti pastato išorės šiltinimo darbus, keisti kiemo 

dangą (šaligatvio plyteles, įvažiavimą). Lėšų trūksta ir kitiems paprastojo remonto darbams: laiptinių 

ir bendro naudojimo koridoriaus atnaujinimui, vidaus durų keitimui, grupių sienų ir grindų dangos 

atnaujinimui. 2021 m. parengti investicinių projektų aprašymai laiptinių ir bendro naudojimo 

koridoriaus remonto, vidaus durų atnaujinimui. Virtuvė, grupės, specialistų kabinetai ūkinėmis ir 

higienos priemonėmis aprūpinami, tačiau stambesniam inventoriui, reikalingiems darbo įrankiams 

įsigyti, lėšų trūksta. Vidaus patalpų atnaujinimui, tariantis su bendruomene, naudojamos paramos 

lėšos.   

 

Priemonės: 

02.02.01. Ūkinių ir higienos priemonių įsigijimas.  

Siekiant užtikrinti Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, įstaiga įsigyja reikalingas 

sanitarines ir higienos priemones bei paslaugas, ūkinį inventorių. 

02.02.02. Pastato techninė priežiūra. 

Pastato techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 01.07 

03:2017 (atliekama kasmetinis statinio konstrukcijų techninės būklės vertinimas). Atsižvelgiant į 

rekomendacijas dėl pastebėtų defektų šalinimo, įstaiga rengia investicinių projektų aprašymus; 

smulkiems defektams šalinti naudojamos įstaigos pajamų, SB lėšos.  

02.02.03. Pastato sienų, cokolių, nuogrindų, patalpų, įrangos ir komunikacijų atnaujinimas. 

Elektros instaliacijos atnaujinimo darbus (II korpuso, rūsio) tikimasi baigti 2022 m. (gavus 

finansavimą). Parengtas pastato sienų šiltinimo investicinio projekto aprašymas (planuojama gauti 

finansavimą 2023 m.). Parengti radiatorių keitimo ir šildymo sistemos atnaujinimo, taip pat laiptinių 

ir koridoriaus remonto bei vidaus durų keitimo investicinių projektų aprašymai. 2022 m. planuojama 

parengti investicinio projekto aprašymą grupių sienų remontui (po elektros instaliacijos atnaujinimo), 

grindų dangos keitimui. 

2021 m. baigti atnaujinti kompiuterių kabinetas (sienų apdaila, grindų išardymas ir grindų 

dangos keitimas), jame įrengiant STEAM ugdymosi erdvę, metodinis (darbuotojų) kabinetas. 2022 

m. planuojama pradėti keisti vidaus patalpų duris, atlikti vieno įėjimo kosmetinį remontą, panaudojant 

įstaigos pajamų lėšas.  

02.02.04. Lauko aplinkos tvarkymas ir atnaujinimas. 
Parengtas investicinio projekto aprašymas dėl takų, šaligatvių keitimo, įvažiavimo asfaltavimo. 

2022 m. planuojama tvarkyti lauko aplinką, pasitelkiant įstaigos bendruomenę (medžių kirtimas, 

žolės sodinimas).  
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Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų 

ir produkto kriterijų suvestinė. 

3. STRAPIS kopija. 

________________________ 

 

 

SUDERINTA   SUDERINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

tarybos pirmininkas   Švietimo skyriaus vedėja 

 

Imantas Jankauskas   Edita Minkuvienė 

2021 m. gruodžio 17 d.   2021 m. gruodžio 23 d. 
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SB 256,7 308,7 314,5 321,2 Vykdomų programų sk. 1 1 1

VB 214,0 205,6 209,9 215,4 Grupių sk. 8 8 8

SP 67,5 71,9 71,9 71,6 Vaikų sk. 150 150 150

Iš viso 538,2 586,2 596,3 608,2

SB 21,0 21,8 22,0 22,7 Vykdomų programų sk. 1 1 1

VB 46,3 33,7 34,7 35,9 Grupių sk. 2 2 2

SP Vaikų sk. 40 40 40

Iš viso 67,3 55,5 56,7 58,6
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TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

STRATEGINIS TIKSLAS:  Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir 

įvairovę

Šiaulių lopšelio-darželio "Vaikystė" švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa
PROGRAMOS TIKSLAS - IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS 
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UŽDAVINYS - vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir galimybes

01 01 01 Šiaulių lopšelio-darželio 

"Vaikystė" ikimokyklinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas

01 01 02 Priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos 

įgyvendinimas



VB 27,9 39,9 39,9 39,9 Vaikų, gaunančių skirtą 

logopedo pagalbą, proc.
100 100 100

SB Vaikų, gaunančių skirtą soc. 

pedagogo pagalbą, proc.
100 100 100

Vaikų, gaunančių skirtą 

spec. pedagogo pagalbą, 

proc.

