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direktoriaus 2022 m. sausio 26 d.  

įsakymu Nr. V-23 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Vizija – aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, puoselėjanti visas vaiko prigimtines 

galias bei įtakojanti jų atsiskleidimui ir orientuota į asmenybės brandą ir socializaciją. 

Misija – teikti kokybiškas švietimo paslaugas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti prigimtinius, 

socialinius, pažintinius vaikų poreikius, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas bei saugią 

ugdymosi aplinką. 

Įstaigos prioritetas 2022 metams – bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas 

siekiant ugdymo paslaugų kokybės įvairių gebėjimų vaikams. 

Metiniai tikslai: 

1. Efektyvinti kokybiškas ugdymo paslaugas teikiamas įvairių gebėjimų vaikams; 

2. Saugios, sveikos ir pozityvios emocinės aplinkos kūrimas įstaigoje. 

Metiniai uždaviniai: 

1. Plėtoti vaiko kompetencijas, tenkinant individualius poreikius, ugdant darnią asmenybę ir 

taikant patyriminio ugdymo formas; 

2. Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo 

kompetencijas plačiau jas taikant ugdymo procese; 

3. Užtikrinti įstaigos veiklos įsivertinimu grįstą ugdymo kokybę, stiprinant bendruomenės 

narių komandinį darbą bei kultūrinę sąveiką; 

4. Gerinti įstaigos materialinę bazę. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 

1.1. Biudžeto (SB) ir mokinio 

krepšelio (MK) lėšų tikslingas 

paskirstymas ir veiksmingas 

panaudojimas ugdymo(si) 

edukacinių aplinkų kūrimui, 

atnaujinimui, priemonių 

įsigijimui ir kt. 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

G. Rybakovė 

L. Sorokina 

Kartą per ketvirtį Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.2. Paslaugų užtikrinimas (elektros 

energija, šildymas, ryšiai, 

vandentiekis, turto įsigijimas ir 

kt.) 

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

L. Sorokina 

 

Nuolat  Įstaigos 

taryboje 

1.3. Įstaigos veiklos planas 2022 m. V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Darbo grupė 

Sausis  Įstaigos, 

mokytojų 

tarybose 
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1.4. Prekių ir paslaugų viešųjų 

pirkimų organizavimas 

G. Rybakovė 

 

Pagal poreikį Administracini

uose 

pasitarimuose 

1.5. Saugos darbe ir priešgaisrinės 

saugos užtikrinimas 

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

Nuolat  Administracini

uose 

pasitarimuose 

1.6. Darbuotojų instruktavimas 

higienos reikalavimų vykdymo 

klausimais 

G. Rybakovė 

 

Pagal poreikį Direkciniame 

posėdyje 

1.7. Darbuotojų sveikatos patikros 

vykdymas 

G. Rybakovė Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

1.8. Aprūpinimas apsauginėmis 

darbo priemonėmis 

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

1.9. Vaikų sveikatai palankios 

ugdymo aplinkos užtikrinimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

G. Rybakovė 

VSB specialistas 

Nuolat Administracini

uose 

pasitarimuose 

1.10. Įstaigos turto metinės 

inventorizacijos atlikimas 

L. Sorokina 

R. Adomaitienė 

G. Rybakovė 

V. Kairevičienė 

Darbo grupė 

Lapkritis  Įstaigos 

taryboje 

1.11. Vaikų maitinimo 

organizavimas 

V. Jonušienė 

V. Kairevičienė 

VSB specialistas 

Nuolat Įstaigos 

tarybos, tėvų 

tarybos 

posėdžiuose 

1.12. Vidaus RVASVT sistemos 

audito organizavimas 

G. Rybakovė Spalis Direkciniame 

posėdyje 

1.13. Paramos „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisių vartojimas“ 

organizavimas, ataskaitų 

rengimas 

V. Kairevičienė Pagal poreikį Direkciniame 

posėdyje 

1.14. Sveikos ir saugios ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

G. Rybakovė 

Nuolat 

 

Įstaigos 

taryboje 

1.15. Apsirūpinimas ugdymo 

priemonėmis (žaislais, 

didaktinėmis priemonėmis, 

metodine literatūra ir kt.), 

baldeliais 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė  

 

Nuolat 

 

Įstaigos 

taryboje 

1.16. Darbuotojų metinės veiklos 

vertinimas 

V. Jonušienė  

G. Rybakovė 

Sausis  Įstaigos 

taryboje 

2. Veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas 

2.1. Pedagogų tarifikacijos, 

vardinių sąrašų teikimas, 

patvirtinimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

L. Sorokina 

Sausis 

Rugsėjis  

Įstaigos 

taryboje 

2.2. Ne pedagoginių darbuotojų 

vardinių sąrašų teikimas, 

patvirtinimas 

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

L. Sorokina 

Sausis 

Rugsėjis 

Įstaigos 

taryboje 

2.3. Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ilgalaikio 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Rugsėjis  Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 
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ugdymo planų rengimas, 

koregavimas ir įgyvendinimas 

2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos 2023 –

2025 m. programos sudarymas 

V. Jonušienė Lapkritis/gruodis  Atestacijos 

komisijoje, 

mokytojų 

taryboje 

2.5. Įstaigos civilinės saugos plano 

koregavimas 

G. Rybakovė Pagal poreikį Įstaigos 

taryboje 

2.6. Viešųjų pirkimų plano 

rengimas ir vykdymas per 

CVPIS 

G. Rybakovė Pagal poreikį Įstaigos, 

mokytojų 

tarybose 

2.7. Statistinių ataskaitų rengimas R. Adomaitienė 

D. Saulevičienė 

G. Rybakovė 

Pagal numatytus 

terminus 

Parengtos 

ataskaitos 

2.8. Mokinių ir pedagogų registro 

tvarkymas 

D. Saulevičienė Pagal numatytus 

terminus 

Pateikti 

duomenys 

2.9. Sporto ir muzikos salių, 

logopedinių pratybų, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų tvarkaraščių 

sudarymas 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Logopedai  

Rugsėjis 

Sausis  

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

2.10. Įstaigos raštvedybos ir 

rengiamų dokumentų kokybės 

gerinimas 

V. Jonušienė 

D. Saulevičienė 

Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

3. Ugdymo proceso organizavimas 

3.1. Programų įgyvendinimas įstaigoje 

3.1.1. Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio, meninio 

ugdymo programų 

įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

G. Šaturina  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.2 Neformaliojo ugdymo 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

