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PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIAUS  
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
(2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) 

 
1. BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ 
1.1. Įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. pašto ir interneto svetainės adresai: 

 

 
Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“ 
Sodų g. 21, LT-39151 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 
584, 34 586 

Įstaigos interneto svetainės adresas: 
zilvitispasvalys.lt   
Elektroninis paštas: dirzilvitis@pasvalys.lt 

 
Lopšelį-darželį lanko ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 7 metų. Dauguma vaikų – 

lietuviai, augantys palankioje socialinėje aplinkoje. Vyrauja mišrių grupių komplektavimo modelis.  
Grupių struktūrą sudaro ankstyvojo amžiaus (1–3 m.), įprastos raidos ikimokyklinio amžiaus (3–6 
m.), priešmokyklinė (6–7 m.), trys vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų grupės bei dvi 
specialiųjų poreikių vaikų grupės, sutrikusio intelekto ir  kompleksinių negalių turintiems vaikams.  

Įstaigos savitumas. Lopšelis-darželis – vienintelė rajone įstaiga, ugdanti didelių specialiųjų 
poreikių turinčius vaikus. Logopedinėse grupėse ugdomi vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo 
sutrikimų, specialiosiose grupėse ugdomi sutrikusio intelekto ir kompleksinių negalių turintys 
vaikai. Kaimo vietovėse gyvenantys vaikai ugdomi savaitinėse grupėse, vežiojami įstaigos 
transportu. Suburta kompetentinga specialiųjų pedagogų komanda, teikianti įvairiapusę korekcinę 
pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, konsultuojanti jų tėvus bei kitus rajono gyventojus, 
auginančius neįgalius ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose. Šiais metais dalyvavome 
Specialiosios Olimpiados ,,Jaunojo atleto“ renginiuose ir įgyvendinome įstaigoje šią programą. 

1.2. Įstaigos vadovai: 
1.2.1. direktorius Armandas Abazorius, 3 vadybinė kvalifikacinė kategorija, šias pareigas 

eina nuo 1994 m. birželio 1 d.; 
1.2.2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kazimira Morkūnienė, 3 vadybinė kvalifikacinė 

kategorija, šias pareigas eina nuo 1994 m. birželio 1 d. 
1.3. Vaikų ir grupių skaičius sausio 1 d. duomenimis: 

 
2015 m. 2016 m.  

Grupių 
sk. 

Vaikų sk. Grupių 
sk. 

Vaikų sk. 

Lopšelio grupė (1–3 m.) 1 13 1 17 
Ikimokyklinio amžiaus grupė (3–4 
m.) 

1 19 1 22 

Ikimokyklinio amžiaus grupė (4–5 
m.) 

1 22 1 19 
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Priešmokyklinė grupė (5–6 m.) 1 16  18 
Logopedinė grupė (3–6 m.) 2 28  28 
Savaitinė logopedinė grupė (3–6 m.) 1 16  13 
Savaitinė specialioji grupė (1–6 m.) 2 15  16 

Iš viso įstaigoje: 9 129 
 (55 (43 %) 

spec. 
poreikių) 

 133 
(65 (49 %) 

spec. 
poreikių) 

  
1.4. 2016 m. buvo pavežami į įstaigą 21 vaikai iš Norių, Vaškų, Joniškėlio, Šimonių, 

Papyvesių, Raubonių, Talkonių, Pajiešmenių ir Kriklinių – turintys vidutinį ir sunkų neįgalumo lygį 
ir socialinę atskirtį patiriantys socialinės rizikos šeimų vaikai. 

