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VADOVO ŽODIS 

 
Esame atvira, šiuolaikiška, besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas 

ugdymo paslaugas, siekianti ugdyti vaikus inovatyviais metodais, kurianti modernią ugdymo 
aplinką.  

Įgyvendinant projekto 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę 
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ aktyviai bendradarbiauju su 
darbų vykdytojais, savivaldybės atstovais. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos modernizuota viena 
lopšelio grupė ir papildomai įrengtos dvi modernios darželio grupės, kurias lanko 40 ikimokyklinio 
amžiaus vaikų. 

Į grupes nupirkta edukacinių žaidimų, konstruktorių, žaidimų stalų, priemonių muzikos 
terapijai, sėdmaišių, patalynės. Siekiant, kad ugdymas vyktų ne tik grupių patalpose, buvo 
kapitališkai suremontuoti darželio koridoriai ir pritaikyti vaikų ugdymui – sienose įmontuoti 
Marijampolės, Lietuvos, Pasaulio vaikiški žemėlapiai, įrengta sensorinių priemonių siena. 

Didelis dėmesys skiriamas edukacinėms lauko erdvėms. Nupirkta du nauji lauko įrenginiai. 
Sumontuota lauko muzikos instrumentų aikštelė su penkiais lauko muzikos instrumentais. Svarbus 
yra ir estetinis lauko erdvių vaizdas – tvarkomi gėlynai, alpinariumai, sodas, kruopščiai prižiūrima 
visa įstaigos lauko teritorija. 2019 m. pavasarį darželio teritorijoje kartu su tėvų komitetu aplink 
vieną alpinariumą įrengėme pojūčių (basakojų) takelį.  

Per 2019 m. toliau buvo remontuojamos ir kitos įstaigos vidaus erdvės. Naujai įrengta 
archyvo patalpa, atliktas kapitalinis sekretoriaus, pavaduotojo ugdymui kabinetų remontas.  

Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius reikalauja daugiau 
pagalbos mokiniui specialistų ir sutelkto jų komandos darbo. 2019 m. padidintas logopedo etatas iki 
1,25 et., įsteigta 0,25 et. specialiojo pedagogo ir 1 et. mokytojo padėjėjo darbui su spec. poreikių 
ugdytiniais.  

Marijampolės savivaldybė 2019 m. vasarą pirmą kartą organizavo aplinkos tvarkymo 
konkursą „Žydinti Marijampolė“. Mūsų įstaiga taip pat dalyvavo šiame konkurse.Spalio 5 d. 
šventės „Sūduvos kraitė“ metu už ugdymo įstaigos aplinkos estetišką puoselėjimą meras įteikė 
padėkos raštą ir specialias dovanas. Marijampolės savivaldybės Komunikacijos skyrius 2019 m. 
gruodžio mėnesį organizavo konkursą „Gražiausi Kalėdiniai papuošimai Marijampolės 
savivaldybėje. Mūsų darželis dalyvavo konkurso kategorijoje „Originaliausi papuošimai Kalėdoms“ 
su dekoracija Kalėdinis traukinukas „Ledo gėlės“. Džiaugiamės bendruomenės kūrybiškumu ir 
aktyvumu. 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų maitinimui. Organizuojame sveikatai palankų vaikų 
maitinimą, didelį dėmesį skiriame produktų kokybei, tausojančiam maisto gaminimui, produktų 
derinimui. Maisto ruošimui įsigyta nauja elektrinė viryklė ir indų maisto ruošimui ir pernešimui.  

Įstaiga dalyvauja Europos sąjungos pieno tiekimo mokykloms programoje „Pienas vaikams" 
ir Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje. 



Inicijuoju lopšelio-darželio Tėvų komiteto veiklą, tėvai įtraukiami į ugdymo procesą, 
prisideda organizuojant renginius, gerinant edukacines erdves, puošiant įstaigos teritoriją. 2019 m. 
tradicinės sporto šventės metu buvo atidarytas pojūčių (basakojų) takelis. Tėvams vykdomos 
psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, spec. pedagogo konsultacijos, vykdomas tėvų (globėjų) 
švietimas.  