šokio judesio mokymo 

programos įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

P. Jonikas 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.3. Neformaliojo ugdymo 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

sveikos gyvensenos ir 

sveikatos saugojimo programos 

įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

A. Zubavičienė 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.4. Neformaliojo ugdymo 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatinimo ir fizinio 

aktyvumo programos 

įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

A. Zubavičienė 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.5. Socialinės atsakomybės 

projektas „Sveikatiada“ 

R. Adomaitienė 

A. Zubavičienė 

P. Jonikas 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.6. Tarptautinės socialinių įgūdžių 

programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

N. Kniukštienė 

J. Golovač 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 
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V. Volkvičienė 

3.1.7. Socialinio – emocinio ugdymo 

programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

A. Ruzienė 

I. Kerušauskienė 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.8. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programos įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Integruota į 

metinius ugdymo 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.9. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendrosios 

programos įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Integruota į 

metinius ugdymo 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.10. Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programos įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Integruota į 

metinius ugdymo 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.1.11. Vaikų sveikatos stiprinimo, 

ugdymo ir profilaktikos 

programa 

R. Adomaitienė  

Grupių mokytojai 

VSB specialistas 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.2. Atvirų veiklų organizavimas ir 

priežiūra 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Logopedai  

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojai 

Pagal poreikį Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3. Projektų įgyvendinimas 

įstaigoje 

R. Adomaitienė Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.1. Dalyvavimas miesto, 

respublikos, tarptautiniuose  

projektuose 

R. Adomaitienė 

G. Šaturina 

A. Zubavičienė 

P. Jonikas 

Grupių mokytojai 

Logopedai  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.2. Ekologinio švietimo, tvaraus 

naudojimo projektinės veiklos 

įgyvendinimas 

R. Adomaitienė 

G. Šaturina 

A. Zubavičienė 

P. Jonikas 

Grupių mokytojai 

Logopedai  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.3. Patyriminio ugdymo projektų 

ir veiklų įgyvendinimas  

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Logopedai 

Per metus  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.4. Sveikatingumo projektas 

„Plokščiapėdystės profilaktika“ 

A. Zubavičienė per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.5. Projektas „Globokim 

paukštelius žiemą“ 

J. Golovač 

J. Savičeva 

Grupių mokytojai 

Sausis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.6. Projektas „Šviesoforas. 

Raudona-geltona-žalia“ 

Z. Bucharkina 

A. Zaletajeva 

Sausis – kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 
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3.3.7. Projektas „Sveikai gyvenu – 

laimingas esu“ 

V. Volkvičienė 

L. Alšauskienė 

Sausis – gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.8. Projektas „Baltos lankos, 

juodos avys“ 

N. Kniukštienė 

R. Mikolaitienė 

Sausis – gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.9. Kalbinio ugdymo projektas 

„Atverkime kalbos skrynelę“ 

A. Ruzienė 

L. Archipova 

Sausis – gegužė Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.10. Projektas „Noriu būti stiprus ir 

sveikas“ 

J. Golovač 

M. Reznik 

Vasaris  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.11. Projektas „Sėjau rūtą, sėjau 

mėtą“ 

I. Kerušauskienė 

D. Kanišauskienė 

Vasaris  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.12. Projektas ,,Iš širdelės į širdelę" D. Kanišauskienė 

T. Gorožankina 

L. Alšauskienė 

I. Kerušauskienė 

Vasaris  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.13. Projektas „Mes maži 

amatininkai“ 

M. Rumianceva 

N. Nosova 

J. Golovač 

M. Reznik 

Vasaris – kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.14. Projektas „Tėviškėlę aš myliu 

ir širdelę jai skiriu“- 

G. Šaturina  

Grupių mokytojos  

Vasaris – kovas Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.15. Projektas „Neurogimnastikos 

taikymas logopedo darbe“ 

E. Stepanova Vasaris – gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.16. Vanduo STEAM veiklose N. Kniukštienė 

R. Mikolaitienė 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.17. Projektas,, Aš ir tu 

draugaukime kartu“ 

T. Gorožankina 

L. Alšauskienė 

V. Volkvičienė 

D. Kanišauskienė 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.18. Projektas „Vandens diena“ I. Kerušauskienė 

D. Kanišauskienė 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.19. Projektas „Miklūs piršteliai – 

aiškūs žodeliai“  

 

J. Golovač 

M. Reznik 

N. Nosova 

M. Rumianceva 

Kovas – balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.20. Projektas „Nuo sėklytės iki 

žiedelio“ 

J. Savičeva, 

T. Gorožankina 

R. Mikolaitienė 

Grupių mokytojai 

Kovas – balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.21. Projektas „Ir ant palangės 

žaliuoja augalai“ 

A. Ruzienė 

L. Archipova 

Kovas – gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.22. Projektas Miklūs piršteliai – 

aiškūs žodeliai“ 

M. Rumianceva 

N. Nosova 

J. Golovač 

M. Reznik 

Balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 
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3.3.23. Projektas „Steam pavasaris" D. Kanišauskienė 

T. Gorožankina 

L. Alšauskienė 

I. Kerušauskienė 

Balandis – gegužė Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.24. Projektas „Matau-girdžiu-

tariu“ 

A. Ruzienė 

L. Archipova 

L. Varnienė 

Balandis – gegužė Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.25. Projektas „Daržas ant 

palangės“ 

Z. Bucharkina 

A. Zaletajeva 

Balandis – gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.26. Projektas „Akvariumas“ Z. Bucharkina 

A. Zaletajeva 

Grupių mokytojos  

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.27. Projektas „Sveika pasaka“ Z. Bucharkina 

A. Zaletajeva 

Birželis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.28. Projektas „Sveika vasara!” I. Kerušauskienė 

D. Kanišauskienė 

Birželis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.29. Projektas „Aš mažas, bet aš 

dalis tavęs“ skirtas Klaipėdos 

miesto 770 metų jubiliejui 

paminėti  

D. Kanišauskienė  

Įstaigos 

bendruomenė 

Birželis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.30. Projektas „Mažieji švaruoliai“  Z. Bucharkina 

A. Zaletajeva 

Birželis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.31. Projektas „Mes – pajūrio 

vaikai“, skirtas Klaipėdos 770 

– mečiui paminėti 

V. Volkvičienė 

L. Alšauskienė 

Birželis – gruodis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.32. Projektas ,,Spalvoti linkėjimai 

rudeniui" 

