
PRITARTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-209 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VOVERAITĖ“ 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

2. Direktorė Laimutė Laurutytė, vadybinis stažas šioje įstaigoje – 3 metai ir 5 mėnesiai. 

Terminuota darbo sutartis baigiasi 2022 m. gruodžio 31 d. 

3. Informacija apie ugdytinius ir grupes. 

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes 

2018-ųjų 

metų 

rugsėjo 1d./ 

2017-ųjų 

metų 

rugsėjo 1 d. 

faktas 

Grupės, kurios 

nesiekia mažiausio 

sąlyginės grupės 

vaikų skaičiaus* 

(2017-ųjų metų 

rugsėjo 1 d. faktas) 

Grupių, kurios viršija 

bazinį grupės dydį,** ir 

vaikų skaičius, 

viršijantis nustatytą 

dydį 

(2018 -ųjų metų rugsėjo 

1 d. faktas) 

Iš viso (skaičius) 169/167 0 1/1 

Iki 2 metų 5/2 0 0 

Nuo 2 iki 3 metų 28/31 0 1/1 

Nuo 3 iki 6 metų 105/99 0 0 

Nuo 6 metų (priešmokyklinio 

ugdymo grupė) 

31/35 0 0 

 

* Mažiausias sąlyginės grupės vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 5 vaikai, nuo 2 iki 3 metų – 8 

vaikai, nuo 3 iki 6 metų – 10 vaikų, nuo 6 metų – 10 vaikų. 

** Bazinis grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 

d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 10 vaikų, nuo 2 iki 3 metų – 15 vaikų, nuo 3 iki 6 metų – 20 vaikų, 

nuo 6 metų – 20 vaikų. 

 

4. Informacija apie darbuotojus. 

Darbuotojai 

Pareigybių ir etatų skaičius 
Vienam 

pedagogui 

tenkančių 

vaikų 

skaičius 

Vaikų, kuriems 

nustatyti 

specialieji 

ugdymosi 

poreikiai ir 

teikiama pagalba, 

skaičius ir dalis 

2017-ųjų 

metų 

faktas 

2018-ųjų 

metų 

faktas 

2018-

aisiais 

metais 

nepana

u-dota 

Iš viso (skaičius) 36,72 37,47 0,53 – – 

Administracija 2 2 0 – – 

Pedagogai 15,22 15,22 0,28 11,1 – 

Pagalbos vaikui, šeimai 

specialistai 

1 1,5 0 – logopedo – 44/93 

proc.  

socialinio 

pedagogo – 6/100  

proc. 
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Kiti darbuotojai 18,5 18,75 0,25 – – 

Vidutinis pedagoginių 

darbuotojų atlyginimas per 

mėn. (tūkst. eurų) 

0,7 0,7 – – – 

Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

(tūkst. eurų) 

0,4 0,5 – – – 

 

5. Įstaigos finansavimas. 

Finansavimo šaltiniai 

 

2018-ųjų 

metų 

faktas 

2017-ųjų 

metų 

faktas  

2018-ųjų metų / 

2017-ųjų metų 

lėšų dalis darbo 

užmokesčiui 

2018-ųjų metų / 

2017-ųjų metų 

lėšų dalis kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų) 543,7 571,1 67,43 %/ 72,99 % 32,57 % / 27,01 % 

Valstybės finansavimas 

(MK ar ML) 

170,2 161,4  

Kitos valstybės dotacijos 0 0 

Savivaldybės finansavimas 294,5 335,3 

Įstaigos pajamų lėšos 77,8 71,8 

Projektai 0 0,5 

Labdara, parama  1,2 2,1 

 

6. Įstaigos infrastruktūra.  

Lopšelis-darželis „Voveraitė“ yra vienas pastatas. Bendras pastato plotas – 2275,29 kv. m. 

Šiaulių visuomenės sveikato centro 2011 m. spalio 7 d. išduotas Leidimas – higienos pasas 

Nr. HP-291. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

7. Įstaigos direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas. 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

Asmenybės ūgtis 

1.1. Įgyvendinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo modelį. 

 

1.1.1. Atlikta 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ūgties 

analizė. 