2019 m. balandžio16 d. organizuotas visuotinis tėvų susirinkimas, kuriamebuvo aptarti 
aktualūs įstaigos veiklai klausimai, o visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė ir burnos 
higienistė Neringa Janulionytė skaitė pranešimą „Pieninių dantų priežiūra“. 

Vis labiau keliama profesinė mokytojų kompetencijų kartelė, todėl pedagogai nuolat kelia 
savo kvalifikaciją lankydamiesi paskaitose, kursuose, mokymuose, seminaruose.Taip pat vykdoma 
pedagogų atestacija. 

2019 m. IV ketvirtyje trimsikimokyklinio ugdymo mokytojomsbuvo suteikta vyresniojo 
mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

 
Problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai: 

 Būtinas pastato apšiltinimas, nes didelės šildymo sąnaudos ir vaikų ugdymo patalpose 
reikalingi papildomi šildymo įrenginiai, kad palaikyti tinkamą oro temperatūrą.  
 Reikalingas susmukusių nuograndų aplink pastatus sutvarkymas, nes vanduo plauna pamatus ir 
semia rūsio patalpas, kuriose yra įrengta patalpų vaikų ugdymui, be to drėgmė per grindis kyla į 
grupes. 
 Būtinas dviejų laiptinių ir salės remontas, tam reikalingos papildomos lėšos. Būtina pakeisti 
laiptinių turėklus, kurie neatitinka higienos reikalavimų. 
 Įvažiavimo ir kiemo aikštelės asfalto danga sutrūkinėjusi duobėta, reikalingas perklojimas. 

 
INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 
 

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. 
 
1. Organizuojamos įvairios papildomos veiklos. 
Lopšelyje-darželyje, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus,vaikams vykdomos papildomos 

veiklos: lopšelio grupių ugdytiniams - muzikos terapija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams siūlome keramikos, šachmatų, šokio, krepšinio ir tikybos pradmenų užsiėmimus. 
Priešmokyklinių grupių ugdytiniai turi galimybę mokytis ankstyvosios anglų kalbos pradmenų. Nuo 
2019 m. rugsėjo 1 d. vyksta vaikų jogos užsiėmimai 5 m. vaikams. 

Papildomas veiklas veda pedagogai, turintys specialų išsilavinimą. 
 
2. Pedagogės su savo ugdytiniais skatinamos dalyvauti įvairiose programose ir 

projektuose. 2019 m. dalyvavo: 
 Prevencinės programos projekte „Saugiu vaikystės keliu“ skirtame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir tėveliams; 
 Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2019“, 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; 

 VšĮ „Rūpi“ vaikų ir jaunimo atsakingo gyvenimo būdo projekte „Eko karta“, 
vienijančiame „Žalia pėda“ narius; 

 Respublikiniame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“; 



 Tarptautiniuose eTwininng programos projektuose: „Decorate an umbrella in autumn 
colours“ bei „Golden autumn and its goods“ kūrėjais ir keturiuose projektuose dalyviais: „Winter 
Fun Outdoors“, „Colorful autumn in kindergarten“, „Golden autumn an ditsgoods“ ir „Decorate an 
umbrella in autumn colours“; 

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

 Kovo 11-osios paminėjime pilietine iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, skirtoje 
paminėti 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines; 

 Marijampolės savivaldybės organizuojamoje akcijoje „Žydintis tiltas. Padovanok gėlę 
savo miestui“. 

 
3. Įvairių renginių inicijavimas ir skatinimas. 
Lopšelis-darželis organizuoja tradicinius, kalendorinius renginius, šventes įstaigos ir kitų 

miesto įstaigų bendruomenei: 
 Tradicinė atsisveikinimo su žiema šventė Užgavėnės; 
 Šventinis rytmetis „Lietuva-mūsų namai“; 
 Šventinis rytmetis „Vaikų Velykėlės“; 
 Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventinis rytmetis „Pasitinkame vasarą“; 
 Mokslo metų pradžios šventė „Gera mums kartu“; 
 Tarptautinės mokytojos dienos paminėjimas; 
 Šventinis rytmetis „Rudens gėrybės“; 
 Tarptautinė vaikų kūrybinių darbų paroda „Margaspalvis mano skėtis, kaip ruduo“, 

kuriai ekspozicinius darbus kūrė, dekoravo vaikai, tėvai ir pedagogai iš septynių Marijampolės 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, iš mūsų socialinių partnerių - Kazlų Rūdos lopšelio – darželio 
„Pušelė“ ir iš 12 kitų valstybių; 

