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VADOVO ŽODIS 

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

kokybiškas ugdymo paslaugas, siekianti ugdymą grįsti netradiciniais metodais, įtraukiančiais vaikus 
į aktyvią praktinę-kūrybinę veiklą, sveikoje, saugioje ir modernioje ugdymo aplinkoje.  

Pedagogės skatina ugdytinių saviraišką įvairiuose konkursuose, parodose, projektuose už 
įstaigos ribų. 2021 m. mažųjų laimėjimas - grupės „Žiogeliai“ ugdytinė Guoda Grigorytė 
respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkurse „Lietuva, gėlele 
žydėki“, 3 metų amžiaus grupėje, tapo nugalėtoja. 

Lopšelyje-darželyje įrengta STEAM veiklų laboratorija, siekiant plėtoti vaikų ugdymui(si) 
svarbias kompetencijas, grįstas integraliai organizuojamomis patirtinėmis veiklomis – atradimais, 
tyrinėjimais, eksperimentais. Tarptautinio eTwinning projekto metu PUG „Kiškučiai“ ugdytiniai ir 
mokytojos sukūrė logotipą, kuris tapo nugalėtoju – projekto „Kalėdų laukimas su STEAM“ 
„veidu“. 

Darželis priklauso Lietuvos EKO mokyklų tinklui, siekiant bendruomenės sąmoningumo, 
ugdant vaiko ekologinių kompetencijų vertybines nuostatas saugioje, sveikoje ir estetiškoje 
aplinkoje. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Linelis“ mokytojos ir ugdytiniai Marijampolės poezijos 
parke Kalėdinių eglučių alėjoje papuošė eglutę netradiciniais kalėdiniais žaisliukais iš antrinių 
žaliavų.   

Minint Lietuvos Nepriklausomybės dieną suorganizavome respublikinę ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų virtualią parodą „Papuoškime ąžuolus 
Laisvės paukščiais“, kurioje dalyvavo net 101 šalies švietimo įstaiga.      

Pirmą katrą Marijampolėje organizavome konkursą „Išradingiausias valgiaraščio 
patiekalas“, kuriame dalyvavo įstaigos iš Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių.  

Lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinės aplinkos ir toliau tobulinamos, pritaikomos 
įvairiapusiam vaikų ugdymui ir higienos normų reikalavimams. Atliktas lopšelio grupės kapitalinis 
remontas, įrengtas papildomas san. mazgas darbuotojams, atnaujinta kompiuterinė įranga. Terapijos 
kambaryje sumontuotas sensorinis kampas su burbulų vamzdžiais, taip patobulintos sąlygos 
ugdytiniams, ypač turintiems spec. poreikių.  

Augant įstaigą lankančių vaikučių su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais 
skaičiui, vyko mokymai, konsultacijos, seminarai pedagogams ir mokytojų padėjėjams. Aktyviai 
bendradarbiaujame su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų 
konsultavimo skyriumi. Įstaigaįsitraukė į besimokančių darželių tinklą (BDT), visi pedagogai turėjo 
galimybę 2021 metais dalyvauti 72 val. kvalifikaciniuose mokymuose. 

Didelis dėmesys skiriamas edukacinėms lauko erdvėms. Darželio teritorijoje įrengta nauja 
žaidimų aikštelė su saugia gumine danga, žaidimų nameliu, staliukais ir kėdutėmis. Edukacinėms 
veikloms lauke pastatytas geokupolas.Svarbus yra ir estetinis lauko erdvių vaizdas – tvarkomi 
gėlynai, alpinariumai, sodas, iškiliųjų lysvių daržas, kruopščiai prižiūrima visa įstaigos lauko 
teritorija.  



2021 m įdiegtas elektroninis dienynas Eliis. Elektroniniu dienynu naudojasi 99 procentai 
ugdytinių tėvų.Atnaujinta lopšelio-darželio internetinė svetainė, kuri atitinka įstaigų svetainėms 
keliamus reikalavimus. 

Įgyvendinant projektą „Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ saulės elektrinė“ 
įrengta ir jau veikia fotovoltinė saulės elektrinė, kurios pagaminta elektros energija panaudojama 
vidaus reikmėms. 

Problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai 
Racionaliai naudojant finansų ir darbo išteklius, įstaigos vidaus erdvės yra suremontuotos ir 

toliau ūkiškai tvarkomos, todėl yra geros būklės. Tačiau darželio išorė yra apgailėtinos būklės. 
Būtinas darželio pastatųlauko sienų sutvarkymas ir apšiltinimas.Sienų blokų siūlės ištrupėję, 
atsiradę pavojingi plyšiai. Didelės šildymo sąnaudos, o vaikų ugdymo patalpose reikalingi 
papildomi šildymo įrenginiai, kad palaikyti tinkamą oro temperatūrą. Būtinas ir takų įstaigos 
teritorijoje bei laiptų prie įėjimų sutvarkymas. Nuogrindų ir šaligatvių plytelės išsikraipę, sukritę, 
nelygios,todėlsunkuužtikrinti vaikų saugumą.  

 
INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 
 

 Lopšelio-darželio „Rasa“ veiklos plano tikslas – laiduoti kokybišką ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą saugioje, sveikoje ir modernioje aplinkoje, 
grindžiamą ugdymo turinio įvairove, kiekvieno ugdytinio poreikių tenkinimu ir individualios 
pažangos pokyčiu. 
                      Siekiant šio tikslo, įstaigoje sudarytos sąlygos tenkinti 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 - vaikų jogos, šokio, katalikų tikybos pradmenų užsiėmimai. Priešmokyklinio ugdymo 
grupių ugdytiniai turi galimybę mokytis ankstyvosios anglų kalbos pradmenų. Tėvams pasirašius 
sutartis, su VŠĮ Bricks4Kidz ir VŠĮ „IT Studija“, sudaryta galimybė organizuoti LEGO ir IT 
užsiėmimus ugdytiniams lopšelyje-darželyje. Papildomas veiklas veda pedagogai, turintys specialų 
išsilavinimą. 

 
2. Pedagogės su savo ugdytiniais skatinamos dalyvauti įvairiose programose ir 

projektuose. 2021 m. dalyvavo: 
 STEM School Label partnerystės veiklose ir projektuose;  
 Lietuvos EKO mokyklų tinklo partnerystės projektuose; 
 Respublikiniame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“;  
 VšĮ „Rūpi“ vaikų ir jaunimo atsakingo gyvenimo būdo projekte „Eko karta“, 

vienijančiame „Žalia pėda“ narius; 
 Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose 

programoje; 
 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų organizacijos „RIUKKPA“ projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynės 2021“, 
skatinančiame vaikų fazinį aktyvumą ir pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą; 

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFa) ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 
Respublikiniame projekte „Futboliukas“, skirtame populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose 
patalpose; 

 VšĮ „Tikra mityba“ 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; 

 Respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 2021“; 
 Tarptautinės Erasmus+ programos eTwinning live projektuose: „Žemė mūsų rankose“, 

„An autumn train is running“(Rieda rudens traukinys), „Annemin cocukluk oyunlari“ (Mamos 



vaikystės žaidimai), „Atypical environment and the development of children's creativity“(Netipinė 
aplinka ir vaikų kūrybiškumo plėtotė), „Emocijų paletė“ ir „Kalėdų laukimas su STEAM“; 

 NŠA projekte „Inovacijos vaikų darželyje“. 
           3. Įvairių renginių inicijavimas ir skatinimas. 

Lopšelio-darželio bendruomenė organizuoja tradicinius, kalendorinius renginius, šventes 
įstaigos ir kitų miesto įstaigų bendruomenėms: 

 Šventinis Trijų karalių apsilankymo rytmetis; 
 Pilietinė iniciatyva, dalyvavimas akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ sausio 13-sios 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimui; 
 Akcija „Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą, skambindami varpais“; 
 Vasario 16-osios paminėjimas virtualiose pamokėlėse „Čia gimtinė – Lietuva“; 
 Tradicinė Užgavėnių šventė „Bėk, žiema iš kiemo, atjoja pavasaris“; 
 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

fotografijų virtuali paroda „Papuoškime ąžuolus laisvės paukščiais“; 
 Netradicinė EKO virtuali akcija „Laiminga vaikystė švarioje žemėje – madų šou iš 

