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1. BENDROJI DALIS 

 
Įstaigos vadovas – Raselė Sutkauskienė, edukologijos magistrė. 
Kontaktinė informacija – el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com; internetinės svetainės adresas: 

www.ldrasa.lt ; tel. 8 343 72445, 8 689 22221; adresas: Rasos g. 21, Marijampolė.  
Lopšelyje-darželyje „Rasa“ ugdymas įgyvendinamas per kryptingą, nuoseklų pedagogų ir 

vaikų bendradarbiavimą ir orientuotas į ugdytinių poreikius ir rezultatą, atsižvelgiant į vaiko 
kultūrinę ir socialinę patirtį, jo individualius gebėjimus.  

Į  ugdymo procesą sėkmingai buvo integruojamos prevencinės programos. Įstaiga dalyvavo 
Tarptautiniuose projektuose „eTwininng“ ir „Sequences“. Inicijavau renginius savivaldybės 
įstaigoms: vasaros (Joninių) Rasų šventę, futbolo turnyrą „Advento futboliukas 2018“, respublikinę 
prakartėlių parodą.  

Įstaigos bendruomenė vykdo savanoriškas veiklas. VšĮ Marijampolės ligoninėje kasmet 
vykdoma akcija „Padovanok tikėjimą ligoniui" skirta pasaulinei sveikatos dienai paminėti. 
Suorganizuotas rytmetis „Stebuklinga žibintų šviesa“ Marijampolės specialiaisiais socialinės globos 
namuose, minint Šv. Martyną. 

Įstaigos darbuotojai dirba kaip tikra komanda - atsakingai, darniai, sutelktai. Jiems 
sudaromos sąlygos tobulintis ir dalintis gerąją patirtimi. Pedagogai lanko kvalifikacijos tobulinimo 
kursus ir seminarus, organizuojamus įstaigoje ir už jos ribų, organizuojami metodiniai renginiai 
savivaldybės pedagogams, sudaromos galimybės atestuotis. 2018 m. II ketvirtyje socialinei 
pedagogei suteikta vyr. socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija, IV ketvirtyje vienai 
ikimokyklinio ugdymo mokytojai buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.  

Lopšelyje-darželyje dirba: 
9 - mokytojos; 
7 - vyr. mokytojos; 
5 - mokytojos metodininkės; 
1 - vyr. meninio ugdymo pedagogė; 
1 – vyr. logopedė; 
1 –vyr. socialinė pedagogė; 
1 – psichologė. 

Lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinės aplinkos ir toliau tobulinamos, gražinamos, 
pritaikomos įvairiapusiam vaikų ugdymui. Siekiant pagerinti sąlygas vaikų sportinei veiklai, rūsyje 
įrengta tam pritaikyta patalpa, kurioje sukurta saugi bei patraukli edukacinė aplinka su 
šiuolaikiškomis sportinio ugdymo priemonėmis, padedanti ugdyti vaikų fizinį aktyvumą. Įrengtas 
muzikos terapijos kambarys su reikalingomis ugdymo priemonėmis, kuriame vedami muzikos 
terapijos užsiėmimai lopšelio vaikams ir katalikų tikybos pradmenų pamokėlės vyresniesiems 
vaikams. Lopšelis-darželis tampa vis patrauklesniu ir modernesniu. 

2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį „Rasa“ lankė 186 ugdytiniai. Suformuotos: 
2 - lopšelio, 6 - darželio ir 2 - priešmokyklinio ugdymo grupės.    
 



Ugdytinių skaičiaus kaita per 2018 m.: 
 2018 m. pradžioje 2018 m. pabaigoje 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 151 151 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai 35 36 
Iš viso ugdytinių 186 187 

 
2. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
Lopšelio-darželio „Rasa“ veiklos plano tikslas – siekti kokybiško ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo saugioje, sveikoje ir modernioje aplinkoje, 
grindžiamo ugdymo turinio įvairove bei sudarant sąlygas kiekvieno ugdytinio individualiai 
pažangai. 

Siekiant šio tikslo įstaigoje sudarytos sąlygos ugdyti įvairius bendruomenės poreikius. 
Ugdytiniams organizuojamos įvairios papildomos veiklos. 
Siekiant visapusiško vaiko ugdymo Lopšelyje-darželyje „Rasa“, atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimus, vykdomos šios papildomos veiklos: lopšelio grupių ugdytiniams - muzikos terapija, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams siūlome keramikos, šachmatų, šokio, krepšinio 
ir tikybos pradmenų pamokėles. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai turi galimybę mokytis 
ankstyvosios anglų kalbos pradmenų. Papildomas veiklas veda pedagogai, turintys specialų 
išsilavinimą. 