 Mažojo futbolo turnyras „Advento futboliukas 2019“, kuriame buvo pakviestos 
Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo komandos; 

 Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje organizuota Respublikinė 
kūrybinių darbų paroda „Prakartėlę kuriu, širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu“. 

Ugdytiniams buvo organizuojamos edukacinės-pažintinės veiklos: Marijampolės kraštotyros 
muziejuje, Vilkaviškyjealpakų ūkyje, Sasnavos „Zuikių muziejuje“, fabrike UAB „Dovista“, Kazlų 
Rūdos savivaldybės Kardokų kaime – ekologinėje gyvenvietėje. 

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. 

 
4. 2019 m. lopšelyje-darželyje „Rasa“ buvo įgyvendinamos šios prevencinės programos, 

integruojant jas į ugdymo(si) procesą:  
 VšĮ „Vaiko labui“ ankstyvosios prevencijos ir socialinio ugdymo programa „Zipio 

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

kartu“, skirta priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams ir tėveliams; 
 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa; 
 Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (ikimokyklinis amžius). 
 Prevencinės programos projektas „Saugiu vaikystės keliu“ skirtas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir tėveliams; 
 

5. 2019 m. vyko prevenciniai renginiai įstaigos bendruomenei: 
 Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; 
 Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ I-ojo etapo festivalis žiemos sporto šventė 

„Sportui šaltis nebaisus, kviečiam pajudėt visus“; 
 Akcija „Baltajam badui- ne“; 
 Pilietine iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, skirta Kovo 11-ajai;  



 Draugystės TELE TILTAS su Kazlų Rūdos lopšeliu-darželiu „Pušelė“; 
 Akcija „Tvarkome aplinką – tai mūsų žemė“; 
 Pėsčiųjų žygis „Judėjimas – sveikata 2019“; 
 Sporto šventė įstaigos bendruomenei „Sportuojame visi – maži ir dideli“; 
 Pėsčiųjų žygis „Žingsniuokime kartu“; 
 Edukacinė saugaus eismo pamokėlė „Svečiuose policijos bičiulis - Amsis“; 
 VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas „6-asis Solidarumo bėgimas“. 
 Ankstyvoji prevencija – stalo civilinės saugos pratybos; 
 Akcija „Maistas - beglobiams gyvūnams“; 
 Prevencinė veikla „Būk saugus, mažyli“ Marijampolės apskrities priešgaisrinėje 

gelbėjimo valdyboje; 
 Tolerancijos dienos paminėjimas paroda „Tolerancijos švyturys“; 
 Praktinė-edukacinė veikla ugdytiniams Marijampolės savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure; 
 Savanoriška veikla - viešnagė Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namuose 

„Pasidalink Šv. Kalėdų laukimo džiaugsmu“; 
 Savanoriška veikla - Adventinis renginys „Stebuklinga žibintų šviesa“ Marijampolės 

specialiųjų socialinės globos namų gyventojams; 
 

Įsteigus dvi naujas grupes didėja ir bendras ugdytinių skaičius. 2019 m. rugsėjo 1 d. 
duomenimis lopšelį-darželį „Rasa“ lankė 218 ugdytinių. Suformuotos:3 - lopšelio, 7 - darželio ir 2 - 
priešmokyklinio ugdymo grupės.    

