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Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Puriena“ (toliau – Įstaiga) 2021 m. nuosekliai bei kokybiškai 

buvo įgyvendinamos priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo ir kitos neformaliojo vaikų švietimo 

programos. 2021-09-01 duomenimis Įstaigoje buvo suformuota 19 grupių, ugdyta 351 vaikas (2020 

m. – 342 vaikai), iš jų 59 lopšelinio, 195 darželinio ir 97 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Dirbo 89 

darbuotojai, iš jų 47 pedagogai, t. y. 47 etatai (2020 m. – 38 etatai), ir 41 nepedagoginis darbuotojas, 

t. y. 39 etatai (2020 m. – 43 etatai).  

2021 metais Įstaigos veikla buvo organizuojama, vadovaujantis 2021–2023 m. strateginiu 

planu (toliau – Strateginis planas) ir 2021 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Įstaiga pasirinko 

tokias prioritetinės veiklos kryptis: 1) užtikrinti visų Įstaigos veiklos sričių funkcionalumą ir dermę; 

2) garantuoti saugias ir modernias ugdymo sąlygas; 3) užtikrinti inovatyvų, į vaiką orientuotą 

ugdymą. Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti konkretūs veiklos tikslai, uždaviniai, jų 

įgyvendinimo priemonės, atsižvelgiant į laukiamus rezultatus.  

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti kokybiško ugdymo proceso organizavimą 

– buvo tobulinama visų Įstaigos veiklos sričių veikla, remiantis įsivertinimo rezultatais, stiprinamas 

švietimo pagalbos teikimas, vaikų ugdyme buvo taikomos gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir menų srities (toliau – STEAM) patyriminio ugdymo strategijos. Tikslui pasiekti buvo 

vykdomi penki Veiklos plano uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį uždavinius – atlikti Įstaigos įsivertinimą, parengti 

(atnaujinti) veiklą reglamentuojančius dokumentus ir didinti veiklos efektyvumą, kuriant saugią, 

sveiką bei modernią darbo aplinką – buvo parengta ar atnaujinta 13 Įstaigos planavimo ar veiklos 

reglamentavimo dokumentų, remiantis stebėsenos rezultatais. Sėkmingai vykdytos COVID-19 ligos 

prevencijos priemonės, įsigyta higienos, dezifekavimo priemonių, kaukių, pirštinių už 10,2  tūkst. 

Eur, t. y. dvigubai daugiau negu 2020 m.. Teiktas kokybiškas maitinimas 351 ugdytiniui (tausojantis 

maitinimas skirtas 5 sveikatos problemų turintiems vaikams, nemokamas maitinimas – 60 vaikų). 

33 šeimoms taikyta 50 %, 3 šeimoms – 100 % mokesčių už vaikų maitinimą lengvata. Švietimo 

pagalba teikta 59 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei 5 vaikams su dideliais 

ir 13 su vidutiniais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. 2 vaikams parengti savirūpos planai; 

– įgyvendinant trečiąjį uždavinį – skatinti bendruomenės narių atsakomybę už nuolatinį 

profesinį tobulėjimą, stiprinant partnerystę ir lyderystę – buvo tikslingai vykdomas darbuotojų 

profesinis tobulėjimas: išklausytas 31 kvalifikacijos tobulinimo renginys (3272 val.), 2 pedagogai 

įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas (metodininko ir vyresniojo mokytojo), 2 pedagogai įgijo 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo specialybę, 35 pedagogai domėjosi STEAM patyriminio ugdymo 

metodikų taikymo klausimais. Įstaigos vadovai, mokytojai parengė ir Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų centre vedė 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą Klaipėdos apskrities meninio 

ugdymo mokytojams, skaitė pranešimus 3 tarptautinėse ir 2 miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

konferencijose ir forumuose, dalinosi patirtimi 4 šalies, 15 miesto ir 13 Įstaigos metodiniuose 

renginiuose. 2021 m. organizuoti 7 partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ metodiniai-

edukaciniai renginiai, bendradarbiauta su Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Želmenėlis“, „Versmė“, 

„Eglutė“, „Bangelė“, „Nykštukas“, Jūrų kadetų mokykla, Panevėžio Dembavos, Telšių 

„Žemaitukas“ ikimokyklinėmis įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais. Įvykdytos priemonės 
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Įstaigos pedagogams  sudarė galimybę sėkmingai taikyti inovatyvias ugdymo technologijas, 

pozityviai, dalykiškai bendradarbiauti perteikiant praktinę savo patirtį pedagogams, įstaigos viduje 

ir už jos ribų.  