100 100 100

Iš viso 27,9 39,9 39,9 39,9

VB 0,8 0,8 0,8 0,8
Vaikų, dalyvaujančių 

sveikatinimo programose, 

projektuose, sk.

190 190 190

KT(1,2%) Vaikų, dalyvaujančių SEU 

programose, projektuose sk.
80 80 80

STEAM plano 

įgyvendinimas
1 1 1

Iš viso 0,8 0,8 0,8 0,8

VB 14,4 14,7 14,7 14,7 Vaikų sk. (muzikos) 190 190 190

SB Vaikų sk. (kompiuterių) 80 80 80
Vaikų, dalyvaujančių 

papildomajame ugdyme 

(būreliuose) sk.

80 80 80

Iš viso 14,4 14,7 14,7 14,7

01 01 648,6 697,1 708,4 722,2

01 02

SB 0,2 Kvalif. tobul. reng. 

dalyvaujančių pedagogų 

sk.
21 22 22

VB 1,3 1,3 1,3 1,3 Skaitytų pranešimų sk.
3 3 3

Iš viso 1,5 1,3 1,3 1,3

VB 0,2 0,1 0,1 0,1 Besiatestuojančių 

pedagogų sk.

1 1 1

Atestacijos programos 

įgyvendinimas

1 1 1

Iš viso 0,2 0,1 0,1 0,1

01 02 1,7 1,4 1,4 1,4

01 03

SP 0,2 0,2 0,2 0,2
1

01 01 04 Edukacinių projektų, 

programų įgyvendinimas 

(STEAM, sveikatos 

stiprinimo, socialinio 

emocinio ugdymo)

Neformaliojo ugdymo 

programų įgyvendinimas

050101

01 01 03 Veiksmingos švietimo 

pagalbos vaikui teikimas.

01 02 01 Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir 

renginiuose (seminaruose, 

kursuose, konferencijose ir kt.), 

pranešimų skaitymas

01 02

01 03 01 Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

įstaigos bendruomene

Iš viso uždaviniui

Įgyvendinama 

programa "Darni 

mokykla"

1 1

UŽDAVINYS - sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškiam dalyvavimui įstaigos veikloje.

Iš viso uždaviniui

UŽDAVINYS - sudaryti sąlygas pedagogų profesiniam tobulėjimui

02 Sąlygų pedagogams ir pagalbos vaikui 

specialistams siekti karjeros ir įgyti jų 

kompetenciją ir praktinę veiklą 

atitinkančią kvalifikacinę kategoriją 

sudarymas.



KT(1,2%)

Iš viso 0,2 0,2 0,2 0,2
KT(1,2%)

0,1 0,1 0,1
Organizuotų  renginių 

sk.

3 3 3

SKU įgyvendinimas 

(veiklų sk.)

2 2 2

Iš viso 0,0 0,1 0,1 0,1

01 03 0,2 0,3 0,3 0,3

01 650,5 698,8 710,1 723,9

02

02 01

VB 3,3 3,3 3,4 3,4

SP 0,5 0,5 0,5 0,5
KT(1,2%) 0,3 0,3 0,3

Iš viso 3,8 4,1 4,2 4,2

VB 0,5 0,5 0,5 0,5 El. dienyno 

palaikymas (proc.)

100 100 100

SP 0,1 0,1 0,1 0,1 Internetinės 

svetainės priežiūra 

(proc.)

100 100 100

Iš viso 0,6 0,6 0,6 0,6

VB 0,6 0,5 0,5 0,5 Įsigytos įrangos 

skaičius (vnt.)

5 5 5

SP 1,6 2,9 2,9 2,9 Įrangos priežiūra (proc.) 100 100 100

SB 0,5 0,3 0,3 0,3 Licenzijos (vnt.) 1 1 1

Iš viso 2,7 3,7 3,7 3,7

SP 1,0 0,8 0,8 0,8 Įsigyto inventoriaus 

sk. (vnt.)

1 1 1

VB 0,5 0,5 0,5 0,5 Lauko žaislų ir žaidimų 

atnaujinimas (proc.)

30 30 30

SB 0,1 0,1 0,1 0,1 Smėlio keitimas smėlio 

dėžėse (proc.)

100 100 100

KT(1,2%) 0,4 0,4 0,4 Lauko žaidimų aikštelės 

patikra

1 1 1

Iš viso 1,6 1,8 1,8 1,8

1

01 02

Iš viso uždaviniui

02 01 04 Lauko žaidimų aikštelės 

turtinimas

02 01 03 Kompiuterinės įrangos 

atnaujinimas ir priežiūra

02 Elektroninio dienyno, 

internetinės svetainės 

palaikymas

Iš viso tikslui

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais

01 03 01 Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

įstaigos bendruomene

01 03 02

30

PROGRAMOS TIKSLAS - LOPŠELIO-DARŽELIO APLINKOS, SKATINANČIOS SĖKMINGĄ KIEKVIENO VAIKO UGDYMĄ(SI) IR 

SAVIREALIZACIJĄ, TOBULINIMAS

UŽDAVINYS - kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) aplinką, papildant ją šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis

02 01 01 Ugdymo priemonių įsigijimas 

ir atnaujinimas

30

Įgyvendinama 

programa "Darni 

mokykla"

1 1

Ugdymo priemonių 

atnaujinimas (proc.)