Pedagogės su savo ugdytiniais 2018 m. dalyvavo įvairiose programose ir projektuose: 
 Visuomenės sveikatos rėmimo programos projekte „Sveika gyvensena- gyvenimo 

būdas nuo vaikystės“, skirtame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir tėveliams; 
 Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2018“, skatinančiame vaikų fazinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą; 
 Ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos projekte „Sveikatiada“ – tai 

ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių 
apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą; 

 Orientavimosi varžybose „Labirintas – 2018“; 
 Pėsčiųjų žygyje „Judėjimas – sveikata 2018“; 
 Tarptautiniuose eTwininng programos projektuose: „Show me your birdhouse“ 

(„Parodyk man savo paukštelių namus“), „Can it fly – a Project about kites and dragous“, „I want to 
be visible – I am wearing reflector“ („Noriu būti matomas – aš nešioju atšvaitą“), „Ką pasakoja 
mano mylimas žaisliukas“. Mūsų pedagogės buvo projektų „Crying bread lazy edible“ („Verkia 
duonelė tinginio valgoma“), „Advento tradicijos, simboliai“ – kūrėjos; 

 Tarptautiniame projekte „Eilėraštis Lietuvai“, skirtame Lietuvos 100-mečiui paminėti; 
 Respublikiniame ikimokyklinių švietimo įstaigų gamtosauginiame projekte „Čiulbėkit, 

paukšteliai, mylimoj šalelėj“; 
 Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų 

lauko erdvėse projekte „Rudens mozaika“; 
 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo iniciatyvoje „Milijonas 

ąžuolų Lietuvai“; 
 VšĮ „Rūpi“ vaikų ir jaunimo atsakingo gyvenimo būdo projekte „Eko karta“, 

vienijančiame „Žalia pėda“ narius; 
 Gamtiniame projekte „Girinukas žiedų karalystėje“; 
 Respublikiniame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“; 
 ES vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje „Vaisiai jums“; 
 ES pieno tiekimo mokykloms programoje „Pienas vaikams“. 

Lopšelyje-darželyje „Rasa“ 2018 m. vykdytos prevencinės programos:  
 VšĮ „Vaiko labui“ ankstyvosios prevencijos ir socialinio ugdymo programa „Zipio 

draugai“, skirta priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams; 
 VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“ socialinio ir emocinio ugdymo programa „Laikas 

kartu“, skirta priešmokyklinio ugdymo vaikams ir tėveliams; 



 „Media Project“ neformalaus ugdymo projektas - emocinio intelekto lavinimo programa 
šeimoms „Ebru menas – tapymas ant vandens“;  

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa; 
 Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (ikimokyklinis amžius). 

2018 m. organizuoti pilietiškumo ugdymo ir prevenciniai renginiai įstaigos 
bendruomenei: 

 Sausio 13-osios paminėjimas visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes 
liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

 Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, skirta paminėti 28-ąsias Lietuvos 
Nepriklausomybės metines; 

 Žemės dienos paminėjimas šventiniu rytmečiu „Gandro sutiktuvės“; 
 VšĮ „Vaikų linija“ inicijuota akcija „Veiksmo savaitė be patyčių 2018. Kurią pusę 

pasirinksi tu? “; 
 Visuomeninė bendruomenės talka „Papuoškime aplinką“; 
 Pasaulinės rankų higienos dienos paminėjimas; 
 Edukacinė-pažintinė veikla priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams Marijampolės 

apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje; 
 Marijampolės savivaldybės organizuota akcija „Žydintis tiltas. Padovanok gėlę savo 

miestui“; 
 Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventinis rytmetis „Vaikų gyvenimas – vaivorykštės 

spalvos“; 
 Edukacinė saugaus eismo pamokėlė „Amsis visų - draugas“; 
 VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas „5-asis Solidarumo bėgimas“; 
 Ankstyvoji prevencija – funkcinės civilinės saugos pratybos; 
 Akcija „Maistas - beglobiams gyvūnams“; 
 Tolerancijos dienos paminėjimas paroda „Tolerancijos raktas“; 

Buvo organizuojami renginiai įtraukiantys ne tik mūsų įstaigos bendruomenę, bet ir 
savivaldybės bei respublikos įstaigas. 

Gegužės mėn. vyko tradicinė Sporto šventė vaikams, tėvams ir darbuotojams „Sportuojame 
visi – maži ir dideli“, kurios metu vyko ir iškiliųjų lysvių daržo atidarymas.  

