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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Įstaigos vadovas – Raselė Sutkauskienė, edukologijos magistrė, į einamas pareigas paskirta 

2012 m. gruodžio 3 d. 

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.  

 

Įstaigos darbuotojų skaičius 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 

Bendras 

darbuotojų 

skaičius 

 

Pareigybių 

skaičius 
Administracijos 

darbuotojai 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

Nepedagoginiai 

darbuotojai 

Darbuotojų 

skaičiaus kaita 

per 2017 metus 

 50 48,05 5  22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23 - 

 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir jos pokyčiai per 2017 m. 

Lopšelyje-darželyje dirba: 

5 - auklėtojos; 

10 - vyr. auklėtojų; 

3 – auklėtojos metodininkės; 

1 – vyr. logopedė; 

1 - socialinė pedagogė 

1 - psichologė 

1 - vyr. meninio ugdymo pedagogė 

2017 m. IV ketvirtyje dviem auklėtojoms buvo suteikta vyr. auklėtojo kvalifikacinė 

kategorija. 

 

Bendras ugdytinių skaičius 

2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį „Rasa“ lankė 184 ugdytiniai. Suformuotos: 

3 - lopšelio, 5 - darželio ir 2 - priešmokyklinio ugdymo grupės.    

 

Ugdytinių skaičiaus kaita 

 2017 m. pradžioje 2017 m. pabaigoje 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 158 147 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai 28 35 

Iš viso ugdytinių 186 182 

 

 

 

mailto:l.darzelis.rasa@gmail.com
http://www.ldrasa.lt/


2. ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT VEIKLOS PLANUOSE 

NUMATYTUS VEIKLOS TIKSLUS 

 

 

 Lopšelio-darželio „Rasa“ veiklos plano tikslas - atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir 

socialinę patirtį, individualias galimybes, sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti. 

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 ugdymo 

vaikams siūlome keramikos, šachmatų, šokio, krepšinio ir tikybos pradmenų užsiėmimus. 

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai turi galimybę mokytis anglų kalbos pradmenų. Papildomas veiklas 

veda pedagogai, turintys specialų išsilavinimą. 

 

2. Pedagogės su savo ugdytiniais skatinamos dalyvauti įvairiose programose ir projektuose. 

2017 m. pedagogės su savo ugdytiniais dalyvavo: 

 Visuomenės sveikatos rėmimo programos projekte „Sveika gyvensena - gyvenimo 

būdas nuo vaikystės“, skirtame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ir tėveliams; 

 VšĮ „Vaiko labui“ programoje „Zipio draugai“, skirtoje priešmokyklinio ugdymo 

ugdytiniams; 

 VšĮ „Vaikų linija“ (www.vaikulinija.lt)  inicijuotoje Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ; 

 VO „Gelbėkit vaikus“ projekte „Draugystė be sienų“, dalyvavo priešsmurtinės grupės 

„Smalsučiai“ dalyviai; 

 Sausio 13-ąją visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 

Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

 Kovo 11-ąją pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, skirtoje paminėti 27-ąsias 

Lietuvos Nepriklausomybės metines; 

 Marijampolės kultūros centro organizuotoje akcijoje „Vaikų taikos delnai”, skirtoje 

Tarptautinei kultūros dienai; 

 Marijampolės savivaldybės organizuotoje akcijoje „Žydinti Marijampolė“, skirtoje 

Marijampolės švietimo įstaigoms; 

 Lopšelis-darželis dalyvauja vaikų ir jaunimo atsakingo gyvenimo būdo ugdymo 

projekte „Eko karta“; 

 Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse 

„Sveikuolių sveikuoliai“ laimėta III vieta; 

 Tarptautiniame eTwinning projekte „BookofNationalfairytale“ („Nacionalinė pasakų 

knyga“); 

 VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuotame ketvirtajame Solidarumo bėgime; 

 Priešmokyklinukai dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“ - tai ilgalaikė 

sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, 

mitybą ir fizinį aktyvumą, tai - bendra valstybinių institucijų, socialiai atsakingo verslo bei 

nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva; 