30



02 01 8,7 10,2 10,3 10,3

02 02

SB 1,8 1,9 1,9 1,9 Higienos priemonių 

įsigijimas (proc.)

100 100 100

SP 8,6 7,3 7,3 7,3 Patalpų, kuriose 

atnaujinti baldai, sk.

1 1 1

Apranga ir patalynė 

(vnt.)

170 170 170

Iš viso 10,4 9,2 9,2 9,2

SB 0,3 0,5 0,5 0,5 Pastato techninės 

priežiūros įgyvend. 

(proc.)

100 100 100

SP(LIK) 1,3 Privalomos patikros 

(atliktų patikrų sk.)

3 3 3

Iš viso 1,6 0,5 0,5 0,5

SB 1,1 0,9 0,9 1,0 Įgyvendintų projektų 

(elektros instaliacijos 

atnaujinimo, sienų 

šiltinimo, radiatorių 

keitimo ir kt.) sk.

1 1 3

SP 4,3 4,5 4,5 4,5 Suremontuotų patalpų 

(grupių, kabinetų, salių, 

laiptinių, koridorių) sk.

2 2 2

KT(1,2%) 0,8 Pakeistų vidaus durų 

sk.

2 2 2

Iš viso 6,2 5,4 5,4 5,5

SB Įgyvendintų projektų 

sk.

0 0 1

SP 0,5 Lauko aplinkos (medžių 

genėjimo) tvarkymas

1 0 0

Iš viso 0,5 0,0 0,0 0,0

02 02 18,7 15,1 15,1 15,2

27,4 25,3 25,4 25,5

677,9 724,1 735,5 749,4

02 02 02 Pastato techninė priežiūra

Iš viso uždaviniui

Iš viso programai

02 02 03 Pastato sienų, cokolių, 

nuogrindų, patalpų, įrangos ir 

komunikacijų atnaujinimas

02 02

02 02 01 Ūkinių ir higienos priemonių 

įsigijimas

Iš viso uždaviniui

Iš viso tikslui

UŽDAVINYS - gerinti ugdymo(si) sąlygas, užtikrinant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką

04 Lauko aplinkos tvarkymas ir 

atnaujinimas 

Forma patvirtinta                                                   

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A-

1766



tūkst. Eur

 2021 metų 

patvirtinti 

asignavimai

2022 metų 

asignavimų 

planas

2023 metų 

lėšų 

projektas

2024 metų 

lėšų 

projektas

1. 677,1 723,3 734,7 748,6

1.1. 281,7 334,2 340,2 347,7

1.2.

1.3.

1.4. 309,8 300,9 306,3 313,0

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 84,3 88,2 88,2 87,9

1.11. 1,3

2. 0,8 0,8 0,8 0,8

2.1. 0,8 0,8 0,8 0,8

2.2

677,9 724,1 735,5 749,4

Valstybės biudžeto lėšos KT(1,2%)

Europos Sąjungos lėšos ES (KT)

Iš viso finansavimas programai  (1 eilutė + 2 eilutė)

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos 

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)

Paskolų lėšos PS (SB)

Programų lėšų likutis SB (LIK)

Mokymo lėšos VB (ML)

Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB 

(VF)

Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)

Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)

Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)

Europos Sąjungos lėšos ES

Įstaigų pajamų lėšos SP (33+32)

Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)

Kitos lėšos (KT)

(1c/1 forma)
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Forma patvirtinta                                                   

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A-

1766





Metai Tipas Dokumento Nr. Praėjusių metų suma Poreikis Poreikis +1 m. Poreikis +2 m. Asig. valdytojas Lėšos SVP elemento kodas Valstybės funkcija Iždo padalinys Failai

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 16:47 83500 87400 87400 87100 Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 33 08.01.03.09 09.01.01.01. Finansų skyrius

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 16:48 1274,5 0 0 0 Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 30 08.01.03.09 09.01.01.01. Finansų skyrius

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 16:49 281700 334200 340200 347700 Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 151 08.01.03.09 09.01.01.01. Finansų skyrius

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 16:50 54200 55100 56100 57300 Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 141 08.01.03.09 09.01.02.01. Finansų skyrius

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 16:51 800 800 800 800 Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 162 08.01.03.09 09.01.01.01. Parama

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 18:24 800 800 800 800 Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 32 08.01.03.09 09.01.01.01. Finansų skyrius

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 16:46 255600 245800 250200 255700 Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė 141 08.01.03.09 09.01.01.01. Finansų skyrius

Iš viso: 677 874,50 724 100,00 735 500,00 749 400,00