Birželio mėn. suorganizuota Rasų (Joninių) šventė, kurioje svečių teisėmis dalyvavo atstovai 
net iš penkių Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

Buvo vykdomas Gamtosauginis ekologinis projektas iš buitinių atliekų „Mano miestas – 
Marijampolė“, skirtas Lietuvos šimtmečiui ir Marijampolei – kultūros sostinei. Projekto paroda 
vyko kultūros centre lapkričio mėn. Joje buvo eksponuojama 11 svarbiausių Marijampolės pastatų 
pagamintų iš buitinių atliekų. 

2018 m. futbolo dienai paminėti gruodžio mėnesį organizavome Marijampolės savivaldybės 
mastu mažojo futbolo turnyrą „Advento futboliukas 2018“, kuriame buvo pakviestos ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo komandos.  

Gruodžio mėnesį Marijampolės P.Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje jau tradiciškai 
suorganizuota respublikinė kūrybinių darbų paroda „Prakartėlę kuriu - širdelę Šv. Kalėdoms 
ruošiu“. Buvo atsiųsta ir eksponuojama 42 prakartėlės iš įvairių Lietuvos vietovių. 

Išsamiau su įstaigoje vykusiais renginiais galima susipažinti vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 
internetiniame puslapyje adresu: www.ldrasa.lt. Įstaigos veiklos sklaida atliekama teikiant 
publikacijas spaudai, reportažus Marijampolės televizijai. 

Vidaus ir lauko edukacinių erdvių gerinimas, materialinės bazės pokyčiai per 2018 m. 
Per 2018 m. toliau buvo remontuojamos vidaus edukacinės erdvės. Naujai įrengtas terapijos 

kambarys vietoj buvusios skalbyklos (muzikos terapijos ir tikybos pradmenų užsiėmimams), rūsyje 
įrengtas judriųjų žaidimų kambarys vaikams. Įvairių statybos ir remonto medžiagų, reikalingų 
patalpų įrengimui, nupirkta už 2860 eurų.  

Į grupes nupirkta įvairių ugdymo priemonių: šviesos stalas, edukaciniai žaidimai, kamuoliai, 
konstruktoriai, minkštieji baldeliai ir kt. už 1450 eurų. 

Grupių atnaujinimui nupirkta baldelių vaikams (kėdutės, lovytės, spintelės priemonėms 
susidėti) panaudota 2010 eurų. 



Į naujai įrengtą judriųjų žaidimų patalpą sumontuotos spintos sportiniam inventoriui sudėti 
už 700 eurų. 

Ruošiantis koridorių remontui, kuris numatytas 2019 m., buvo nupirktos ir sumontuotos 6 
plastiko durys į grupes (3810 eurų). 

Didelis dėmesys skiriamas edukacinėms lauko erdvėms. Kadangi daug senų lauko įrenginių 
dėl netinkamo naudojimo buvo pašalinta, tai į jų vietą nupirkta įvairių lauko įrenginių už 8800 eurų. 
Taip pat įsigyta kritimo smūgį silpninanti žaidimo aikštelių danga po viena čiuožykla. 

Svarbus yra ir estetinis lauko erdvių vaizdas – tvarkomi gėlynai, kruopščiai prižiūrima lauko 
teritorija. 2018 m. pavasarį darželio teritorijoje kartu su tėvų komitetu  įrengėme iškiliųjų lysvių 
kompleksą „Čipolino traukinukas“. Per vasarą kiekviena grupė savo lysvėje augino įvairius augalus 
– daržoves, prieskonius, vaistažoles, braškes. Rudenį traukinuke buvo suruošta rudens gėrybių 
paroda, o žiemą „Čipolino traukinukas“ pavirto „Žiemos pasaka“ su įvairiomis kalėdinėmis 
dekoracijomis.  

Marijampolės savivaldybės Komunikacijos skyrius 2018 m. gruodžio mėnesį paskelbė 
konkursą „Gražiausi Kalėdiniai papuošimai Marijampolės savivaldybėje. Konkurso kategorijoje 
„Originaliausi papuošimai Kalėdoms“ dalyvavo ir mūsų įstaiga su dekoracija Kalėdinis traukinukas 
„Žiemos pasaka“. Mūsų įstaiga toje kategorijoje tapo laimėtoja ir gavome Merės apdovanojimą. 
Džiaugiamės bendruomenės kūrybiškumu ir aktyvumu. 