D. Kanišauskienė 

T. Gorožankina 

L. Alšauskienė 

I. Kerušauskienė 

Rugsėjis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.33. Projektas „Obuolinės“ D. Kanišauskienė 

T. Gorožankina 

L. Alšauskienė 

Spalis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.34. Projektas „Kelionė į muzikos 

instrumentų šalį“ 

G. Šaturina  

Grupių mokytojos  

Spalis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.3.35. Projektas „Išdykusios spalvos“ Z. Bucharkina 

A. Zaletajeva 

Spalis – gruodis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.4. Edukacinės pažintinės išvykos 

ir veiklos 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai  

Pagal numatytus 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.4.1. Lankymasis mokyklose, 

susitikimai su pradinių klasių 

mokytojais 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Pagal numatytus 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.4.2. Pažintiniai užsiėmimai 

galerijose, muziejuose 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai  

Pagal numatytus 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 



7 

 

3.4.3. Pažintinės – sveikatingumo 

ekskursijos prie jūros, į mišką 

„Svečiuose pas Girinuką“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Rugsėjis/spalis Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.4.4. Pažintiniai – edukaciniai 

užsiėmimai Klaipėdos A. 

Brako dailės mokykloje 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Pagal numatytus 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.4.5. Išvykos ir susitikimai su 

socialiniais partneriais 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Pagal numatytus 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.4.6. Išvykos į biblioteką bei jos 

filialus 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Pagal numatytus 

planus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5. Tradicinių ir netradicinių 

renginių organizavimas 

R. Adomaitienė Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.1. „Trys karaliai“ Grupių mokytojos Sausis Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.3. Laisvės gynėjų diena Grupių mokytojos Sausis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.4. Šventinis renginys, skirtas 

Vasario 16-ąjai paminėti  

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Vasaris  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.5. Užgavėnių šventė „Blynų 

puota“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Vasaris  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.6. „Kaziuko mugė“ Grupių mokytojos Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.8. Šventinis renginys, skirtas 

Kovo 11-ąjai paminėti  

G. Šaturina 

Grupių mokytojos  

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.9. „Pagauk sapnelį“, tarptautinei 

miego dienai paminėti 

D. Kanišauskienė 

Grupių mokytojai 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.10. Šv. Velykų žaidynės. 

„Pavasaris su margučiais“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.11. Švenčių ciklas Mamos dienai 

paminėti „Ačiū, kad esi šalia“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.12. Šeimos šventės Grupių mokytojos 

A. Zubavičienė 

P. Jonikas 

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.13. Priešmokyklinių grupių 

ugdytinių išleistuvės „Sudie, 

darželi mielas“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.14. Renginys „Vaikyste, nusijuok“ 

skirtas Vaikų gynybos dienai 

G. Šaturina 

A. Zubavičienė 

P. Jonikas 

Birželis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.15. Renginys, skirtas Valstybės 

dienai paminėti 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Liepa  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 
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3.5.16. Muzikinė sporto šventė 

„Sveikas, darželi“, skirta 

Mokslo ir žinių dienai 

G. Šaturina 

A. Zubavičienė 

P. Jonikas 

Rugsėjis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.18. Rudenėlio šventės G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Spalis – lapkritis   Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.19. „Obuolinės“ D. Kanišauskienė 

Grupių mokytojai  

Spalis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.20. Rudens vakaronės  G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Spalis / lapkritis 

 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.21. Advento vakaronės G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Lapkritis / gruodis Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

3.5.22. Šventiniai kalėdiniai rytmečiai 

ir popietės „Skamba Kalėdų 

varpeliai“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Gruodis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

4. Tiriamoji analitinė veikla 

4.1. Adaptacija ankstyvojo amžiaus 

grupėse 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Rugsėjis – 

lapkritis 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

4.2. Tėvų apklausa dėl darželio 

poreikio vasaros metu 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Vasaris / kovas Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

4.3. Pedagogų veiklos savianalizės 

apibendrinimas 

R. Adomaitienė Gruodis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

4.4. Įstaigos sanitarinės-higieninės 

būklės vertinimas 

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

Nuolat  Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

5. Pedagoginės patirties sklaida 

5.1. Pranešimai miesto, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose renginiuose 

 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai  

Logopedai 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

5.2. Metodinių priemonių 

pristatymas miesto, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose renginiuose 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai  

Logopedai  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

5.3. Atviros veiklos įstaigos 

mokytojams 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai  

Logopedai  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

5.4. Metodiniai straipsniai 

tinklapyje, spaudoje 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai  

Logopedai  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

5.5. Pedagoginės patirties sklaida 

įstaigoje ir su socialiniais 

partneriais 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai  

Logopedai  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

6. Pedagoginės veiklos stebėsena 
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6.1. Ugdymo proceso planavimo 

kokybė 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

6.2. Besiatestuojančių pedagogų: 

ugdomosios ir kasdieninės 

veiklos stebėsena, veiklos 

kuravimas, analizė, 

konsultacijų ir rekomendacijų 

teikimas  

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

6.3. Kvalifikacijos kėlimas ir 

praktinės veiklos dermė 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai  

 Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

6.4. Vaiko pasiekimų vertinimas, 

aptarimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Gegužė 

Spalis  

Metodinėje/ 

Mokytojų 

taryboje 

6.5. 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 

pritaikytų ugdymo programų 

turinio vertinimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Sausis / vasaris  

Rugsėjis / spalis 

VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

6.6. Individualios pagalbos 

vaikui/mokiniui plano 

rengimas ir įgyvendinimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

6.7. Ugdymo turinio 

diferencijavimas ir 

individualizavimas savaitės 

planuose 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

6.8. Ugdomosios grupių aplinkos 

saugumas ir funkcionalumas  

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

6.9. Vaiko individualios kūrybinės 

raiškos tenkinimas  

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai  

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

6.10. Tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo būdų 

taikymas įvairioje veikloje 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