1.5. Pedagoginių darbuotojų sąrašas ir kvalifikacija:  
 

Iš jų atestuota kvalifikacinėms kategorijoms: 
Pedagoginiai darbuotojai  

Mokytojo  
Vyr. 

mokytojo 
Metodininko Eksperto 

Neatestuota  

Ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojai – 14 

3 9 2   

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai – 2 

 2    

Spec. pedagogai – 1  1    
Logopedai – 3 1 2    
Judesio korekcijos 
pedagogai – 1 

 1    

Meninio ugdymo 
pedagogai – 1 

 1    

 
1.6. Darbuotojų etatų sąrašas (finansuojamų iš Mokinio krepšelio ir iš Savivaldybės 

biudžeto): 
 

Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas  Etatai  
                                     

I Etatiniai pedagoginiai darbuotojai (mokinio krepšelis 
priešmokyklinio ugdymo) 

 

1.  Direktorius 1 
2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,77 
 Iš viso MK: 4,77 

II Etatiniai pedagoginiai darbuotojai (mokinio krepšelis 
ikimokyklinio ugdymo) 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 8,06 
2. Logopedas 1 
 Iš viso MK: 9,06 

III Etatiniai pedagoginiai darbuotojai (biudžetas) 
 

 

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 
2. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas                 6,57 
3. Logopedas 1,33 
4. Spec.  pedagogas 2,58 
5. Meninio ugdymo pedagogas 1 
6. Judesio korekcijos pedagogas 1,38 
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7. Socialinis pedagogas 0,51 

 Iš viso etatinių pedagoginių darbuotojų (Biudžetas) 14,37 
 

 Iš viso etatinių pedagoginių darbuotojų (MK+B) 28,20 

 
IV Aptarnaujantis 

personalas 
 Etatai  

                                     
1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 
2. Vyr. buhalteris 1 
3. Raštvedys-sąskaitininkas 1 
4. Sveikatos priežiūros specialistas 0,5 
5. Masažuotojas 0,5 

6. Auklėtojo padėjėjas 9 
7. Naktinės auklės 4 
8. Vyr. virėjas 1 
9. Virėjas 1 

10. Virėjo padėjėjas 1 
11. Valytojas 1 

12. Skalbėjas 1 
13. Kiemsargis 1 

14. Sargas 0 
15. Santechnikas 0,5 
16. Stalius 0,5 
17. Vairuotojas 1 
18. Elektrikas-technikas 0,25 

 Iš viso aptarnaujančio personalo 25,25 

 Iš viso iš Biudžeto  (pedagogai+ aptarnaujantis p.) 39,62 

 Iš viso 53,45 

 
2. ĮSTAIGOS VEIKLA IR REZULTATAI 
2.1. 2015 m. įstaigos veiklos plano tikslas: 
Užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą ir visapusišką lavinimą modernioje, saugioje ir 

sveikoje aplinkoje. 
2.2. uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 
2.2.1. Kūrybiškai vykdyti ikimokyklinio ir bendrąją priešmokyklinio ugdymo  

programas, visapusiškai ugdyti dorinės, kultūrinės bei socialinės brandos pagrindus ir 
kompetencijas: 
 2.2.1.1 kūrybiškas pažintinių, komunikavimo,  socialinių, sveikatos saugojimo ir meninių 
kompetencijų ugdymas per įvairiapusę vaikų veiklą; 
 2.2.1.2. vaikų ugdymo(si) pasiekimų informacijos kaupimas „Vaikų pasiekimų aplankuose“, 
analizė ir vertinimas; 
 2.2.1.3. ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, atsižvelgiant į vaikų fizines ir 
psichines galias, gebėjimus ir poreikius;  
 2.2.1.4. pažangių ugdymo metodų taikymas, skatinant vaikų aktyvumą, savarankiškumą ir 
pažinimo motyvaciją; 
 2.2.1.5. vadovų, pedagogų ir kitų darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas 
kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose; 
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 2.2.1.6. pedagoginės darbo patirties kaupimas ir sklaida, dalijimasis informacija, metodinės 
pagalbos teikimas; 
 2.2.1.7. dalykinius bendradarbiavimo  ryšių su respublikos lopšelių-darželių „Žilvitis“ 
sambūrio bendruomenėmis palaikymas, dalyvaujant pasitarimuose, konferencijose, konkursuose 
parodose ir kt. renginiuose; 

2.2.1.8. dalyvavimas Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos projektuose ugdant  sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius. 
kūrybiškas pažintinių, komunikavimo,  socialinių, sveikatos saugojimo ir meninių kompetencijų 
ugdymas per įvairiapusę vaikų veiklą.  