antrinių žaliavų“; 
 EKO šventinis rytmetis „Kiekvienas vandens lašas – didelis turtas“; 
 Pažintinė-edukacinė paroda iškiliųjų lysvių traukinuke „Gamta skelbia pavasarį“; 
 Šventinis rytmetis „Pasaulinės autizmo dienos paminėjimas“; 
 Konkursas Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigoms „Išradingiausias 

valgiaraščio patiekalas“; 
 EKO akcija „Papuoškime savo aplinką“; 
 Šventinis rytmetis „Spalvota diena“; 
 Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ baigiamasis II-etapo 

renginys -  sportinis festivalis; 
 Priešmokyklinukų atsisveikinimo su darželiu šventė „Sudie, darželi“; 
 Teatralizuotas pasirodymas Marijampolės cukriniame festivalyje „Saldžioji vyšnelė“; 
 Šventinis rytmetis Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimui „Vaikai mūsų 

gyvenimo prasmė“; 
 Šventinis rytmetis „Vasaros žaismas Joninėse“; 
 Mokslo metų pradžios šventė „Linksmai sugrįžti į darželį“; 
 EKO ilgalaikio projekto „Moliūgas – karalius“ baigiamasis renginys;  
 Šventinė popietė „Uždegta pirmoji Advento vainiko žvakelė“; 
 Uždarų patalpų futbolo turnyras „Advento futboliukas 2021“; 
 Virtuali vaikų ir tėvelių paroda „Šeimos žibintas“; 
 Kalėdinės eglutės pristatymas Marijampolės Kalėdinių eglučių alėjoje, papuoštos 

EKO kūrybiniais žaisliukais „Kalėdinis žaisliukas“; 
 Kalėdinių dekoracijų paroda iškiliųjų lysvių traukinuke „Kalėdos!“; 
 Adventiniai - Kalėdiniai renginiai grupėse. 

Ugdytiniams suorganizuotos edukacinės-pažintinės išvykos į Sasnavos „Zuikių muziejų“,  
Kalvarijos savivaldybės „Zooparką“, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejų; 

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. 2021 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 (ikimokyklinio amžiaus vaikams). 



 
5. 2021 m. vyko prevenciniai renginiai įstaigos bendruomenei: 

 Akcija „Pakeisk automobilį dviračiu“; 
 Triukšmo dienos paminėjimas „Pasiklausykime tylos“; 
 Savanoriška akcija „Padovanok tikėjimą ligoniui“; 
 Trumpalaikis projektas „Daržovių kraitelė“; 
 Europos judumo savaitės paminėjimas - pėsčiųjų žygis „Judėjimas – sveikata“;  
 VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas „8-asis Solidarumo bėgimas 2021“; 
 Akcija „Maistas beglobiams“; 
 VŠĮ „Draugiški šeimai“ socialinės iniciatyvos Ekodaiktai.lt konkursas „Kamštelių 

vajus 2021“; 
 EKO akcija „Rūšiuoju – gamtą tausoju“; 
 STEAM projekto „Vandens užkalbėtojai“ patirtinės-tiriamosios veiklos; 
 Aktyvi treniruotė su „Sūduvos“ futbolininkais „Futbolą žaidžiu – draugų turiu“; 
 Sveiko maisto gaminimo pamokėlės; 
 Prevencinė saugaus eismo veikla projektas su Amsiumi „Saugus kelias į darželį“; 
 Sportinė pramoga „Mano draugas – kamuoliukas“; 
 Akcija „Aš renkuosi sveiką maistą, o tu?“, skirta Europos sveikos mitybos dienai 

paminėti; 
 Tolerancijos dienos paminėjimas paroda „Tolerancijos miestas“; 
 Antikoprupcijos dienos paminėjimas paroda „Ačiū, dėkui – nuoširdžiausia padėka“; 
 Trumpalaikis projektas „Pienas skanu ir sveika“;  
 Edukacinė-praktinė veikla „Vilioja kvapni arbatėlė“; 
 Paskaita ugdytiniams „Būkime atsargūs žiemą, saugokime save“; 
 Praktinė-pažintinė veikla „Kaip tinkamai prižiūrėti dantukus“; 
 Edukacinė-praktinė veikla „Regos higiena. Akių mankšta“. 