Bendradarbiavimas su tėvais. 
Ieškoma būdų kaip įtraukti tėvus į įstaigos veiklą ir tai duoda rezultatus. Tėvai labai daug 

prisidėjo, kuriant iškiliąsias lysves „Čipolino traukinukas“, darniai su įstaigos bendruomene 
darbavosi visuotinėje talkoje, padeda organizuoti tradicines sporto šventes, tėvų komitetas 
organizuoja gerumo akcijas, kurios yra puikus pavyzdys mūsų ugdytiniams. Išvykų ar mokomųjų 
veiklų metu tėvai supažindina vaikus su savo profesine veikla ar mėgstamu užsiėmimu. Visuotinio 
tėvų susirinkimo metu buvo pakviesta psichologė Greta Jakaitė, kuri skaitė paskaitą „Šiuolaikinio 
vaiko santykis su suaugusiuoju“. Tėvams vykdomos psichologo, socialinio pedagogo, logopedo 
konsultacijos, vykdomas tėvų (globėjų) švietimas. 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų maitinimui.  
Organizuojame sveikatai palankų vaikų maitinimą, didelį dėmesį skiriame produktų 

kokybei, tausojančiam maisto gaminimui, produktų derinimui. Tausojančio maisto ruošimui įsigyta 
konvekcinė krosnis už 3400 eurų (iš jų 1000 eurų papildomai skyrė savivaldybė). Lopšelis-darželis 
„Rasa“ įtrauktas į "Sveikatai palankus" įstaigų tinklo sąrašą. 

Gerinamo sąlygos darbuotojams.  
Mokytojoms nupirktos naujo biuro kėdės į grupes (450 eurų). Įsigyta du kompiuteriai, du 

spausdintuvai, nešiojama garso kolonėlė (1571 euras). Kad nevargintų karštis virtuvėje ir salėje 
sumontuoti oro kondicionieriai (2700 eurų). Įsigyta įvairios buitinės technikos už 4137 eurus (9 
indaplovės, dulkių siurblys, šaldytuvas, į sandėlį svarstyklės). 

 
3. KITA INFORMACIJA 

Įstaigos finansavimas 2018 m.: 

Lėšos 
Patvirtinti 

asignavimai 
Realiai gautos 

lėšos 
Aplinkos  311 400,00 311 400,00 
Lėšos kreditiniams įsiskolinimams apmokėti 12100,00 12077,74 
Mokinio krepšelis/mokymo lėšos 180 400,00 180 400,00 
Įstaigos pajamos 58 500,00 56 322,84 
Nemokamas maitinimas 800,00      723,07 
Mokinio reikmenims 200,00 171,00 
Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo mokymo programas skaičiaus 
optimizavimo lėšos 

1 900,00 1 848,00 

IŠ VISO: 565 300,00 562 942,65 



 
 
 

Paramos ir kitos lėšos 
2 proc. 1251,25 
Sveikatos rėmimo projekto lėšos  350,00 
Prevencinių renginių organizavimui skirtos lėšos 300,00 
Konvekcinei krosniai   

IŠ VISO: 1 901,25 
 
Kreditinis įsiskolinimas: 2018 m. pradžioje (2018-01-01) – 12153,74 EUR. 
2018 m. pabaigoje (2018-12-31) – 0,00 EUR.   
2018 metų kreditinio įsiskolinimo trūkumas76,00 EUR apmokėtas iš 2 procentų lėšų. 
2018 metų asignavimai įsisavinti 99,58 %, numatyti finansiniai rodikliai įvykdyti. 
Per 2018 m. buvo sutaupyta15600 eurų savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio bei 

socialinio draudimo lėšų. Jos panaudotos įstaigos materialinės bazės gerinimui. 
 

            Problemos, susijusios su įstaigos veikla.  
2019 m. bus įgyvendinamas projekto 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-
CPVA-R-705 priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. 
Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ pastato, 
vidaus erdvių modernizavimą, aprūpinant modernizuotas/naujai įrengtas grupes reikiama įranga ir 
baldais, skatinančiais vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Planuojama naujai įrengti 2 darželio 
grupes ir modernizuoti 1 lopšelio grupę su prieigomis - laiptinėmis ir tambūrais. Pastato vidus bus 
naujai įrengtas, bet būtinas pastato apšiltinimas ir stogo rekonstrukcija, nes didelės šildymo 
sąnaudos, o patalpose vis tiek vėsu ir per kiaurą stogą bėgdamas vanduo gadina jau suremontuotas 
patalpas. 

Taip pat reikalingas susmukusių nuograndų aplink pastatus sutvarkymas, nes vanduo plauna 
pamatus ir semia rūsius, iš kurių drėgmė per grindis kyla į vaikų grupių patalpas. Būtinas laiptinių ir 
koridorių remontas, įvažiavimo ir kiemo aikštelės asfalto dangos perklojimas. Tam reikalingos 
papildomos lėšos, nes įstaigos asignavimuose tokiems stambiems darbams lėšų nepakanka. 

 
 

 
Direktorė    Raselė Sutkauskienė 