2.2.2. Įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos 
bendruosius ir individualius ypatumus, padedantį kiekvienam augti ir  ugdytis visas 
Priešmokyklinio ugdymo bendroje programoje įvardytas kompetencijas: 
 2.2.2.1. tinkamas ugdymo proceso planavimas, vykdymas ir vaiko pasiekimų vertinimas, 
nuolat reflektuojant ir tobulinant ugdymo proceso visumą;  
 2.2.2.2. patirtinio mokymo ir mokymosi metodų naudojimas: projektai, jų pristatymas ir 
aptarimas, diskusijos, tyrinėjimai, eksperimentavimas, kūrybinės užduotys, pažintinės išvykos, 
ekskursijos; 

2.2.2.3. emociškai palankios ugdymo aplinkos kūrimas, bendraujant ir bendradarbiaujant 
vaikams, jų tėvams ir pedagogų komandoms. 

2.2.3. sutelktomis specialiųjų pedagogų komandos jėgomis  koreguoti ir tenkinti vaikų 
specialiuosius poreikius: 

2.2.3.1. vaikų specialiųjų  poreikių tenkinimas ir korekcija, jų tėvų konsultavimas ir 
pedagoginės pagalbos teikimas; 

2.2.3.2. individualių ir grupinių ugdymo planų sudarymas pagal vaikų gebėjimus ir fizinį 
išsivystymą; 

2.2.3.3. vaikų savarankiškumo saviraiškos ir kūrybiškumo, sveikos gyvensenos, sportinių  
įgūdžių vystymas, įtraukiant vaikus į meninę, sportinę veiklą ir įstaigoje organizuojamus projektus. 

2.2.4. Plėsti vaikų saviraiškos galimybes per įvairiapusę veiklą, įtraukiant į procesą 
šeimas ir bendruomenę: 
 2.2.4.1. edukacinis tėvų švietimas, informavimas apie vaikų ugdymo pasiekimus, vaikų 
darbelių parodėlių,  koncertų, išvykų ir kitų bendrų renginių organizavimas; 
 2.2.4.2. kalendorinių švenčių, koncertų, pramogų ir sportinių renginių organizavimas, kartu 
dalyvaujant tėvams ir bendruomenės nariams;  
 2.2.4.3. kūrybinės raiškos savaičių organizavimas, skatinant jose dalyvauti šeimas ir 
bendruomenės narius: 
 2.2.4.3.1.  sportinio ugdymo savaitė: 
 –  Sporto šventė : „Judėk, draugauk – sveikas auk“; 
 2.2.4.3.2. ekologinio ugdymo savaitė: 
 – Rankdarbių iš antrinių žaliavų paroda „Antras daikto gyvenimas“; 
 – Rudenėlio šventė; 
 2.2.4.3.3. meninio ugdymo savaitė: 
 – Kalėdinių žibintų žaislų ir puošmenų  paroda. 
 – Kalėdiniai karnavalai ir susitikimai su Kalėdų Seneliu.    
 2.2.4.4. dalyvavimas rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų teatrų 
festivalyje „Teatro uždangą praskleidus...“, vaikų piešinių ir darbelių parodose, koncertuose, 
minėjimuose organizuojamuose bendraujant ir bendradarbiaujant su Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešąja biblioteka, Pasvalio krašto muziejumi, Pasvalio kultūros centru; 

2.2.4.5. bendravimas ir bendradarbiavimas su lopšelio-darželio „Liepaitė“ ugdytiniais,  su 
Pasvalio rajono neįgaliųjų dienos užimtumo centru „Viltis“,  Pasvalio specialiąja mokykla, 
organizuojant bendras sporto šventes, dalijantis informacija ir tarpusavio pagalba, dalyvaujant 
jungtinėse vaikų darbelių parodose, keičiantis koncertinėmis programomis. 
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2.2.5. Sukurti jaukią, patogią, estetišką, saugią ir savitą ugdymo(si) erdvę, pagal vaikų 
amžių, poreikius, pomėgius ir galias: 