6.11. Pedagogo praktinės veiklos 

kompetencijų įsivertinimas ir 

veiklos savianalizė 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

7.1. ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis Klaipėdos lopšeliai–

darželiai: „Alksniukas“ 

„Bangelė“ „Puriena“, 

„Pumpurėlis“, „Versmė“, 

„Šaltinėlis“, „Žiburėlis“, 

„Žiogelis“ Palangos lopšeliai-

darželiai: „Pasaka“, 

V. Jonušienė, 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Logopedai 

Pagal numatytus 

terminus  

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 
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„Gintarėlis“, „Žilvinas“, Šakių 

lopšelis-darželis „Klevelis“, 

Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

7.2. Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazija 

V. Jonušienė, 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojai 

Logopedai  

Pagal numatytus 

terminus ir planus 

Metodinėje, 

mokytojų 

taryboje 

7.4. Mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimo institucijomis 

(Klaipėdos universitetu, K 

Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centru, 

Klaipėdos valstybinė kolegija) 

V. Jonušienė, 

R. Adomaitienė 

Pagal numatytus 

terminus ir planus 

Metodinėje, 

mokytojų 

taryboje 

7.5. Kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis: Klaipėdos 

psichologine pedagogine 

tarnyba, Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba, Klaipėdos miesto 

sveikatos biuras, BĮ Klaipėdos 

miesto šeimos ir vaiko gerovės 

centras, VĮ „Vaiko labui“, 

TenDance 

V. Jonušienė, 

R. Adomaitienė 

Pagal numatytus 

terminus ir planus 

Metodinėje, 

mokytojų 

taryboje 

7.6. Renginiai su socialiniais 

partneriais 

R. Adomaitienė 

Darbo grupės 

pagal numatytus 

terminus ir planus 

Metodinėje, 

mokytojų 

taryboje 

7.6.1. Šventiniai renginiai, skirti 

Vasario 16-ąjai ir Kovo 11-ąjai 

paminėti 

G. Šaturina 

Pedagogai  

Vasaris – kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.2. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo 

įstaigų ugdytinių kūrybinių 

darbų paroda  

„Tautinių juostų margumėlis“ 

G. Šaturina 

A. Ruzienė 

Vasaris – kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.3. Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ tarptautinė virtuali 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų darbų kūrybinių 

fotografijų paroda ,,Laiko 

žingsniu nuo Mėmelburgo iki 

šiuolaikinės Klaipėdos" 

Grupių mokytojos Sausis – kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.4. Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ respublikinis 

meninio ugdymo mokytojų 

projektas „Ką šnara kopų 

smilgos?“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Sausis – kovas Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.5. Šakių lopšelio-darželio 

„Klevelis“ tarptautinis virtualus 

3-9 metų amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų tęstinis 

projektas „Linkėjimai Lietuvai“ 

Grupių mokytojos Vasaris – kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 
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7.6.6. Ankstyvojo amžiaus ugdytinių 

nuotraukų ir kūrybinių darbų 

paroda „Mano augintinis“ 

Z. Bucharkina 

A. Zaletajeva 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.7.  Tarptautinis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų projektas 

„Keliauk su raidele K. Pažink 

Klaipėdą ir pasaulį“ 

L. Varnienė 

L. Alšauskienė 

V. Volkvičienė 

Kovas – birželis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.8. Ekologinis projektas „Rūšiuok 

elementus – saugok gamtą“ 

M. Rumianceva 

L. Varnienė 

Kovas – balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.9. Velykinė pramoga „Rieda rieda 

margučiukai“ kartu su 

Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Alksniukas“ bendruomene 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.10. Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ šaškių turnyras 

„Riešutėlis“ 

N. Kniukštienė  

R. Mikolaitienė 

Kovas – balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.11. Velykų akcija „Atvirukas 

draugui“. Klaipėdos 

„Santarvės“ progimnazija  

J. Golovač 

M. Reznik 

Balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.12. Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ atviras renginys 

„Rudens spalvos „Žiogelio“ 

pievoje“ 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Rugsėjis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.13 Pramoga „Kaip mums linksma 

ir smagu žaisti, šokt, sportuot 

kartu“ Klaipėdos lopšelio-

darželio „Alksniukas“ 

bendruomene 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Rugsėjis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.14. Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ tolerancijos 

projektas „Priimk mane tokį, 

koks esu“ 

Grupių mokytojos 

Logopedai  

Lapkritis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

7.6.15. „Šv. Martyno diena. Noriu, kad 

būtų širdelėje šviesiau“ 

L. Alšauskienė 

V. Volkvičienė 

Lapkritis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.  Dalyvavimas miesto ir respublikiniuose renginiuose, projektuose, konkursuose, parodose 

8.1. Metodinių būrelių 

organizuojami renginiai 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.2. Respublikinis projektas 

„Mažieji olimpiečiai“ 

RIUKPA 

A. Zubavičienė 

I. Kerušauskienė 

 

pagal numatytus 

terminus 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.3. Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

logopedų ir specialiųjų 

pedagogų  

J. Golovač 

E. Stepanova 

L. Varnienė 

sausis–gruodis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

renginys, skirtas Kovo 11-ąją, 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai, paminėti  

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 
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8.5. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ Grupių mokytojos 

Logopedai 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.6. Klaipėdos ikimokyklinių 

įstaigų sporto šventė prie jūros 

„Su vaikyste ant bangos“ 

A. Zubavičienė 

Grupių mokytojos 

 

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.7. Miesto renginys vaikų gynimo 

dienai paminėti 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

 

Birželis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.8. „Europos Judumo savaitė“ A. Zubavičienė Rugsėjis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.9. Dalyvavimas ikimokyklinių 

įstaigų renginiuose, parodose, 

projektuose, konkursuose 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

8.10. Dalyvavimas socialinių 

partnerių renginiuose, 

projektuose, konkursuose, 

parodose 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9. Bendradarbiavimas su šeima 

9.1. Kvalifikuotos pedagoginės 

pagalbos tėvams teikimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Pedagogai  

Per metus, pagal 

poreikį 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.2. Kvalifikuotos logopedų 

pagalbos tėvams teikimas bei 

konsultavimas  

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Logopedai  

Per metus, pagal 

poreikį 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.3. Paskaitų tėvams organizavimas 

ugdytinių sveikatos klausimais 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

VSB specialistas 

Per metus, pagal 

poreikį 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.4. Rekomendacijų pedagogams ir 

tėvams rengimas ugdytinių 

sveikatos gerinimo klausimais 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Pedagogai  

VSB specialistas 

Per metus, pagal 

poreikį 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.5. Grupių tėvų ir bendri 

susirinkimai 

V. Jonušienė  

R. Adomaitienė 

Pedagogai  

Per metus, pagal 

poreikį 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.6. Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų 

parodos 

R. Adomaitienė 

Pedagogai  

Per metus, pagal 

poreikį 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7. Renginiai su tėvais    