 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, 

skatinančiame vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą; 

 Respublikiniame Eko dizaino konkurse „Kita forma“, kuriame dalyvavo 

priešmokyklinės grupės kolektyvinis darbas ,,Angelas su gėlėmis''. Konkursas skatina dalyvius 

mąstyti nekasdieniškai, atrasti naujas formas bei kūrybiškai pažvelgti į aplinkosaugines problemas; 

 Atvirame Kauno miesto pradinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų regbio „Tag – regbis 

2017“  projekte, kuriame mūsų priešmokyklinukų komanda laimėjo III vietą; 

 Gruodžio 28-29 dienomis įstaigoje vyko prevencinės socialinio ir emocinio ugdymo 

LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ mokymai, kuriuose dalyvavo 20 įstaigos darbuotojų. Nuo 

2018 metų sausio mėn. priešmokyklinių ugdymo grupių ugdytiniai dalyvaus šios programos 

pamokėlėse, kurias ves priešmokyklinio ugdymo pedagogės. 

http://www.vaikulinija.lt/


3. Įvairių renginių inicijavimas ir skatinimas. 

Lopšelyje-darželyje skatinu organizuoti tradicinius, kalendorinius renginius, šventes įstaigos 

bendruomenei.  

2017 m. futbolo dienai paminėti organizavome Marijampolės savivaldybės mastu mažojo 

futbolo turnyrą „Advento futboliukas 2017“, kuriame buvo pakviestos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

priešmokyklinio ugdymo komandos.  

Gruodžio mėnesį Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje organizuota respublikinė 

kūrybinių darbų paroda „Prakartėlę kuriu, širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu“. 

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. Bendradarbiavimas su tėvais. 

Inicijuoju lopšelio-darželio Tėvų komiteto veiklą, tėvai įtraukiami į ugdymo procesą, 

prisideda organizuojant renginius, gerinant edukacines erdves. Tėvams vykdomos psichologo, 

socialinio pedagogo, logopedo konsultacijos, vykdomas tėvų (globėjų) švietimas.  

2017 m. kovo 22 d. organizavau visuotinį tėvų susirinkimą, kuriame dalyvavo ne tik tėveliai, 

bet ir įstaigos pedagogai. Susirinkimo metu lektorė, Jolanta Lipkevičienė, neformalaus vaikų ugdymo 

vadovė, šeimos tarpusavio santykių konsultantė, kalbėjo tema „Elgesio ir pasekmės dėsnis ugdytojų, 

vaikų ir tėvų santykiuose“.  

Lapkričio mėnesį psichologas Vaidas Arvasevičius darželio bendruomenei skaitė paskaitą 

tema „Tėvystės virsmai ir provokacijos. Auklėjimo mitai, klaidos ir jų alternatyva“. 

 

5. Vidaus ir lauko edukacinių erdvių gerinimas.  

Per 2017 m. toliau buvo remontuojamos vidaus edukacinės erdvės. Suremontuotas vienos 

grupės miegamasis, nupirkti baldai į du miegamuosius, įrengti kabinetai logopedui ir socialiniam 

pedagogui, rūsio patalpose naujai įrengta Menų studija, kur vyksta keramikos papildomi užsiėmimai. 

Įsigytos ir salėje sumontuotos interaktyvios grindys, taip pat į salę nupirktas projektorius, sumontuoti 

roletai langų tamsinimui. Į grupes nupirkta įvairių ugdymo priemonių (dėlionės, edukaciniai žaidimai, 

žemėlapiai, plakatai, kinetinis smėlis, konstruktoriai, minkštieji kubai, lauko žaislai ir kt.). 

Atsižvelgiant į higienos reikalavimus rūsio patalpose naujai įrengta skalbykla. Taip pat 

suremontuota rūsio laiptinė ir koridorius, t. y. priėjimas prie skalbyklos. Atliktas vienos grupės 

sanitarinių mazgų ir virtuvėlės patalpų remontas.  