2.2.5.1. ugdymo proceso aprūpinimas naujomis, tikslingomis ugdymo priemonėmis, 
literatūra, žaislais, muzikos instrumentais, sportiniu inventoriumi; 

2.2.5.2. įstaigos interjero apipavidalinamas vaikų ir pedagogų kūrybiniais darbais; 
2.2.5.3. penkių grupių atnaujinimas; 
2.2.5.4. žaidimų aikštelių atnaujinimas saugiais, higienos reikalavimus atitinkančiais ir 

estetiškais lauko žaidimų įrengimais. 
2.2.6. Atnaujinti ir renovuoti įstaigos bendro naudojimo patalpas: 
2.2.6.1. pakeisti I ir II korpuso stogo dangą; 
2.2.6.2. suremontuoti ir atnaujinti 3; 4; 9 grupių rūbinių patalpas; 
2.2.6.3. suremontuoti ir atnaujinti bendro naudojimo koridorius; 
2.2.6.4. renovuoti virtuvės patalpas ir atnaujinti įrengimus. 
2.3. Įstaigoje ugdoma pagal priešmokyklinio, ikimokyklinio ir specialiojo ikimokyklinio  

ugdymo programas. 2016 metais į mokyklas išėjo 29 vaikai. 9 vaikai pasirinko Pasvalio Svalios 
pagrindinę mokyklą (pagal gyvenamąją vietą). 10 vaikų pasirinko Pasvalio Lėvens pagrindinę 
mokyklą. 2 vaikai mokosi Pasvalio specialiojoje mokykloje. 4 vaikai – kitose Pasvalio rajono 
mokyklose. 3 vaikai išvyko į kitus Lietuvos rajonus. 1 vaikas su tėvais išvyko gyventi į užsienio 
valstybę. 

2.4. Vaikų dalyvavimas renginiuose: 
       2.4.1. Vasario 16-sios minėjimas „Tau, gimtine, mūsų dainos“. 
 2.4.2. Užgavėnių šventė. 
 2.4.3. Kaziuko mugė. 
 2.4.4. Velykų šventė. 
 2.4.5. Rajoninis vaikų teatrų festivalis „Teatro uždangą praskleidus...“ 
 2.4.6. Vaikų piešinių paroda „Mano mylima mama“.  
 2.4.7. Sporto šventė „Judėk, draugauk – sveikas auk“.  
 2.4.8. Atsisveikinimo su darželiu šventė. 
 2.4.9. Vaikų gynimo dienos šventė. 
 2.4.10. Dalyvavimas Pasvalio miesto gimtadienio renginiuose.  
 2.4.11. Europos judėjimo  savaitė. Bėgimas. 
 2.4.12. Ekologinio ugdymo savaitė. Vaikų, jų šeimos narių ir įstaigos bendruomenės narių 
rankdarbių paroda „Antras daikto gyvenimas“ ir „Rudenėlio šventė“. 
 2.4.13. Kūrybinės raiškos savaitė – Kalėdinių žibintų, žaislų ir puošmenų paroda. 
Susitikimai su Kalėdų Seneliu. 
 2.4.14. Nuolat veikiančios ir pagal metų laikus ir kalendorines šventes besikeičiančios vaikų 
piešinių parodėlės. 
 2.4.15. Nuolat veikianti kūrybinė sausų puokščių paroda. 
 2.4.16. Dalyvavimas vaikų piešinių ir darbelių parodėlėse rajone. 
 2.4.17. Spektaklių, koncertų, įvairių kitų kultūrinių renginių lankymas.                                                                                                                                           

2.5. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas: 
Įstaigoje veikė devynios grupės. Iš jų: 2 specialiojo ugdymo grupės vaikams turintiems 

kompleksinių sutrikimų, 3 logopedinės grupės vaikams su dideliais kalbos ir kalbėjimo sutrikimais, 
3 bendrojo ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Įstaigą lankė 133 
vaikai.  

65 vaikai turėjo įvairių specialiųjų poreikių, iš kurių 42 – turėjo kalbos sutrikimų, 12 – 
turėjo sulėtėjusią raidą, 3 – turėjo įvairiapusių raidos sutrikimų, 2 – turėjo kompleksinių sutrikimų, 
4 – turėjo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, 1 – turėjo intelekto sutrikimų ir 1 – turėjo 
klausos sutrikimų. Su jais dirbo specialistų komanda.  