– įgyvendinant ketvirtąjį ir penktąjį uždavinius – siekti individualios vaiko pažangos, 

įtraukiant jį į STEAM veiklas ir sudaryti sąlygas vaikams perimti tautos kultūros pagrindus, ugdytis 

socialiai reikšmingus asmenybės bruožus – buvo organizuoti ir įgyvendinti 5 tarptautiniai, 5 šalies, 

5 miesto, 8 Įstaigos, 14 grupinių projektų, skatinančių vaikų patyriminį ugdymą STEAM srityje. Iš 

8 eTwinning įgyvendintų projektų 2 įvertinti nacionalinio lygio ženkleliais. Tenkinant vaikų 

pažinimo ir saviraiškos poreikius, Įstaigoje buvo vykdomos 4 neformaliojo vaikų švietimo 

programos (dailės, teatro, sveikos gyvensenos, pažinimo-tyrinėjimo). Sėkmingai į ugdymo procesą 

integruota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programa „Olimpinė karta“. Emocijų ir elgesio 

sutrikimų prevencijai stiprinti buvo vykdomos programos „Zipio draugai“ ir „Kimochi“. Per metus 

organizuota 30 kultūrinių renginių Įstaigoje, 5 miesto ir 2 šalies mastu (66 % daugiau negu planuota), 

29 tikslinės (STEAM) edukacinės išvykos, 9 socialinio solidarumo akcijos, 48 vaikų kūrybinių darbų 

parodos, 5 „Europos judumo“ savaitės renginiai. Ugdytiniai tapo dainų konkursų „Giest 

lakštingalėlis“, „Augino močiutė“, „Linksmas švyturiukas“ laureatais, dalyvavo šalies vaikų 

teatrinės raiškos festivaliuose „Šimtakojis“, „Vaidinkime drauge“, „Vaidinimų kraitelė 2021“ ir 

kituose. Iš viso 2021 m. organizuota 160 virtualių ir tiesioginių renginių (30 % veiklų daugiau negu 

2020 m.), kuriuose dalyvavo 80 % ugdytinių.  

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – užtikrinti sveiką ir saugią Įstaigos aplinką – buvo 

vykdomi du Strateginio plano uždaviniai – gerinti Įstaigos ugdymo aplinką ir pritaikyti Įstaigos 

aplinkas švietimo reikmėms. Įgyvendinant šiuos uždavinius buvo tikslingai panaudotos valstybės, 

savivaldybės ir paramos lėšos. 2021 m atliktas darbo vietų rizikos vertinimas, sumontuotos garsą 

sugeriančios plokštės 2 grupėse, vykdyti  159 viešieji pirkimai prekių ir paslaugų įsigijimui už 63,0 

tūkst. Eur. Sumontuoti 2 sportiniai lauko įrengimai, atnaujinti 1 grupės baldai, įsigyta sportinio 

inventorius, 3 smėlio dėžės, nupirkti 3 kompiuteriai, interaktyvus ekranas, daugiafunkcis 

spausdintuvas, ugdymo priemonės pažinimo ir eksperimentų kambarėliui. Už 8,2 tūkst. Eur visos 

Įstaigos grupės (100 %) aprūpintos moderniomis ugdymo priemonėmis. 

2021 m. Įstaigos finansinė situacija buvo tokia: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

881,0 879,9 99,9 Įskaičiuotos nemokamo 

maitinimo ir maitinimo 

kompensavimo paslaugų 

lėšos 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

513,1 509,6 99,3 Įskaičiuotos nepanaudotos 

dotacijos optimizavimui 

lėšos (1,6 tūkst. Eur), kai 

pedagogas atsisakė jam 

skiriamų dotacijos lėšų 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

0,3 0,2 66,7 Lėšos už patalpų suteikimo 

paslaugą. Lėšos taupomos 

Pajamų išlaidos (SP) 141,5 121,9 86,2 Tėvų įmokų lėšos 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB; SB) 

0,4 0,4 100 Projektų, vykdomų kartu su 

Klaipėdos Universitetu, 

lėšos 

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

4,2 3,0 71,4 Lėšos taupomos ugdymo 

priemonėms lauke 

įsigijimui 

Iš viso 1540,5 1515,0 98,3  
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Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2022 m. sausio 1 d. 

100 Kreditorinio įsiskolinimo 

įstaiga neturėjo 

 

2021 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos vykdė 4 patikrinimus: Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras (2021-02-03 aktas Nr.2-27674), Valstybinė maisto ir veterinarinė 

tarnyba (2021-11-25 aktas Nr. 37VMĮP-95), UAB „Inspektum“ atliko žaidimų aikštelių patikrą 

(2021-11-17 aktas Nr. P2163-93202-1-2021), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2021-02-21 aktas Nr. 

LA06.068). Tikrinusios institucijos pažeidimų nenustatė. 