Didelį dėmesį skiriu edukacinėms lauko erdvėms. Todėl įsigijome keturis lauko treniruoklius, 

skirtus 5-7 m. vaikams, įrengti penki nauji higienos normas atitinkantys lauko įrenginiai. Svarbus yra 

ir estetinis lauko erdvių vaizdas – tvarkomi gėlynai, kruopščiai prižiūrima lauko teritorija. 2017 m. 

pavasarį darželio teritorijoje kartu su tėvų komitetu  įrengėme „Vaikystės sodelį“. Buvo pasodinti ir 

sėkmingai auga devyni žemaūgiai vaismedžiai ir penki vaiskrūmiai, kuriuos ištisus metus gali stebėti 

ir prižiūrėti darželio vaikai. 

2017 m. vasarą VšĮ "Galimybių laukas" organizavo "Gražiausios sodybos, įstaigos ir 

daugiabučio namo savininkų bendrijos" konkursą, kuris vyko Kazlų Rūdos, Marijampolės ir 

Kalvarijos savivaldybėse. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų lopšelis-darželis. Džiaugiamės, kad 

mūsų pastangos, kuriant estetišką ir tinkamą aplinką vaikų auklėjimui, buvo pastebėtos. Konkurso 

komisija lopšelį-darželį "Rasa" nominavo "Palankiausios aplinkos vaikui įstaiga". 

 

6. Didelis dėmesys skiriamas vaikų maitinimui.  

Organizuojame sveikatai palankesnį vaikų maitinimą, didelį dėmesį skiriu produktų kokybei, 

tausojančiam maisto gaminimui, produktų derinimui. Lopšelis-darželis „Rasa“ įtrauktas į "Sveikatai 

palankus" įstaigų tinklo sąrašą. 

Įstaiga dalyvauja Europos sąjungos pieno tiekimo mokykloms programoje „Pienas vaikams" 

ir Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje. 

 

 

 



3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS 2017 M. 

 

Lėšos 
Patvirtinti 

asignavimai 

Realiai gautos 

lėšos 

Aplinkos  294 300,00 274 500,00 

Mokinio krepšelis 172 100,00 172 100,00 

Įstaigos pajamos 51 000,00 48 767,36 

Nemokamas maitinimas 800,00 658,97 

Ne pedagoginiams darbuotojams papildomai skirtos lėšos, 

laipsniškai įgyvendinant darbo apmokėjimo įstatymą 

5 800,00 5 800,00 

Pedagoginiams darbuotojams papildomai skirtos lėšos. 4 500,00 4 500,00 

IŠ VISO: 528 500,00 506 326,33 

 

Paramos lėšos 

2 proc. 726,74 

Sveikatos rėmimo projekto lėšos  400,00 

Prevencinių renginių organizavimui skirtos lėšos 900,00 

IŠ VISO: 2 026,74 

 

Kreditinis įsiskolinimas: 2017 m. pradžioje (2017-01-01) – 0,15 EUR. 

                                        2017 m. pabaigoje (2017-12-31) – 12 153,74 EUR.   

Kreditinis įsiskolinimas B šaltinio dėl negauto pagal planą finansavimo viso 12077,74 

EUR: 

už komunalines paslaugas 4 282,99 EUR - negauta pagal planą 4 500,00 EUR,  

už kitas prekes 4 032,67 EUR – negauta pagal planą 10 000,00 EUR, 

už ilgalaikį turtą 3 590,00 EUR – negauta pagal planą 5 000,00 EUR, 

už kitas paslaugas 104.63 EUR - negauta pagal planą 100,00 EUR, 

už ryšių paslaugas 67,45 EUR - negauta pagal planą 100,00 EUR. 

Kreditinis ne biudžeto lėšų įsiskolinimas dėl pavėluotai gautos sąskaitos-faktūros – 76,00 

EUR. 