9.7.1. Projektas „Globokim 

paukštelius žiemą“. Gaminame 

lesyklėles 

J. Golovač 

J. Savičeva 

Sausis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.2. Piešinių, foto paroda „Aš 

pažįstu savo miestą“ 

A. Ruzienė 

L. Archipova 

Vasaris – balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.3. Kovo 8-osios šventės 

mamytėms 

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Logopedai 

Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.4. Kūrybinė vaikų ir tėvų paroda 

iš antrinių žaliavų 

Grupių mokytojos Kovas – balandis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 
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 Pasaulinei Žemės dienai minėti 

skirta paroda „Žaisliukas iš 

antrinių žaliavų“ 

Grupių mokytojos Kovas  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.5. Kūrybinė vaikų ir tėvų 

velykinių margučių paroda 

„Velykutis“ 

Grupių mokytojos Balandis Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.6. Švenčių ciklas „Mamyte 

mylima“  

G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.7. Šeimos šventės G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.8. Muilo burbulo šventė A. Ruzienė 

L. Archipova 

Gegužė  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.9. Grupės „Saulėgrąžos“ 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių išleistuvių šventė 

G. Šaturina 

J. Golovač 

M. Reznik 

A. Zaletajeva 

Gegužė / birželis Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.10. Grupės „Saulutės“ 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių išleistuvių šventė 

G. Šaturina 

N. Kniukštienė 

R. Mikolaitienė 

Gegužė / birželis Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.11. Muzikinė sporto šventė 

„Sveikas, darželi“, skirta 

Mokslo ir žinių dienai 

G. Šaturina 

A. Zubavičienė 

P. Jonikas 

Rugsėjis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.12. Derliaus darbelių paroda. 

Moliūgai  

Grupių mokytojos  Spalis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.13. Rudenėlio šventės  G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Spalis – lapkritis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.14. Advento popietės su tėvais G. Šaturina 

Grupių mokytojos 

Lapkritis Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.15. Kalėdinių dekoracijų paroda 

 

Grupių mokytojos Gruodis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.16. Šv. Kalėdų renginiai Grupių mokytojos Gruodis  Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

9.7.17. Saugaus eismo akcijos 

ikimokyklinėje įstaigoje 

Įstaigos 

bendruomenė 

Per metus Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

10. Vidaus auditas 

10.1. VAK grupės atnaujinimas, 

veiklos plano rengimas 

V. Jonušienė 

 

I pusmetis Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

10.2. Plačiojo audito vykdymas VAK grupė I pusmetis Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

10.3. Išvadų apibendrinimas, 

pasirinktos srities giluminio 

audito vykdymas 

VAK grupė II pusmetis Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 
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10.4. Prevencinių priemonių vaikų 

traumatizmui, kirmėliniams 

susirgimams išvengti 

vykdymas 

VSB specialistas nuolat Direkciniame 

posėdyje 

10.5. Sanitarinio biuletenio leidimas 

aktualiais sveikatos klausimais 

VSB specialistas Kiekvieną mėnesį Direkciniame 

posėdyje 

11. Vaiko gerovės komisijos veikla 

11.1. Susipažinimas ir aptarimas su 

LR švietimo įstatymais, teisės 

aktais, Vyriausybės nutarimais 

vaiko gerovės klausimais 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

 

Per metus VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

11.2. Švietimo pagalbos gavėjų, 

turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, sąrašo sudarymas, 

derinimas su pedagogine 

psichologine tarnyba ir 

patvirtinimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Logopedai  

Per metus VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

11.3. Informacijos apie vaikus, 

turinčius ugdymosi sunkumų, 

rinkimas 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai     

Per metus VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

11.4. Poreikių tenkinimo ir 

tęstinumo užtikrinimas 

vaikams, turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų  

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai     

Per metus VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

11.5. Teikti rekomendacijas ir 

konsultacijas mokytojams, 

ugdytinių tėvams/globėjams 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Per metus VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

11.6. Organizuoti prevencinę veiklą  V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Per metus VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

11.7. Pagalba socialiai neaugioms 

šeimoms 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Pagal poreikį VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

11.8. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba, sveikatos 

priežiūros institucijomis, vaiko 

teisių apsaugos tarnyba, šeimos 

ir vaiko gerovės centru 

V. Jonušienė 

R. Adomaitienė 

Grupių mokytojos 

Logopedai     

Per metus VGK, 

Metodinėje/ 

Mokytojų 

tarybose 

12. Materialinės bazės gerinimas 

12.1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams  

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

Birželis – 

rugpjūtis  

Įstaigos 

taryboje 

12.2. Kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų šalinimas 

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

Pagal būtinumą Įstaigos 

taryboje 

12.3. Įrangos, inventoriaus įsigijimas  V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 
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12.4. Darbo saugos, higienos 

priemonių, ūkinių prekių 

įsigijimas grupėms, virtuvei 

V. Jonušienė 

G. Rybakovė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

13. Įstaigos tarybos veikla 

13.1. 2021 m. vadovo veiklos ataskaita.  

2022 m. sąmatos įgyvendinimo perspektyvos.  

2022 m. veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas.  

V. Jonušienė  
Įstaigos taryba  

Sausis  

13.2. Išteklių panaudojimas įstaigos saugios aplinkos 

užtikrinimui.  

Paramos lėšų paskirstymas ir panaudojimo 

perspektyvos.  

V. Jonušienė 

Įstaigos taryba 

Kovas  

13.3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams bei būklės 

įvertinimas. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikiai ir 

tenkinimo galimybės  

V. Jonušienė 

Įstaigos taryba 

Rugsėjis    

13.4. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų kokybė. 

2023 m. veiklos plano projekto pristatymas.  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023–2025 

m. atestacijos programos aptarimas 

V. Jonušienė 

Įstaigos taryba 

Gruodis  

14. Mokytojų tarybos veikla 

14.1. 2021 m. įstaigos veiklos plano ataskaita. 

2021 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio 

svarstymas.  

Veiklos plano 2022 m. pristatymas. 

Informaciniai klausimai. 

V. Jonušienė Sausis  

14.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos 

aptarimas, vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimas. 

Darbas vasaros laikotarpiu. 

Informaciniai klausimai. 

V. Jonušienė Gegužė/ 

Birželis  

 

 

14.3. Įstaigos veiklos įsivertinimo ir ugdymo kokybės dermė. 

