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VADOVO ŽODIS 

 
Lopšelis-darželis „Rasa“ yra 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. 2022 m. mažųjų laimėjimai – respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių parodoje-konkurse „ŽEMĖ“ ugdytinė Neila Sakavičiūtė 
5-6 metų amžiaus grupėje laimėjo 2-ąją vietą, 7-8 metų amžiaus grupėje Evita Rimšaitė laimėjo 2-
ąją vietą ir Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinukų futbolo 
turnyre „Advento futboliukas 2022“ mūsų darželio komanda laimėjo 2-ąją vietą. 

Lopšelyje-darželyje įrengta STEAM veiklų laboratorija, siekiant plėtoti vaikų ugdymui(si) 
svarbias kompetencijas, grįstas integraliai organizuojamomis patirtinėmis veiklomis – atradimais, 
tyrinėjimais, eksperimentais. 2022 m. kovo 21 d. lopšeliui-darželiui „Rasa“ suteiktas 
pradedančiosios mokyklos ženklas STEM School Label portale. Mūsų įstaiga buvo pirmoji 
Marijampolės savivaldybėje gavusi šį ženklelį. 

Darželis priklauso Lietuvos EKO mokyklų tinklui, siekiant bendruomenės sąmoningumo, 
ugdant vaiko ekologinių kompetencijų vertybines nuostatas sveikoje, tvarioje ir estetiškoje 
aplinkoje.  

Siekiant kokybiško ir inovatyvaus ugdymo organizuojami mokymai, konsultacijos, 
seminarai pedagogams ir bendruomenei. Įstaigą įtraukus į besimokančių darželių tinklą (BDT), visi 
pedagogai 2022 metais dalyvavo 72 val. mokymuose, kuriuose teoriškai ir praktiškai buvo 
nagrinėjama STEAM ugdymo metodai.  

Įstaigos pedagogės atviros dalintis gerąja patirtimi. 2022 metais buvo organizuoti du 
savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokykliniougdymo mokytojų metodiniai renginiai.Kovo mėnesį 
Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogams pristatytas pranešimas „Vaikų 
jogos pasaulis“, bei parodyta praktinė veikla su ugdytiniais, o spalio mėnesį metodinis renginys 
savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kur parodyta praktinė veikla 
lauke „Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas netradicinėje 
aplinkoje“. Veiklas vedė mūsų įstaigos mokytojos. 

Įstaiga dalyvauja savivaldybės iniciatyvose - „Romantiška kalėdinių eglučių alėja“, 
„Sūduvos kraitė“, „Šviečiančių moliūgų alėja“, „Kalėdų virusas Marijampolėje“. 2022 metais 
Marijampolei švenčiant 230 metų miesto gimtadienio sukaktį, organizavome bendrą švietimo 
įstaigų bendruomenių sveikinimą „230 širdžių savo miestui“. Kūrybinėje akcijoje dalyvavo 17 
Marijampolės švietimo įstaigų. 

Lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinės aplinkos ir toliau tobulinamos, pritaikomos 
įvairiapusiam vaikų ugdymui ir higienos normų reikalavimams. Siekiant tenkinti tėvų poreikius 
įsteigtos dvi ankstyvojo amžiaus vaikų grupės, skirtos 1-2 m. amžiaus vaikams.Atliktas lopšelio 
grupės ir dviejų rūbinių remontas, atnaujinta kompiuterinė įranga, įsigyta trys interaktyvios lentos. 
Visa darželio teritorija aptverta saugia tvora, įrengta guminė danga žaidimų aikštelei. Perklota takų 
danga į laikiną mokslo paskirties modulinį pastatą, kuriame įsikūrė papildomos dvi ikimokyklinio 
ugdymo grupės. 



 
Problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai 

Darželio pastatų išorė yra prastos būklės, būtinas darželio pastatųlauko sienų sutvarkymas ir 
apšiltinimas.Steigėjas problemą žino, laukiame darželio renovacijos. 