Per 2017 m. buvo sutaupyta 21 300 eurų iš darbo užmokesčio bei soc. draudimo. Sutaupytas 

lėšas planuota panaudoti, bet negauta, komunalinėms išlaidoms 4 500,00 EUR, ilgalaikiam turtui 

įsigyti – 5 000,00 EUR, buitiniam inventoriui, baldams, žaislams, lauko spyruokliukams – 11 700,00 

EUR.  

2018 m. sausio mėnesį steigėjui padengus kreditorinį įsiskolinimą 12 077,74 EUR, įstaigai iš 

sutaupytų 21 300 EUR liko dar neatiduota 10 000 EUR. 

 

4. ĮSTAIGOS MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI PER 2017 METUS 

 

1. Lopšelio-darželio rūsio patalpose suremontuota laiptinė ir koridorius, rūsyje naujai įrengta: 

skalbykla, menų studija (4627 Eur). 

2. Atliktas vienos grupės san. mazgų ir virtuvėlės patalpų remontas (1800 Eur). 

3. Suremontuotas grupės miegamasis, nupirkti baldai į du miegamuosius (4193 Eur). 

4. Įrengti kabinetai logopedui ir socialiniam pedagogui (1200 Eur). 

5. Įsigyta interaktyvios grindys ugdomajai veiklai (3000 Eur). 

6. Įsigyta lauko treniruokliai skirti 5-7 m. vaikams (3500 Eur). 

7. Įrengta 5 lauko įrenginiai (6470 (Eur). 

8. Nupirkta įvairios technikos: dulkių siurbliai, projektorius, magnetofonas (1308 Eur). 

9. Įsigyta baldų: kėdės į salę (30 vnt.), priemonių spintos (1740 Eur). 

10. Nupirktas vejos pjovimo traktoriukas (3590 Eur). 

11. Įsigyta įvairių ugdymo priemonių (dėlionės, žemėlapiai, plakatai, kinetinis smėlis, 

konstruktoriai, minkštieji kubai, lauko žaislai ir kt.) už 2811 Eur. 

Tvarkant įstaigos lauko teritoriją, įrengtas „Vaikystės sodelis“, toliau tvarkoma įstaigos 

teritorija, sodinami medeliai. 



5. INFORMACIJA APIE ĮVAIRIŲ INSTITUCIJŲ ATLIKTUS PATIKRINIMUS 

 

1. 2017 m. Balandžio 19 d. Marijampolės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos planinis 

patikrinimas.  

Išvada - Patikrinimo metu teisės aktų, reglamentuojančių maisto tvarkymą, maisto saugą, 

esminių pažeidimų nenustatyta ir poveikio priemonės ūkio subjektui netaikomos. 

2. 2017 m. gegužės 8 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos 

ministerijos Marijampolės departamento atliko operatyviąją tiesioginę valstybinės visuomenės 

sveikatos saugos kontrolę.  

Išvada - Nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai“ 5.4, 39.4, 45, 71 ir 79 punktų 

pažeidimai. 

Nurodymas: 

1. Iki 2017-06-15 vadovaujantis Lietuvos-higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. Liepos 13 d. įsakymu Nr. V-

632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 48.2 punktu, privalote 

informuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Marijampolės departamentą (A. Valaičio g. 2, Marijampolė, faks. (8 343 

53319) (toliau – Marijampolės departamentas) apie pasikeitusias ūkinės komercinės 

veiklos vykdymo sąlygas ir vadovaujantis Taisyklių 38 punktu, privalote patikslinti turimą 

leidimą-higienos pasą. 

2. Nustatytus HN 75:2016 5.4, 39.4, 45, 71 ir 79 punktų pažeidimus prašome pašalinti iki 

2017-09-01. 

3. Pasibaigus pažeidimų pašalinimo terminui privalote per tris darbo dienas raštu informuoti 

Marijampolės departamentą (A. Valaičio g. 2, Marijampolė, faks. (8 343 53319) apie 

pažeidimų pašalinimą ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant). Per nustatytą 

terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos 

paso galiojimą. 

3. 2017 m. rugpjūčio 30 d. Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atliko 

Planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą. 

Išvada - Pažeidimų nenustatyta. 