Specialusis pedagogas, logopedai, judesio korekcijos pedagogas šalina, koreguoja pažinimo 
procesų, kalbėjimo ir kalbos, judesio ir judėjimo sutrikimus. Specialistų darbas, ypač su mokymosi 
sunkumų dėl sulėtėjusios raidos (pažinimo, motorikos, komunikacijos, socialinės, savitvarkos) 
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vaikais yra ilgas, o rezultatai – minimalūs ir pasiekiami per gana ilgą laiką. Logopediniame darbe 
greičiausiai ištaisomas kalbėjimo sutrikimas – fonetinė artikuliacinė dislalija. Ilgesnis ir sunkesnis 
darbas su vaikais, turinčiais kalbos bei fonologinius sutrikimus. Svarbiausias uždavinys – surasti, 
įžvelgti stipriąsias vaiko puses, kuriomis galėtume kompensuoti silpnąsias, atsižvelgti į vaiko 
poreikius, gebėjimus ir individualias savybes. Tai, ką išmoksta spec. pedagogo, logopedo kabinete, 
įtvirtina auklėtojas, judesio korekcijos pedagogas savo užsiėmimų metu. Pagalba efektyvesnė, jei 
vaikas pradedamas ugdyti kuo jaunesniame amžiuje ir yra darbo tęstinumas ir namuose.   

2.6. Įgyvendinti projektai ir dalyvavimas: 
 2.6.1. dalyvavome programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“. Gauta pieno 
produktų iš programos už 2014,87 Eur ir vaisių iš programos – už 1011,96 Eur. 

2.6.2. remiantis viešųjų darbų programa buvo atnaujinta keturių lauko pavėsinių danga;  
2.6.3. už Savivaldybės lėšas suremontavome ir atnaujinome virtuvės įrengimus už 16776,49 

Eur; 
2.6.4. už Savivaldybės lėšas atnaujinome dalį I korpuso stogo už 3528,93 Eur; 
2.6.5. už Savivaldybės lėšas įsivedėme patalpų apsaugos sistemą už 6053,78 Eur. 
2.7. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei institucijomis:  
2.7.1. dalyvaujame respublikos lopšelių-darželių, turinčių „Žilvičio“ pavadinimą, 

sambūryje; 
2.7.2. tęsiama tradicija bendrauti su lopšelio-darželio bendruomenės nariais ne darbo metu. 

Organizuojamos bendros teatralizuotos šventės, išvykos po Pasvalio rajono ir Lietuvos lankytinas 
žymesnes vietas; 

2.7.3. kartu su Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ ugdytiniais ir pedagogais 
organizuojame bendrus renginius;  

2.7.4. bendradarbiavome su Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, Pasvalio 
kultūros centro, Pasvalio krašto muziejaus darbuotojais. Dalyvavome jų organizuojamuose 
renginiuose, rengėme savo įstaigos vaikų ir pedagogų darbų parodas, švenčių paminėjimus, 
koncertus; 

2.7.5. dalykiškai bendradarbiavome su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyriumi, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Švietimo pagalbos tarnyba, 
Vaiko teisių apsaugos skyriumi, VšĮ Pasvalio ligoninės Vaikų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba; 

2.7.6. bendravome su Pasvalio miesto ir rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais, Vaiko 
teisių apsaugos skyriaus darbuotojais, tyrėme galimybes ir poreikį ugdytis specialiųjų poreikių ir 
socialinės rizikos šeimų vaikams. 