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.  

2022-2023 m. m. ugdymo proceso ir veiklos vertinimas. 

Informaciniai klausimai. 

V. Jonušienė Rugpjūtis/ 

Rugsėjis 

14.4. 2023 m. veiklos plano projekto pristatymas. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023–2025 

m. atestacijos programos svarstymas. 

Informaciniai klausimai. 

V. Jonušienė Gruodis  

15. Metodinės tarybos veikla 

15.1. 2021 m. metodinės veiklos ataskaita. 

Tolimesnių metodinės tarybos veiklos gairių 

nustatymas. 

R. Adomaitienė  Sausis  

15.2 Projektinė veikla įstaigoje, mieste, šalyje.  

Individualios konsultacijos bei metodinė pagalba  

pedagogams, ketinantiems organizuoti patyriminio 

ugdymo veiklas. 

Metodinių priemonių aprobavimas. 

R. Adomaitienė Vasaris/ 

kovas  

15.3 Grupių ir neformaliojo švietimo mokytojų veiklos  

integracijos galimybės. 

Individualios konsultacijos bei metodinė pagalba  

pedagogams, ketinantiems organizuoti patyriminio 

ugdymo veiklas 

R. Adomaitienė  Gegužė  

 2022 m. metodinės veiklos analizė. R. Adomaitienė  Gruodis  
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2022 m. metodinės veiklos ir gerosios patirties  

sklaidos mieste, šalyje numatymas.  

Metodinių priemonių aprobavimas 

16. Direkciniai posėdžiai pagal poreikį  

17.  Tėvų tarybos susirinkimai pagal poreikį 

 

 

______________________________ 
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PRITARTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 

Įstaigos tarybos 2022 m. sausio 26 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V3-1) 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio 26 d.  

įsakymu Nr. V-23 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELO–DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“  

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Švyturėlis“ (toliau – Įstaiga) įgyvendina ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. 2021-09-01 duomenimis Įstaigoje ugdyta 143 ugdytiniai 

(2020 m. – 144 ugdytiniai), iš jų 15 ugdytinių – lopšelio grupėje, 102 ugdytiniai – ikimokyklinio 

ugdymo grupėse, 26 ugdytiniai – priešmokyklinio ugdymo grupėse, tame skaičiuje 2 specialiojo 

ugdymo grupėse buvo ugdoma 14 ugdytinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Dirbo 23 pedagogai, t. y. 23,1 etato (2020 m. – 23,1 etato), ir 23 nepedagoginiai darbuotojai, 

t. y. 23,42 etato (2020 m. – 23,42 etato).  

Praėjusiais metais Įstaiga veikė vadovaudamasi 2021–2023 m. strateginiu planu (toliau – 

Strateginis planas) ir 2021 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Įstaigos bendruomenė 2021 m. 

išsikėlė šias prioritetinės veiklos kryptis: 1) kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įvairių gebėjimų 

vaikams; 2) saugios, sveikos ir pozityvios emocinės aplinkos kūrimas Įstaigoje ir siekė tokių 

strateginių tikslų – užtikrinti kokybišką ugdymo paslaugą įvairių gebėjimų vaikams ir užtikrinti 

sveiką, saugią ir pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą vaikų ir darbuotojų savijautą. 

Strateginiams tikslams įgyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti konkretūs veiklos 

tikslai ir uždaviniai, numatytos pamatuotos priemonės laukiamam rezultatui pasiekti. 

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti kokybišką ugdymo paslaugą įvairių 

gebėjimų vaikams – Įstaigos veikla buvo orientuojama į kokybiškų ugdymo paslaugų teikimo 

efektyvinimą įvairių gebėjimų vaikams. Strateginiam tikslui pasiekti buvo vykdomi du Veiklos plano 

uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį uždavinį – plėtoti vaiko kompetencijas tenkinant individualius 

poreikius, ugdant darnią asmenybę ir taikant patrauklias veiklos formas – buvo įgyvendinama 

socialinių įgūdžių lavinimo programa ,,Zipio draugai“, kurios turinys pritaikytas ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei parengtas priemonių komplektas. Šios programos dėka 

vaikai mokėsi spręsti kasdieniniame gyvenime pasitaikančias problemas ir ugdė(si) socialinius 

gebėjimus. Socialiniai emociniai įgūdžiai buvo ugdomi pagal programą ,,Kimochi“, kuri 

įgyvendinama 2 grupėse. Šokio judesių, taisyklingos laikysenos ir muzikos ritmo pajutimo vaikai 

buvo mokomi vykdant neformaliojo ugdymo priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo šokio judesio 

mokymo programą. Vaikų sveikata stiprinama ir skatinamas fizinis aktyvumas bei formuojami 

sveikos gyvensenos įgūdžiai vykdant neformaliojo ugdymo ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos 

gyvensenos ir sveikatos saugojimo ir neformaliojo ugdymo priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatinimo ir fizinio aktyvumo programų priemones. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

individualių gebėjimų realizavimui specialiosiose grupėse sukurta struktūruota aplinka. Koridoriuose 

sumontuotos manipuliacinės lentos veikia kaip papildomi, iš anksto su vaikais sutarti motyvaciniai 

stimulai arba kaip galimybė pakeisti aplinką patiriant sensorinę perkrovą grupėje ar kitoje patalpoje. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (jų yra 20) sudaryti individualios pagalbos planai, 

kuriuose atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir individualius vaikų 

gebėjimus, kiekvienam vaikui numatyta švietimo pagalba. Įstaigoje įdiegtas ir pilnai funkcionuoja 

elektroninis dienynas. Jo pagalba sėkmingai veikia nuosekli veiklos planavimo sistema, kuri užtikrino 

sistemingą, kryptingą, savalaikį ir kokybišką ugdymo proceso veiklos organizavimą, skatino 



18 

 

komandinį darbą įtraukiant tėvus į ugdymo procesą bei projektų organizavimą. Elektroninio dienyno 

pagalba pagerėjo vykdomas vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo procesas, vertinimo rodikliai ir 

suvestinės pateikiamos tėvams. Elektroninio dienyno naudojimas užtikrina veiklos procesų 

skaidrumą ir pagerino komunikaciją tarp tėvų ir Įstaigos darbuotojų. Įgyvendinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrintas vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, kuris 

orientuotas į ugdymo perspektyvą, o pedagogų stebėjimo rezultatai panaudojami vaiko pažangai ir 

pasiekimams gerinti. Ugdymo turinio įgyvendinimo kokybei teigiamos įtakos turėjo Įstaigoje 

vykdomi edukaciniai projektai. Per metus pravestos 27 edukacinės veiklos, suorganizuota 13 

tradicinių ir 6 netradiciniai renginiai, įvykdytos 5 projektinės savaitės, dalyvauta 5 tarptautiniuose ir 