4. 2017 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos 

ministerijos Marijampolės departamento atliko Valstybinę grįžtamąją visuomenės sveikatos saugos 

kontrolę. 

Išvada - Grįžtamosios kontrolės metu nustatyta, kad 2017-06-08 patikrinimo akte Nr. PA. 4-

180 (16.15.2.4.12) nustatyti HN 75:2016 5.4, 39.4, 45, 71 ir 79 punktų pažeidimai pašalinti. 

 

6. ĮSTAIGOJE NAUDOJAMOS AKTYVIOS PATYČIŲ IR SMURTO 

PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

Įstaigoje 2017 m. buvo įgyvendinamos šios prevencinės programos, integruojant jas į 

ugdymo(si) procesą, bei vykdomos kitos prevencinės veiklos:  

 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-90, patvirtinta „Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo įstaigoje tvarka“.  

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa; 

 Gyvenimo įgūdžių ugdymas (ikimokyklinis amžius); 

 VšĮ „Vaiko labui“ socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, skirta priešmokyklinio 

ugdymo ugdytiniams. 

 Emocinio intelekto lavinimo programa šeimoms „EBRU menas – tapymas ant 

vandens“. 

 

2017 m. vyko prevenciniai renginiai įstaigos bendruomenei:            

 Psichologo Vaido Arvasevičiaus paskaita „Tėvystės virsmai ir provokacijos. Auklėjimo 

mitai, klaidos ir jų alternatyva“ įstaigos bendruomenei visuotiniame tėvų susirinkime; 



 Prevencinės socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ 

mokymai. Dalyvavo 20 įstaigos darbuotojų; 

 Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas, organizuojant akciją „Padovanok tikėjimą 

ligoniui“;  

 Popietės „Mes visi Žemės vaikai“ organizavimas;  

 Dalyvavimas VšĮ „Vaikų linija“ (www.vaikulinija.lt) inicijuotoje akcijoje „Veiksmo 

savaitė BE PATYČIŲ 2017“; 

 Dalyvavimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meninės raiškos festivalyje „Aš 

viską galiu“; 

 Dalyvavimas parodoje, skirtoje autizmo supratimo dienai paminėti „Mėlynas mano 

pasaulis“;  

 Dalyvavimas akcijoje „Aš neskriaudžiu kitų. Prisijunk ir tu“; 

 Dalyvavimas akcijoje „Vaikų taikos delnai“; 

 Sporto šventės įstaigos bendruomenei „Sportuojame visi-maži ir dideli“ organizavimas;                                                            

 Civilinės saugos švietimo renginio „Vasaros pavojai ir kaip jų išvengti“ organizavimas; 

 Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimui surengta vaikų darbų paroda 

„Tolerancijos rankos“;  

 Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai dalyvavo Vaiko teisių konvencijos dienos 

minėjime „Mano teisė - augti sveikam“. 

 

7. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR SIŪLOMI PROBLEMŲ 

SPRENDIMO BŪDAI 

 

 Reikalingas pastato apšiltinimas, išorės sienų kapitalinis remontas, stogo rekonstrukcija, nes 

didelės šildymo sąnaudos, o patalpose vis tiek vėsu ir per kiaurą stogą bėgdamas vanduo gadina jau 

suremontuotas patalpas.  

 Būtinas susmukusių nuograndų aplink pastatus sutvarkymas, nes vanduo plauna pamatus ir semia 

rūsius, iš kurių drėgmė per grindis kyla į grupes. 

 Įvažiavimo ir kiemo aikštelės asfalto danga sutrūkinėjusi duobėta, reikalingas perklojimas. 

 Būtinas laiptinių ir koridorių remontas, reikalingos papildomos lėšos. 

 Lauko įrenginių trūkumas, kadangi pagal reikalavimus daugelį senų lauko įrenginių reikia 

panaikinti, o naujiems įsigyti trūksta lėšų. 

 

 

 
Direktorė     Raselė Sutkauskienė 

http://www.vaikulinija.lt/
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