3. ĮSTAIGOS APRŪPINIMAS 
3.1. Įstaigos biudžetas: 
3.1.1. Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas: 
 

Išlaidų pavadinimas Asignavimai 2015 
metams eurais 

Asignavimai 2016 
metams eurais 

1. Iš viso asignavimų: 392879,10 397287,13 
Darbo užmokestis 224661,33 245713,71 
Socialinio draudimo įmokos 69780,18 75840,92 
Mityba 3000,00 1400,00 
Medikamentai 170,00 0,0 
Ryšių paslaugos 431,72 434,34 
Transporto išlaikymas 4989,48 4653,71 
Apranga ir patalynė 300,00 0,0 
Spaudiniai 0,00 59,83 
Kitos prekės 10482,00 18099,19 
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas  8050,00 14674,30 
Kvalifikacijos kėlimas 242,06 149,72 
Komunalinės paslaugos 32930,31 28071,56 
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Kitos paslaugos 1639,52 2136,07 
Ilgalaikis turtas 36202,50 6053,78 

 
 3.1.2. moksleivio krepšelio išlaidų sąmatos vykdymas: 
 3.1.2.1. moksleivio krepšelio (priešmokyklinis ugdymas) išlaidų sąmatos vykdymas: 
 
Išlaidų pavadinimas Asignavimai 2015 

metams eurais 
Asignavimai 2016 
metams eurais 

1. Iš viso asignavimų: 49767,00 57300,00 
Darbo užmokestis 37120,00 42700,00 
Socialinio draudimo įmokos 11451,00 13400,00 
Spaudiniai 314,00 600,00 
Kitos prekės 587,00 300,00 
Kvalifikacijos kėlimas 193,00 100,00 
Kitos paslaugos 102,00 200,00 
Ilgalaikis turtas 0,00 0,00 

 
3.1.2.2. moksleivio krepšelio (ikimokyklinis ugdymas) išlaidų sąmatos vykdymas: 
 

Išlaidų pavadinimas Asignavimai 2015 
metams eurais 

Asignavimai 2016 
metams eurais 

1. Iš viso asignavimų: 98000,00 97800,00 
Darbo užmokestis 72214,00 73700,00 
Socialinio draudimo įmokos 22310,00 22700,00 
Spaudiniai 179,00 0,00 
Kitos prekės 2820,00 1265,60 
Kvalifikacijos kėlimas 388,00 134,40 
Kitos paslaugos 89,00 0,00 
Ilgalaikio turto įsigijimas 0,00 0,00 

 
3.1.3. nemokamo maitinimo išlaidų sąmatos vykdymas: 

       
Išlaidų pavadinimas Asignavimai 2015 

metams eurais 
Asignavimai 2016 
metams eurais 

1. Iš viso asignavimų: 1908,41 1496,04 
 
 3.1.4. specialiųjų programų išlaidų sąmatos vykdymas: 
 
Išlaidų pavadinimas Asignavimai 2015 

metams eurais 
Asignavimai 2016 
metams eurais 

1. Iš viso asignavimų: 29434,16 30797,45 
Mityba 21932,98 25676,08 
Kitos prekės 6170,00 4700,00 
Kitos paslaugos 579,00 321,40 
Spaudiniai 44,92 46,67 
Transporto išlaikymas 707,26 53,30 

 
 3.1.5. viešųjų darbų išlaidų sąmatos vykdymas: 
 
Išlaidų pavadinimas Asignavimai 2015 

metams eurais 
Asignavimai 2016 
metams eurais 
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1. Iš viso asignavimų: 1090,00  2000,00 
 
3.1.6. 2 % gyventojų pajamų mokesčio parama per 2016 m. – 1212,98 Eur.  
3.1.7. mokėtinos sumos 2016-12-31:  
 

Pavadinimas 2015 metams 2016 metams 
Darbo užmokestis 0,00 0,00 
Socialinio draudimo įmokos 0,00 0,00 
                                                              Iš viso: 0,00 0,00 
Mityba 295,42 16,77 
Ryšių paslaugos 5,79 0,08 
Transporto išlaikymas 0,00 77,93 
Komunalinės paslaugos 407,74 530,60 
Kitos paslaugos 156,72 0,0 
Kitos prekės 0,00 51,22 
                                                              Iš viso: 865,67 676,60 
                                                              Iš viso: 865,67 676,60 

 
 3.1.8. gautinos sumos 2016-12-31:  
 
Pavadinimas Suma 2015 m. Suma 2016 m. 
Tėvų lėšos 5991,49 6729,69 
Pasvalio Švietimo pagalbos tarnyba 434,03 269,68 
UAB ,,Pasvalio knygos“ 16,09 0,0 
UAB ,,Skulas‘‘ 1,13 0,0 
                                                              Iš viso:     6442,74 6999,37 

  
3.2. Aprūpinimas ugdymo priemonėmis: 
 

Suma 2015 m. 
 