48 respublikiniuose projektuose, parodose, konkursuose. Užtikrinant ugdymo proceso kokybę stebėta 

20 ugdymo veiklų. Organizuota respublikinė apskrito stalo diskusija ,,Ugdymo aktualijos. Kaip 

dirbame šiandien“, kurioje septynių ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės pasidalijo 

pedagoginio darbo patirtimi, ugdymo aktualijomis,  iššūkiais esant karantinui Įstaigoje ir ekstremaliai 

situacijai. Tėvų apklausos, vykdytos per elektroninį dienyną duomenimis tėvai teigia, kad didžiausią 

įtaką jų vaiko sėkmingam ugdymuisi daro pedagogų ir pagalbos specialistų bendravimas su vaiku ir 

kai vaikas jaučiasi laukiamas Įstaigoje. Tėvai įvardija, kad aktyviai dalyvauja įstaigos veikloje 

priimant bendrus ugdymosi sprendimus, tačiau vis tik tiesioginį bendravimą su pedagogais tėvai laiko 

prioritetu. 

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo kompetencijas – buvo parengta ilgalaikė (41 akad. val.) 2021 metų 

programa ,,Mikroklimato gerinimas, ugdymo turinio organizavimas ir valdymas panaudojant IKT“. 

Įgyvendinant šią programą įvyko 2 seminarai: ,,IKT priemonių naudojimas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ (dalyvavo 23 pedagogai) ir ,,Emocijų ir elgesio sunkumų turintys 

vaikai: iššūkiai ir galimybės, emocijos, pyktis, kaip padėti sau“ (dalyvavo visi įstaigos darbuotojai). 

Vykdant ilgalaikę programą pedagogai išklausė mokymus ,,Profesinis perdegimas“. Įstaiga  

organizavo metodinę dieną ,,Pasidalijimas gerąja patirtimi su socialiniais partneriais naudojant 

kompiuterinius įrankius ir programas“, kurioje dalyvavo 9 respublikos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos ir 5 mūsų Įstaigos pedagogai skaitė pranešimus ir dalijosi gerąja patirtimi apie inovatyvių 

ugdymo metodų ir formų taikymą ugdomojoje veikloje naudojant informacines kompiuterines 

technologijas. Siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą bei efektyvią komunikaciją, organizuotas 

konferencijų, seminarų, kursų mokomosios medžiagos pristatymas ir aptarimas mokytojų metodinėje 

grupėje. Pedagogai tikslingai tobulino kvalifikaciją, atsižvelgdami į Įstaigos tikslus, prioritetus, 

asmeninius poreikius. Nuolatinis mokytojų profesinis tobulėjimas darė teigiamą įtaką ugdymo turinio 

kaitai ir darbo kokybei. Visi įstaigos pedagogai ir mokytojo padėjėjai nuolat kelia savo profesinę 

kvalifikaciją savarankiškai klausydami seminarų internetinėje mokymų platformoje pedagogas.lt. 

Profesines kompetencijas 2021 metais pedagoginiai darbuotojai gilino daugiau kaip po 30 valandų 

(vidutiniškai po 69 valandas) ir įgijo lyderystės gebėjimų kompetencijų bei praplėtė, pagilino 

informacinių kompiuterinių technologijų naudojimo ugdymo procese kompetencijas, paįvairino 

ugdymo procesą naujomis formomis. Pedagogai parengė po 2 skaitmenizuotas veiklas ir priemones 

ugdytiniams ir jas pravedė, taip pat vykdant nuotolinį ugdymą Įstaigos karantino metu pedagogai 

vaikams pateikė skaitmenizuotas užduotis elektroniniame dienyne. Esant pandeminei situacijai 

Įstaigos renginiai vyko naudojant kompiuterines technologijas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

vyko nuotoliniu būdu naudojant kompiuterines technologijas.  

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką – Įstaigos veikla buvo orientuojama į saugios, sveikos 

ir pozityvios emocinės aplinkos kūrimą Įstaigoje Tikslui pasiekti buvo vykdomi du Veiklos plano 

uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį uždavinį – užtikrinti įstaigos veiklos įsivertinimu grįstą ugdymo 

kokybę, stiprinant bendruomenės narių komandinį darbą bei kultūrinę sąveiką – buvo atliktas vidaus 

auditas, kurio metu nustatytos stipriosios sritys: pedagoginė ir socialinė pagalba vaikams, vadovų 

profesinė kompetencija, personalo komplektavimas ir darbo organizavimas, ugdymo turinio ir 

kasdienės veiklos planavimas, aplinkos svetingumas, saugumas, estetika. Per ataskaitinį laikotarpį 
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patobulėjo šios sritys: specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga, vadovų profesinė 

kompetencija, šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si).procesą Įstaigoje, aplinkos svetingumas, 

saugumas, estetika. Toliau siekta, kad. Įstaigos planavimas būtų grindžiamas veiklos (įsi)vertinimo 

rezultatais. Pedagogai atliko savianalizę, t. y. savęs įsivertinimą, numatė profesinių kompetencijų 

tobulinimą, orientuotą į ugdymo kokybės pokyčius, Įstaigos prioritetų, tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. Visi bendruomenės nariai dalyvauja planuojant, analizuojant, vertinant Įstaigos veiklą 

ir taip buvo užtikrintas Įstaigos administracijos ir personalo tarpusavio santykių gerinimas, aukštos 

kultūros mikroklimato kūrimas. Karantino Įstaigoje metu ir esant ekstremaliai situacijai  papildomas 

dėmesys skirtas darbuotojų psichosocialinei būsenai ir psichologinio mikroklimato stiprinimui. Tuo 

tikslu Įstaigoje buvo atliktas Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas, kurio rezultatai pateikti 

bendruomenei. Išvadose nurodyta, kad darbuotojų atliekamas darbas yra vadovų pripažįstamas ir 

vertinamas, darbuotojai žino už ką yra atsakingi ir yra patenkinti savo darbu, o tiesioginis vadovas 

yra visada pasiryžęs išklausyti darbuotojų problemas. Tačiau išvadose nurodyta, kad kai kurie 

darbuotojai jautėsi sudirgę ir patyrė susierzinimą. Atkreipėme dėmesį, kad tarpasmeniniai santykiai 

tarp kolegų būtų pagrįsti pagarba, etišku elgesiu bei moralinėmis vertybėmis, ir informavome 

darbuotojus, kur tokiu atveju jie gali kreiptis pagalbos. Per metus darbuotojai išklausė 7 valandų 2 

krypčių seminarus ir mokymus apie stresą ir perdegimą pedagogo darbe bei emocijų suvokimą ir 

raišką. Siekiant konstruktyviai reaguoti į krizę įstaigoje parengtas Įstaigos krizių valdymo tvarkos 

aprašas.  