         2021 m. Įstaigoje liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: trūksta 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų dėl jų senėjimo ar natūralios kaitos. Taikytos priemonės (Pedagogų 

perkvalifikavimas, paraiškos pedagogų rengimo institucijoms, skelbimai užimtumo tarnyboje) , tik 

dalinai padėjo spręsti iškilusią problemą. Taip pat nėra kam likviduoti atsirandantį statybų broką, 

nes įmonė, renovavusi pastatą, bankrutavo (pateikti raštai administracijos direktoriui, informuotas 

atsakingas už statybos ir infrastruktūros plėtrą skyrius), o garantinis priežiūros laikas baigiasi 2022 

m. 

         Planuodama 2022 m. veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių veiklos prioritetų: 

užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbos teikimą įvairių gebėjimų vaikams ir kurti veiksmingą 

bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo 

rodikliai  
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

kokybišką ir 

efektyvų  

įstaigos 

valdymą 

Parengti ir 

atnaujinti Įstaigos 

veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai 

atitinka 

pasikeitusius teisės 

aktus 

1. Atliktas Įstaigos 

veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų 

įvertinimas  

iki 2021-05-01  

                                   

 

2. Atnaujinta Įstaigos 

vidaus kontrolės 

politika:   

2.1. parengta, 

suderinta ir patvirtinta 

Finansų kontrolės 

tvarka iki 2021-04-01; 

2.2. parengtos ir 

patvirtintos ne mažiau 

kaip 6 Įstaigos veiklą 

ir jos kontrolę 

reglamentuojančios 

tvarkos, tvarkų 

aprašymai ar taisyklės 

iki 2021-12-15 

 

1. Atliktas Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

vertinimas, rezultatai aptarti 

administracijos pasitarime, 

numatyti dokumentų parengimo 

(atnaujinimo) terminai, atsakingi 

asmenys (2021-04-21 protokolas 

Nr. 2). 

2. Vadovaujantis teisės aktais, 

parengta nauja Įstaigos vidaus 

kontrolės politika ir patvirtinta 

direktoriaus  2021-04-02 įsakymu 

Nr. V-33: 

2.1. parengtos finansų kontrolės 

taisyklės, suderintos su Klaipėdos 

miesto savivaldybės 

administracijos Centralizuotos 

apskaitos skyriaus vedėju ir 

patvirtintos Įstaigos direktoriaus 

2021-04-01 įsakymu Nr. V-33  

2.2. parengta ar atnaujinta 11 

Įstaigos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai: 

2.2.1. Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės 
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tvarkos aprašas (direktoriaus 

2021-12-08 įsakymas Nr. V-81); 

2.2.2. Darbo apmokėjimo sistema 

(direktoriaus 2021-11-17 įsakymu 

Nr. V-75); 

2.2.3. Vidaus tvarkos taisyklės 

(direktoriaus 2021-12-15 

įsakymas Nr. V-84); 

2.2.4. Krizių valdymo tvarkos 

aprašas (direktoriaus 2021-10-29 

įsakymas Nr. V-7/1); 

2.2.5. Pagalbos specialiųjų 

poreikių vaikams sistema 

(direktoriaus 2022-12-15 

įsakymas Nr. V-85); 

2.2.6. Šeši asmens duomenų 

tvarkymą reglamentuojantys 

teisės aktai (direktoriaus 2021 m. 

kovo 26 d. įsakymai Nr. V-27–30) 

1.2. 

Organizuoti 

sistemingą ir 

veiksmingą 

švietimo 

pagalbą 

skirtingų 

poreikių 

vaikams 

Išplėtoti švietimo 

pagalbos sistemą, 

vienijant paslaugos 

teikėjus vidiniu ir 

išoriniu lygmeniu 

1. Parengtas Įstaigos 

specialistų-grupių 

mokytojų-tėvų 

švietimo pagalbos 

teikimo 2021 m.  

planas iki 2021-03-15.  

2. 30 proc. mokytojų 

dalyvavo švietimo 

pagalbos teikimo 

Įstaigos ugdytiniams 

procesuose iki 2021-

12-31. 

 

 

 

 

 

 

3. 50 proc. pedagogų 

dalyvavo ne mažiau 

30 val. kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose šalies, 

miesto lygiu, gauti 

pažymėjimai, 

patvirtinantys įgytas  

kompetencijas ugdyti 

skirtingų poreikių 

vaikus iki 2021-12-31 

1. Pagal švietimo pagalbos 

teikimo 2021 m. planą patvirtinta 

švietimo pagalbos teikimo 

koordinacinė darbo grupė 

(direktoriaus 2021-03-07 

įsakymas Nr. V-45). 

2. Per metus 22 pedagogai (45 

proc.) dalyvavo švietimo pagalbos 

teikimo ugdytiniams procesuose. 

Organizuoti pokalbiai dėl 

švietimo pagalbos paslaugų ir 

bendradarbiavimo kokybės 

gerinimo su 9 grupių ir  

neformaliojo švietimo mokytojais, 

Įstaigos logopedais ir vaiko 

gerovės komisijos nariais (2021 

09-19, 2021-12-17/22 protokolai 

Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6). 