Suma 2016 m. 
 

Ugdymo priemonės 

Iš moksleivio 
krepšelio 

Iš 
projektų 

Iš moksleivio 
krepšelio 

Iš 
projektų 

Sportinis inventorius, kanceliarinės 
prekės, metodinės priemonės  ir 
žaislai. 

3407,00 593,88 976,53  

Knygos 493,00  847,00  
Kompiuteriai   342,07  
                                                Iš viso:    3900,00 593,88 2165,60  

 
4. PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO 

BŪDAI. 

STIPRYBĖS 
 
1. Kvalifikuoti pedagogai ir jų padėjėjai. 
2. Nedidelė personalo kaita. 
3. Visapusiškas vaikams reikalingų kompetencijų 
ugdymas pagal savitą ikimokyklinio ugdymo 
programą.  
4. Geros sąlygos vaikams laiku pasiekti mokyklinę 

SILPNYBĖS 
 

1. Nepakankamos galimybės įsigyti 
naujausių kokybiškų, ilgalaikių ir estetiškų 
ugdymo priemonių. 
2. Nepakankamas atnaujintų vaikiškų baldų 
kiekis. 
3. Neatnaujintos smėlio dėžės ir vaikų 
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brandą priešmokyklinio ugdymo grupėje. 
5.  Palankios sąlygos kaime gyvenančių tėvų 
vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, lankyti 
ikimokyklines grupes. 
6. Kvalifikuotų specialistų (logopedo, spec. 
pedagogo, judesio korekcijos pedagogo, 
masažuotojo) pagalba specialiųjų poreikių 
turintiems vaikams ir jų tėvams. 
7. Glaudus bendradarbiavimas su šeima, sprendžiant 
vaikų ugdymo, adaptacijos ir kt.  problemas. 
8. Saugi aplinka, atitinkanti vaikų ir jų tėvų 
poreikius. 
9. Geras maitinimas ir sanitarinė higienos būklė, 
atitinkanti geros higienos praktikos taisyklių 
reikalavimus.  
10. Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis 
ugdymo institucijomis. 
11. Įstaigos tradicijų kūrimas. 
12. Bendruomenės sutelktumas  iškeltų uždavinių 
sprendimui. 

žaidimų aikštelės. 
4. Nepakeisti asbestiniai pavėsinių stogai. 
5. Prasta I ir II korpusų stogo būklė.  
 
 
 
 

GALIMYBĖS 
 
1. Kokybiškai ir kūrybiškai vykdyti įstaigos 
ikimokyklinio ugdymo programą. 
2. Vaikams įgyti reikalingų kompetencijų, reikšti 
savo gebėjimus ir kūrybiškumą įvairiapusėje 
veikloje, bendrauti su draugais ir suaugusiais.  
3. Vaikams, pedagogams ir visiems bendruomenės 
nariams dalyvauti įstaigos, miesto ir rajono 
visuomeniniame gyvenime, šventėse ir renginiuose. 
4. Teikti metodinę, pedagoginę-psichologinę 
pagalbą šeimoms, auginančioms ikimokyklinio 
amžiaus specialiųjų poreikių turinčius vaikus.  
5. Mokytojams ir įstaigos vadovams tobulintis ir 
kelti savo kvalifikaciją, kaupti ir skleisti pedagoginę 
patirtį, dalyvauti projektų kūrime ir įgyvendinime. 

GRĖSMĖS 
 

1. Vaikų skaičiaus mažėjimas. 
2. Didėjantis socialiai remtinų, nemokių 
šeimų skaičius mūsų įstaigoje. 
3. Didėjantis vaikų, patiriančių socialinę 
atskirtį ir socialinę riziką, skaičius mūsų 
įstaigoje. 
 