 

 

 

 

 

1.1.2. Įtraukti 

tėvai į 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

 

1.1.1.1. Aptarti vaikų 

ugdymosi pasiekimai, 

metodų ir būdų 

taikymas, atsižvelgiant į 

individualius vaiko 

poreikius (2018 m. II, 

IV ketv.). 

 

 

 

 

1.1.2.1. 80 proc. tėvų 

dalyvauja 

individualiame vaikų 

pasiekimų vertinime 

(2018 m. II, IV ketv.). 

 

1.1.1.1.1. Aptarti vaikų 

ugdymosi pasiekimai, 

metodų ir būdų taikymas, 

atsižvelgiant į 

individualius poreikius. 

Rodiklis pasiektas 

(Pedagogų tarybos 

posėdžio 2018 m. 

gegužės 31 d. protokolas 

Nr. PT-2. 

 

1.1.2.1.1. 100 proc. tėvų 

dalyvavo individualiame 

vaikų pasiekimų 

vertinime: individualiai 
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asmeninės 

pažangos 

stebėseną ir 

pasiekimų 

vertinimą. 

aptarti vaikų pasiekimų 

vertinimo rezultatai. 

Rodiklis pasiektas 

(Vaiko pažangos ir 

pasiekimų aplankai). 

Ugdymas(is) 

1.2. Atnaujinti 

ugdymo turinį, 

orientuotą į vaiko 

pasiekimų aprašą.  

 

1.2.1. Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

„Pažinimo 

takeliu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Atnaujinta 

Sveikatos 

stiprinimo 

programa 2019-

2023 m. 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Tobulinta 

pedagogų 

kvalifikacija 

ugdymo turinio, 

orientuoto į vaiko 

pasiekimus, 

srityje. 

 

1.2.1.1. Patvirtinta ir 

taikoma atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Pažinimo 

takeliu“ (2018 m. II, III 

ketv.); 

 

 

 

1.2.1.2. Parengta ir 

patvirtinta nauja 

ugdomosios veiklos 

planavimo forma 

(2018m. II-III ketv.). 

 

 

 

 

1.2.2.1. Parengta 

programa ir pratęstas 

sveikatos stiprinančios 

mokyklos pripažinimo 

pažymėjimas (2018 m. 

II-IV ketv.). 

 

 

 

 

 

1.2.3.1. 30 proc. 

pedagogų dalyvavo 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

 

1.2.1.1.1. Atnaujinta, 

patvirtinta ir taikoma 

ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

Rodiklis pasiektas 

(Direktoriaus 2018 m. 

liepos 9 d. įsakymas Nr. 

V-54). 

 

1.2.1.2.1. Parengta ir 

patvirtinta bei naudojama 

ugdomosios veiklos 

planavimo forma. 

Rodiklis pasiektas 

(Direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymas 

Nr. V-63). 

 

1.2.2.1.1. Parengta ir 

taikoma programa, 

pratęstas sveikatos 

stiprinančios mokyklos 

veiklos pažymėjimas. 

Rodiklis pasiektas 

(2018 m. gruodžio 5d. 

Pažymėjimas, 

registracijos Nr. SM-

514). 

 

1.2.3.1.1. 80 proc. 

pedagogų dalyvavo 

kvalifikacijos ugdymo 

turinio, orientuoto į vaiko 

pasiekimus srityje. 

Rodiklis pasiektas. 

Ugdymo(si) 

aplinka 1.3. 

Modernizuoti 

ugdymo(si) aplinką. 

 

1.3.1. 

Naudojamos IT 

ugdymo proceso 

planavimui ir 

organizavimui. 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. Parengti ir 

patvirtinti E-dienyno 

tvarkymo nuostatai 

(2018 m. III ketv. 

mėn.); 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.1. Parengti ir 

patvirtinti E-dienyno 

tvarkymo nuostatai. 

Rodiklis pasiektas 

(Direktoriaus 2018 m. 

liepos 5d. įsakymas Nr. 

V-53). 
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1.3.2. Įrengta 

nauja edukacinė 

erdvė – 

biblioteka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Atnaujintos 

ugdymo patalpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. Įdiegtas ir 

taikomas E-dienynas, 

naudojantis sistema 

„Mūsų darželis“ (2018 

m. III ketv.). 