3. Per metus 40 pedagogų (90 %). 

dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. Įstaigai 

pateikti pažymėjimai dėl 

kompetencijų tobulinimo, dirbant 

su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais. 

 

1.3. Diegti 

STEAM 

patyriminio 

Sudarytos sąlygos 

ugdymo procese 

taikyti  inovatyvias 

metodikas 

1. Suburta STEAM 

metodikos 

įgyvendinimo darbo 

grupė 2021-02-05.  

1. Įstaigos direktoriaus 2021-05-

07 įsakymu Nr. V-45 suburta  

darbo grupė STEAM ir 
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ugdymo 

metodiką 

2. Organizuotos 

metodinės dienos, 

išvykos ir diskusijos 

su ne mažiau kaip 5 

socialiniais 

partneriais, iki 2021-

11-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Praturtintas 

inovatyvus ugdymo 

turinys, taikant 

STEAM metodiką. 10 

proc. padidėjo 

patyriminio ugdymo 

veiklų, lyginant su 

praėjusiais metais iki 

2021-12-31 

patyriminio ugdymo veiklų 

inicijavimui ir organizavimui. 

2. Organizuotos metodinės dienos, 

įtrauktos į Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros 

centro bei socialinių partnerių 

veiklos planus, pagal 3 dvišales 

įstaigų bendradarbiavimo sutartis 

(2021-10-19 ir 2021-11-17 su 

Klaipėdos lopšeliais-darželiais 

„Versmė“ ir „Želmenėlis“, 2021-

04-07 su Telšių lopšeliu-darželiu 

„Žemaitukas“). Organizuotos 4 

metodinė dienos Įstaigos 

mokytojams, STEAM metodo 

taikymo galimybėms plėtoti 

(2021-04-29, 2021-05-17, 2021-

11-30, 2021-12-07 protokolai 

Nr.1–4), kuriuose dalyvavo 50 

pedagogų (100%). Vykdytos 

STEAM veiklos 

bendradarbiaujant su Lietuvos 

Jūrų muziejumi, Prano Domšaičio 

galerija. Suderinti ir patvirtinti 

veiklų planai. 

3. Parengtas ir patvirtintas 

pažinimo-eksperimentų 

kambarėlio mokytojo ir 5 grupių 

pedagogų bendradarbiavimo 

planas STEM metodikos 

įgyvendinimui (direktoriaus 2021-

02-12 įsakymas Nr. V-25) sudarė 

galimybes stiprinti vaikų 

patyriminį ugdymą. 2021 m. 

organizuota 30% veiklų daugiau, 

nei 2020 m. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Parengti ir atnaujinti, personalo valdymo 

veiklą reglamentuojantys dokumentai 

Atnaujinti ir parengti 4 personalo valdymą 

Įstaigoje reglamentuojantys dokumentai, kurie 

sudarė prielaidas gerinti psichosocialines 

darbuotojų darbo sąlygas ir mikroklimatą: 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo 
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politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

(direktoriaus 2021-09-10 įsakymu Nr.V-58),  

Darbuotojų lygių galimybių politikos 

įgyvendinimo tvarkos aprašas (direktoriaus 2021-

09-10 įsakymas Nr. V-59), Fizinio ir psichinio 

smurto darbo vietoje prevencijos ir intervencijos 

tvarka (direktoriaus 2021-09-10 įsakymas Nr. V-

57), Krizių valdymo komandos veiklos 

organizavimo tvarka (direktoriaus 2021-10-26 

įsakymas Nr. V-71) 

3.2. Parengti, detalizuoti ir ikimokyklinei 

įstaigai pritaikyti dokumentai padėję riboti 

COVID-19 ligos plitimą  

Patvirtinti ir įgyvendinti 3 dokumentai padėję 

valdyti COVID-19 ligos plitimą Įstaigoje: 

Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių 

planas (direktoriaus 2021-01-05 įsakymas Nr. V-

1); Darbuotojų saugos ir sveikatos, esant COVID-

19 ligos grėsmei veiksmų ir higienos laikymosi 

lopšelyje-darželyje „Puriena“ instrukcija 

(direktoriaus 2021-03-15 įsakymas Nr. V-34); 

Profilaktinių tyrimų įstaigoje tvarka (direktoriaus 

2021-03-29 įsakymas Nr.V-31). 

4. Paskirtas asmuo atsakingas už COVID-19 ligos 

valdymą (direktoriaus 2021-02-03 įsakymas Nr. 

V-8). 

5. Parengti 6 informaciniai pranešimai ir laiškai 

ugdytinių tėvams ir Įstaigos darbuotojams. 

 
 

 

___________________________________ 