 
KITA INFORMACIJA 

 
2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį „Rasa“ lankė 224 ugdytiniai.  
Suformuota 12 grupių: 2– lopšelio grupės, 8– darželio grupės ir 2 - priešmokyklinio ugdymo 

grupės.    
Ugdytinių skaičiaus kaita: 

 2021 m. pradžioje 2021 m. pabaigoje 
Ikimokyklinio amžiaus vaikai 180 176 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai 40 44 
Iš viso ugdytinių 220 220 

 
Įstaigos finansavimas 2021 m. 

Lėšos 
Patvirtinti 

asignavimai 
Realiai gautos 

lėšos 
Aplinkos (B) 488700,00 488700,00 
Mokymo lėšos (K) 352300,00 352300,00 
Įstaigos pajamos (S) 69200,00 69200,00 
Nemokamas maitinimas (D) 16600,00 13151,96 
Mokinio reikmenys (D) 100,00 80,00 
Valstybės lėšos (2021 m. auklėtojų pad.) (E) 7200,00 7193,28 
Finansavimas paskolos lėšomis (P) 4700,00 4730,11 
APVA 18920,45 18920,45 

IŠ VISO: 957720,45 954275,80 
 
 

Paramos ir kitos lėšos 
1,2 proc. 1403,63 



IŠ VISO: 1403,63 
 
 
Kreditinis įsiskolinimas: 2021 m. pradžioje (2021-01-01) – 174,88 EUR. 
2021 m. pabaigoje (2021-12-31) – 8557,12 EUR.  
2021 metų asignavimai įsisavinti 99,64 %, numatyti finansiniai rodikliai įvykdyti. 
Per 2021 m. buvo sutaupyta 20900,00 EUR savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio lėšų. Iš  

jų 15300,00 EUR panaudota apmokėti už komunalines paslaugas, 3100,00 EUR panaudota 
darbuotojų nedarbingumas ir išeitinėms apmokėti ir 2900,00 EUR panaudotos kitoms išlaidos už 
prekes ir paslaugas apmokėti. 

 
Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2021metus: 

 
1. Atliktaslopšelio grupės remontas - 7900 eurų.                                                             
2. Į grupes nupirkta įvairių ugdymo priemonių už - 6050 eurų.  
3. Lauko veiklų edukacijai įsigytas geokupolas - 3569 eurų.  
4. Nupirkta saugiosguminės dangos žaidimų aikštelei už 2000 eurų. 
5. Nupirkta ūkinių elektros prekių už 1100 eurų. 
6. Įsigytas interaktyvus ekranas - 2999 eurų. 
7. Gavus papildomų lėšų įsigyta 6 vnt. oro kondicionierių - 5398 eurų. 
8. Nupirkta 2 spausdintuvai į grupes ir dokumentų naikintuvas – 450 eurų. 
 

Informacija apie įvairių institucijų atliktus patikrinimus 
 

2021 m. vasario 17 d. NVSC atliko operatyviosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
patikrinimą. Išvada – pažeidimų nenustatyta. 

2021 m. vasario 22 d. NVSC atliko užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės 
diagnostikos ir karantino režimo laikymosi patikrinimą. Išvada – pažeidimų nenustatyta.  

2021 m. liepos 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko viešojo maitinimo 
įmonės patikrą. Išvada – pažeidimų nenustatyta. 

2021 m. rugsėjo6 d. NVSC atliko ekstrmaliosios situacijos metu taikomų apribojimų 
laikymosi kontrolę. Išvada – pažeidimų nenustatyta.  

2021 m. kovo 2-4 d. Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus 
vyriausiosios specialistės Kristina Mickienė ir Raimonda Zaparackienė atliko civilinės saugos 
būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą. Civilinės saugos būklė įvertinta patenkinamai. 

 
Planuojami veiklos pokyčiai 

 
Mūsų įstaigos pedagogai 2022 m.toliau plėtos STEAM metodų taikymą ugdymo procese ir 

sieks gauti pradedančiosios mokyklos ženklą STEM School Label portale.  
Planuojame suremontuoti vieną lopšelio grupės patalpąir ją pritaikyti 1-2 m. vaikučių 

ugdymui, kad nuo 2022 rugsėjo 1 d. galėtume priimti vaikučius nuo 1 m.  
Pastačius modulinį darželį, bus įkurtos dar dvi grupes ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Tuomet lopšelyje darželyje „Rasa“ bus komplektuojama 14 grupių. 
 
 
 
Direktorė    Raselė Sutkauskienė 