 

1.3.2.1. Suremontuotos 

edukacinės erdvės – 

bibliotekos patalpa, 

nupirkta knygų lentyna 

(2018 m. III-IV ketv.); 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Nupirkta 25 

vnt. naujų knygų 

bibliotekai (2018 m. III-

IV ketv.); 

 

 

1.3.2.3. Nupirktas 

interaktyvus ekranas 

(2018 m. III-IV ketv.). 

 

1.3.3.1. Atliktas 

lopšelio grupės patalpų 

remontas. 

 

 

1.3.3.2. Atliktas vienos 

grupės sanitarinių 

patalpų remontas. 

 

 

1.3.3.3. Suremontuota 

aktų salė, koridorius, 

pakeistos 2 durys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.1. Naudojamas E-

dienynas „Mūsų 

darželis“ nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

Rodiklis pasiektas. 

 

1.3.2.1.1. Įrengta nauja 

edukacinė erdvė – 

biblioteka, nupirkta 

spintelės „Vaikiška 

bibliotekėlė“ – 2 vnt. 

Papildomai nupirkta: 

spintelė – knygų 

konteineris, 1 vnt., 

magnetinės lentos, 4 vnt. 

Rodiklis pasiektas. 

 

1.3.2.2.1. Įsigyta 28 

naujos knygos 

bibliotekai. 

Rodiklis pasiektas. 

 

1.3.2.3.1. Nupirktas 

interaktyvus ekranas. 

Rodiklis pasiektas. 

 

1.3.3.1.1. Atliktas 

remontas. 

Rodiklis pasiektas. 

 

1.3.3.2.1. Atliktas 

sanitarinių patalpų 

remontas. 

Rodiklis pasiektas. 

 

1.3.3.3.1.Suremontuota 

aktų salė, koridorius, 

įstatytos 2 lauko durys.   

Rodiklis pasiektas. 

Papildomai atlikta: 

suremontuota sporto salė, 

naujai įrengtos 

sanitarinės patalpos; 

pakeistos visų grupių, 

kitų patalpų vidinės 

durys, 85 vnt; 

lopšelio-darželio 

koridoriuje pakeista 

grindų danga 

(heterogeninė PVC 

danga). 
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1.3.4. Atnaujintos 

lauko edukacinės 

erdvės. 

 

1.3.4.1. Pakeista smėlio 

dėžė (2018 m. III 

ketv.); 

 

 

1.3.4.2. Įsigytas 

įrenginys – 

spyruokliukas (2018 m. 

III ketv.); 

 

1.3.4.3. Įrengta 

daržovių ir vaistingųjų 

augalų auginimo erdvė 

(2018 m. III ketv.). 

1.3.4.1.1.Pakeista smėlio 

dėžė. 

Rodiklis pasiektas. 

 

1.3.4.2.1. Įsigytas 

spyruokliukas. 

Rodiklis pasiektas. 

 

 

1.3.4.3.1. Įrengta 

daržovių ir vaistingųjų 

augalų auginimo erdvė. 

Rodiklis pasiektas. 

 

8. Įstaigos 2018 – 2020 metų strateginio veiklos plane 2018-aisiais metais suplanuotos 

veiklos. 

2018-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, 

produkto 

kriterijaus 

pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 

1.1. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

1.1.1. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

Pareigybių skaičius 

– 37,22 

Programų skaičius – 

2 

Grupių skaičius – 9 

Ugdytinių skaičius 

– 167 

Pareigybių skaičius – 37,47 

Programų skaičius – 2 

Grupių skaičius – 9 

Ugdytinių skaičius – 169 

1.1.2. Specialiosios logopedinės 

pagalbos teikimas. 

Logopedinės 

pagalbos poreikio 

tenkinimas (95 

proc.) 

Poreikio tenkinimas – 93 proc. 

1.1.3. Socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimas. 

Socialinio 

pedagogo pareigybė 

0,5 etato dydis 

Įsteigta socialinio pedagogo 

pareigybė, 0,5 etato, teikiama 

socialinio pedagogo pagalba 

1.1.4. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos 

vykdymas. 

Pedagogų 

tobulinusių 

kvalifikaciją skaičius 

– 18 

Tobulino kvalifikaciją – 18 

pedagogų 

1.1.5. Aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis. 

Ugdymo priemonių 

ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam 

ugdymui iš mokinio 

krepšelio įsigijimas 

(MK panaudojimas 

100 proc.) 