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – gerinti Įstaigos materialinę bazę – buvo pilnai 

suremontuotos 2 laiptinės, pakeistos visų grupių virtuvėlės, pakeisti stalai ir kėdės 2 grupėse, įrengtos 

2 lauko žaidimų aikštelės, papildomai įsigytos „Kimochi“ lėlės, praturtintos erdvės vaikų saviraiškai 

ir kūrybiškumui lavėti. Įstaigos teritorijoje atlikti aikštelių nusausinimo darbai ir taip išplėstos vaikų 

ugdymo galimybės lauko aikštelėse įvairiu metų laiku. 

Planuodama 2022 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė  dėl prioriteto – bendruomenės 

narių lyderystės gebėjimų didinimas, siekiant ugdymo paslaugų kokybės. 

2021 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Dirba kvalifikuoti pedagogai, kryptingai 

vyksta darbuotojų tobulėjimas. 

1.Nusidėvėjusios įstaigos vidaus bendrosios 

patalpos menkina įstaigos įvaizdį, užkerta 

kelią įstaigos įvaizdžio gerinimui 

2. Tenkinami vaikų poreikiai, teikiama efektyvi 

specialistų pagalba. 

2. Tėvų iniciatyvos stoka sprendžiant vaikų 

ugdymo ir poreikių tenkinimo klausimus 

3. Pedagoginė ir socialinė pagalba įstaigos 

darbuotojams, ugdytiniams ir jų 

tėveliams/globėjams. 

3. Prastėjanti vaikų kultūra 

4. Vadovų profesinė kompetencija  

Galimybės Grėsmės 

1. Dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose 

projektuose 

1.  Blogėjanti pastato vidaus ir išorės būklė, 

lėti švietimo įstaigų renovavimo tempai 

2. Darbuotojų iniciatyvumo, atsakomybės, 

motyvacijos skatinimas 

 

3. Įvairiapusis bendravimas ir bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais 

 

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi 

pažangos skatinimas 

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ veiklos planas 2022 metams parengtas atsižvelgus 

į strateginius įstaigos veiklos tikslus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu siekiama teikti 
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kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius, taupiai, 

racionaliai naudoti švietimui skirtas lėšas. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ veiklos planas 2022 metams parengtas atsižvelgus 

į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

2022 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus 2022 metų veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 

2022-2024 metų strateginį veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo programas bei Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ neformaliojo 

ugdymo programas.  

2022 metų veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ administracija, 

pedagogai, specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

_____________________ 
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PRITARTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 

Įstaigos tarybos 2022 m. sausio 26 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V3-1) 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 

direktoriaus 2022 m. sausio 26 d.  

įsakymu Nr. V-23 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2022 METAIS 
 

Tikslas - sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir 

plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.  

Uždaviniai: 

1. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

2.Tenkinant mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, sudaryti sąlygas dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose; 

3. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo proceso 

kokybės gerinimo; 

4. Vesti mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą; 

5. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Laikas  Laukiamas rezultatas 

1. Informacijos apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius rajone, 

respublikoje, skelbimas 

Per metus Švietimo idėjų sklaida, 

naujovių taikymas savo 

darbe, aukštesnė ugdymo 

kokybė 

2. Pedagogų kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimo 

seminarų lankymas pagal 

mokyklos prioritetus 

Per metus Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

3. Pedagogų akredituotų video 

mokymų klausymasis 

platformoje pedagogas.lt pagal 

pedagogų pasirinktas temas 

Per metus Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

4. Pedagogų kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimo 

seminarų lankymas pagal 

mokyklos prioritetus 

Per metus Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

5. Kvalifikacijos tobulinimas 

ugdytinių sveikatos stiprinimo, 

saugojimo ir sveikos gyvensenos 

srityje 

 

Per metus Pedagogai pagilins šios 

srities žinias ir įgūdžius. 

Įgyti gebėjimai padės 

įgyvendinti sveikos 

gyvensenos projektus 

ir programas 

6. Kvalifikacijos tobulinimas 

socialinių – emocinių įgūdžių 

prevencijos ugdymo srityje 

Per metus Įgyti gebėjimai padės 

įgyvendinti įvairias 

socialinių įgūdžių 

programas 
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7. Kvalifikacijos tobulinimas 

kompiuterinio raštingumo 

įgūdžius tobulinti  

Per metus Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

8. Kvalifikacijos tobulinimas 

organizuojant darbą su įvairių 

gebėjimų ugdytiniais 

Per metus Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

9. Pedagogų bendravimo ir 

bendradarbiavimo inicijavimas su 

kitomis ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis, ugdant mentoryste 

grįstus ryšius 

Per mokslo metus 

 

Dalijimasis darbo 

patirtimi, vykdoma sklaida 

10. Metodinė pagalba naujiems ir 

naujai pradėjusiems dirbti 

mokytojams 

Per mokslo metus Suteikta mokytojams 

pagalba, konsultacijos 

11. Parodų, švenčių, renginių, išvykų, 

ekskursijų, konkursų, akcijų, 

projektinės veiklos organizavimas 

Per mokslo metus 

 

Įvairesnė ugdomoji veikla, 

geresnė ugdymo(si)  

kokybė 

12. Pedagogų dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

dalijimasis įgyta patirtimi 

Per mokslo metus Naujovių švietimo 

sistemoje diegimas, 

įstaigos pedagogų sklaida 

13. Duomenų apie mokytojų 

kvalifikaciją kaupimas ir analizė 

Per metus Gauta informacija apie 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimą, reikalinga 

tolimesniam planavimui 

 

_________________________________ 

 