 
Ugdytinių skaičiaus kaita: 

 2019 m. pradžioje 2019 m. pabaigoje 
Ikimokyklinio amžiaus vaikai 151 185 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai 35 33 
Iš viso ugdytinių 186 218 

 
KITA INFORMACIJA 

 
Įstaigos finansavimas 2019 m.: 

Lėšos 
Patvirtinti 

asignavimai 
Realiai gautos 

lėšos 
Aplinkos  355500,00 355500,00 
Mokinio krepšelis/mokymo lėšos 209400,00 209400,00 
Įstaigos pajamos 66300,00 64540,24 

Nemokamas maitinimas 700,00 607,40 
IŠ VISO: 631900,00 630047,64 

 
Paramos ir kitos lėšos 

2 proc. 1420,18 

Prevencinių renginių organizavimui skirtos lėšos                        350,00 

IŠ VISO:    1770,18 
 
Kreditinis įsiskolinimas: 2019 m. pradžioje (2019-01-01) – 8,96 EUR. 
2019 m. pabaigoje (2019-12-31) – 0,00 EUR.  
2019 metų pradžios kreditinis įsiskolinimas8,96 EUR apmokėtas iš 2 procentų lėšų. 
2019 metų asignavimai įsisavinti 99,71%, numatyti finansiniai rodikliai įvykdyti. 
Per 2019 m. buvo sutaupyta7700,00eurų savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio lėšų. Jos 

panaudotos įstaigos materialinės bazės gerinimui. 
 

Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2019 metus: 



1. Atliktas koridoriaus ir dviejų kabinetų kapitalinis remontas statybinių medžiagų nupirkta 
už 9151 eurą. 

2. Įsigyta baldų už 800 eurų. 
3. Į grupes nupirkta įvairių ugdymo priemonių už 6239 eurų.  
4. Į grupes nupirkta sėdmaišiai už 1766 eurus.  
5. Įsigyta lauko inventoriaus už 700 eurų. 
6.Nupirkta patalynės į naujai įsteigtas grupes už 1518 eurų. 
7. Nupirkta biuro kėdžiųuž 297eurų. 
8.Sumontuoti keturi oro kondicionieriai į grupesuž 3200 eurų. 
9. Įsigyta įvairios buitinės technikos už 1305 eurus (4 dulkių siurbliai, 13 vileda valymo 

rinkinių). 
10.Įsigytas kompiuteris su priedaisuž 500 eurų. 
11.Įsigyta elektrinė viryklė į virtuvęuž 1500 eurų. 
12. Sumontuota 5 plastiko durys vidaus patalpose už 2300 eurų. 
13. Įsigyta maisto ruošimui ir nešimui indų už 614 eurų. 
14. Gavus papildomą finansavimą, atlikta gaisrinės signalizacijos instaliacijos darbų už 3200 

eurų. 
Informacija apie įvairių institucijų atliktus patikrinimus 

2019 m. kovo 18 d. - balandžio25 d.Marijampolės savivaldybės administracijos 
Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba atliko lopšelio-darželio „Rasa“ vidaus auditą 
pagal 2019 metų Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos patvirtintą ir suderintą veiklos 
planą. 

Išvada –Lopšelyje-darželyje „Rasa“ visa rizika yra nustatyta ir valdoma, buvo pastebėta tik 
keletas vidaus kontrolės trūkumų, neturėjusių neigiamos įtakos viešojo juridinio asmens veiklos 
rezultatams. Vidaus kontrolė įvertinta - gerai.   

 
Planuojami veiklos pokyčiai 

2020 m. . planuojama teikti paraišką Saulės fotovoltinės elektrinės, kurios pagaminta 
elektros energija būtų panaudojama vidaus reikmėms, įrengimui. 

Plėtojant bendruomenės narių ekologines ir aplinkosaugines kompetencijas įsijungiame į 
Lietuvos EKO mokyklų tinklą ir 2020 m. parengtas ir jau vykdomas lopšelio-darželio „Rasa“ EKO 
veiklų planas. 

Toliau planuojami darbai vidaus erdvių ir darbuotojų darbo sąlygų 
pagerinimui.Atsižvelgiant į saugos ir sveikatos reikalavimus, numatyta suremontuoti dvi likusias 
įstaigos laiptines, pakeisti turėklus, kad atitiktų higienos reikalavimus, taip pat numatytas salės 
remontas.  

 
 
 
Direktorė    Raselė Sutkauskienė 