Mokinio krepšelio lėšos – 100 proc. 

panaudotos ugdymo priemonėms 

įsigyti 
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1.2. Stiprinti prevencinių priemonių įgyvendinimą. 

1.2.1. 2019-2023 metų vaikų 

sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo parengimas. 

Programų skaičius – 

1 

Parengta 2019-2023 metų vaikų 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

programa – 1 

1.2.2. Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, aplinkosaugos 

projektų parengimas ir 

įgyvendinimas. 

Parengti ir 

įgyvendinti 

projektai (2 vnt.) 

Parengti ir įgyvendinti sveikatos 

saugojimo, aplinkosaugos projektai – 

2 

1.2.3. Prevencinių programų 

vykdymas. 

Prevencinių 

programų skaičius – 

2 

Vykdytos prevencinės programos – 2 

2. Materialinės ir techninės bazės stiprinimas. 

2.1. Gerinti lopšelio-darželio higienines sąlygas. 

2.1.1. Grupių, miegamųjų 

grupių rūbinių remontas. 

Suremontuotų 

lopšelių grupių, 

miegamųjų skaičius 

– 2 

Suremontuota 

rūbinių skaičius – 2 

Drabužinių skaičius 

– 32 

Suremontuota grupių, miegamųjų 

skaičius – 2 

 

Suremontuota rūbinių skaičius – 1 

 

Įsigyta drabužinių skaičius – 80 

2.1.2. Sanitarinių patalpų 

remontas. 

Suremontuotų 

sanitarinių patalpų 

skaičius – 1 

Suremontuota sanitarinių patalpų 

skaičius – 1 

2.1.3. Bendro naudojimo patalpų 

remontas. 

Suremontuotų 

patalpų 

(koridoriaus, aktų 

salės –70 proc.) 

Suremontuota patalpų – 70 proc. 

2.1.4. Pastato šildymo sistemos 

rekonstrukcija. 

Rekonstruota 

šildymo sistema 

(100 proc.) 

Rekonstruota pastato šildymo 

sistema – 100 proc. 

2.2. Užtikrinti saugią ugdymo ir ugdymosi aplinką. 

2.2.1. Pastato išorinių laiptų 

atnaujinimas. 

Atnaujintų laiptų 

skaičius – 9 

Atnaujinti pastato išoriniai laiptai – 9 

2.2.2. Lauko edukacinės 

aplinkos turtinimas. 

Lauko žaidimų 

įrenginių skaičius – 

2 

Įsigyta lauko žaidimų įrenginių – 2 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 

9.1.Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose. 

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, 

dalyvavusių konkursuose, 

varžybose, skaičius 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

 2017-ieji metai 2018-ieji metai 

Miesto lygmuo 49 0 0  

Šalies lygmuo 48 4 0 

Tarptautinis lygmuo 0 0 0 
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9.2.Įstaigoje organizuota renginių 2018-aisiais metais. 

Lygmuo Renginių skaičius Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 25 3000 

Miesto lygmuo 1 60 

Šalies lygmuo 0 0 

Tarptautinis lygmuo 0 0 

 

* Tas pats vaikas gali būti nurodomas ne vieną kartą. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  

 

10. Įstaigos veiklos įsivertinimo 2018-ųjų metų rezultatai. 

Veiklos įsivertinimas atliktas vadovaujantis lopšelio-darželio „Voveraitė“ veiklos 

kokybės įsivertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu 

Nr. V-34 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Bendruomenės tarpusavio santykiai. Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami 

humaniškais geranoriškumo, pagarbos, 

pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo 

principais. Vyrauja pagarba, visi jaučiasi 

pripažįstami ir vertinami. 

Lopšelio-darželio darbuotojai dažniausiai jaučiasi 

saugūs, pasitiki vieni kitais, iškilus sunkumams 

sulaukia geranoriškos bendradarbių ir 

administracijos pagalbos. 

Pedagogai domisi naujovėmis, nuolat mokosi 

patys. 

Dauguma tėvų jiems priimtinais būdais dalyvauja 

įvairiuose lopšelio-darželio renginiuose. 

Silpnieji veiklos aspektai 

Lopšelio-darželio bendruomenės diskusijos, 

veiklos apmąstymas, susitarimai. 

Vyksta darbo grupių diskusijos dėl veiklos planų 

rengimo ir įgyvendinimo, veiklos planai 

pristatomi lopšelio-darželio bendruomenei. 

Bendruomenės nariai nepakankamai aktyviai 

siūlo idėjas dėl veiklos planavimo.  

Tobulintini veiklos aspektai 

Aktyvinti bendruomenės narių dalyvavimą 

rengiant ir įgyvendinant lopšelio-darželio 

veiklos planus, tobulinti bendruomenės 

narių susitarimų kultūrą.  

Lopšelio-darželio bendruomenės nariai aktyviai 

dalyvauja veiklos planavime, susitariama dėl 

veiklos tobulinimo. 

 

11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018-aisiais metais. 

Išorės vertinimą, patikrinimą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos 

įstaigos veiklos sritys 

Vertinimo, patikrinimo 

išvados ir rekomendacijos, 

direktoriaus veikla, 

atsižvelgiant į išvadas ir 

rekomendacijas 
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Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie sveikatos 

apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinta lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

veiklos atitiktis Lietuvos 

higienos normos HN 

75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo 

bendrieji saugos 

reikalavimai“ 

reikalavimams. Atlikta 

periodinė valstybinė 

tiesioginė visuomenės 

sveikatos kontrolė. 

 

 

 

Rekomenduota darželio 

grupėse ištraukiamas lovas 

sustatyti su tarpais, kad būtų 

galimybė prieiti prie kiekvieno 

vaiko. Atsižvelgta į 

rekomendaciją, lovos yra 

atitrauktos viena nuo kitos. 

Pirmojo aukšto koridoriuje, 

sporto salėje grindų danga 

(linoleumas) su plyšiais, 

nelygus. 

Pažeidimas pašalintas, 

koridoriuje, sporto salėje 

grindų danga pakeista nauja. 

2018 m. rugpjūčio mėn. atlikta 

grįžtamoji visuomenės 

sveikatos saugos kontrolė, 

pažeidimų nenustatyta. 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba. 

Maisto paruošimo skyrius 

(maisto saugos, kokybės, 

higienos, technologijų, 

gamybos kontrolė, 

personalo higienos 

kontrolė). 

 

 

Žymių pažeidimų nenustatyta, 

pateiktos rekomendacijos – 

atlikti dalinį sienų remontą 

produktų sandėlyje – atlikta. 

Numatyti terminą virtuvės durų 

į lauko koridorių pakeitimui – 

durys pakeistos. 

Numatyti terminą nepakeistų 

gamybinių stalų su metaliniais 

stalčais pakeitimui – terminas 

numatytas, parengtas 

investicinis projektas virtuvės 

įrangos atnaujinimui. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba. 

Maitinimo organizavimas 

švietimo įstaigoje. 

Pateikta rekomendacija dėl 

nemokamai gautų maisto 

produktų apskaitos – 

apskaityta. 

Rekomenduojama spręsti dėl 

ilgalaikių įsiskolinimų už 

suteiktas paslaugas – dalis 

įsiskolinimų išieškota, 

taikomos teisėtos priemonės 

skolos išieškojimui. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius. 

Vaikų pasiekimų vertinimas 

lopšelyje-darželyje. 

Pateikta išvada – lopšelyje-

darželyje vaikų pasiekimai 

vertinami vadovaujantis Vaiko 

pasiekimų aprašu. 

 

V SKYRIUS 

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

12. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

Lopšelyje-darželyje reikalinga pakeisti elektros instaliaciją, atnaujinti virtuvės ir grupių 

virtuvėlių įrangą, užtikrinant vaikų saugumą lauke – atnaujinti esamų lauko teritorijoje pėsčiųjų takų 
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dangą ir įvažiavimo dangą. Šiems darbams atlikti reikalingos papildomos lėšos. Lopšelis-darželis 

2018 metais yra parengęs ir pateikęs šiuos investicinių projektų aprašymus: Elektros instaliacijos 

keitimo, Lopšelio-darželio teritorijoje esančių pėsčiųjų takų ir įvažiavimo dangos keitimo, Virtuvės 

ir grupių virtuvėlių įrangos atnaujinimo. 

___________________ 