Siekiant tenkinti įvairius ugdytinių poreikius, trūksta logopedo ir spec. pedagogo pareigų 
specialistų, skelbiamos atrankos, bet norinčių dirbti neatsiranda. Sprendimo būdai – skatinti ir remti 
mokytojų perkvalifikavimo studijas. 

 
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, 
diegiant ugdymo turinio inovacijas, kiekvieno ugdytinio poreikių tenkinimui. 

Siekiant šio tikslo, ugdymas buvo įgyvendinamas per kryptingą, nuoseklų pedagogo, vaiko, 
pagalbos vaikui specialistų ir tėvų bendradarbiavimą. 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 amžiaus vaikams - vaikų 
jogos, priešmokyklinio amžiaus vaikams 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. 2022 m. dalyvavo: 

 STEM School Label partnerystės veiklose ir projektuose. STEM mokyklos ženklo 
portale įstaigai buvo suteiktas – Saugios, kompetentingos mokyklos „STEM Shool Label“ ženklelis, 
kuris patvirtina STEAM mokyklų tinklo narystę.  

 Lietuvos EKO mokyklų tinklo partnerystės projektuose; 
 Respublikiniame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“;  
 Aplinkosauginiame projekte „Gamta – mano ir tavo namai“, finansuotame iš 

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos; 
 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 2022“, 
skatinančiame vaikų fizinį 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 2022“; 
 Sveikatos projekte „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“, 

finansuotame Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
lėšomis; 

 NŠA projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. 
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 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas; 
 Kūrybinė akcija Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bendruomenių 

sveikinimas gimtajam miestui „230 širdžių mano miestui“; 
 Tradicinė Užgavėnių šventė „Bėk, žiema iš kiemo, atjoja pavasaris“; 
 Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“; 
 Kūrybinis projektas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimui „Mano 

gimtinė – Lietuva“; 
 Netradicinė kūrybinių darbų paroda - dovana gimtajam miestui „Laimingos vaikystės 

gatvė“; 
 Akcija „Skirtingos kojinytės“ dauno sindromo žmonių palaikymui; 
 Kūrybinių darbų paroda „Mano vaikystės knyga“, skirta lietuvių kalbos dienų 

paminėjimui; 
 EKO projektas „Teka švarus vandenėlis – neša stiprią sveikatėlę“; 
 Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų  metodinės veiklos 

diena; 
 Kūrybinių darbų paroda „Gražiausias lietuviškas žodis“; 
 EKO projektas „Žalioji palangė“; 
 Šventinis rytmetis „Supa mane Velykėlės“; 
 Akcija – sveikinimas mamoms „Gražiausios pavasario gėlės tau, mama“; 
 Edukacinio projekto „Lietuviškos patarlės iliustracija“ paroda; 
 Netradicinė kūrybinė veikla su tėveliais „Čiulba paukšteliai“; 
 EKO projektas „Nesibaigiančiu žydinčių gėlių takeliu“; 
 Šventinė pramoga „Kakės Makės gimtadienis“; 
 Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ sportinis festivalis; 
 Priešmokyklinukų atsisveikinimo su darželiu šventė „Sudie, darželi“; 
 Teatralizuotas pasirodymas Marijampolės cukriniame festivalyje „Kas pievelėje 

ropinėja“; 
 Šventinis rytmetis „Vasaros žaismas Joninėse“; 
 Mokslo metų pradžios šventė „Linksmai sugrįžti į darželį“; 
 Bendruomenės sporto šventė „Sportuojame visi – maži ir dideli 2022“; 
 Marijampolės savivaldybės PU pedagogų metodinės veiklos diena; 
 Kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis mano darželyje“; 
 Lauko bibliotekėlės atidarymo šventė; 
 Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinukų Uždarų 

patalpų futbolo turnyras „Advento futboliukas 2022“ Marijampolės sporto centre; 
 Kalėdinės eglutės pristatymas Marijampolės Kalėdinių eglučių alėjoje; 
 Kalėdinių dekoracijų paroda iškiliųjų lysvių traukinuke „Nykštukų pasaka!“; 
 Adventiniai - Kalėdiniai renginiai grupėse; 
 Dalyvavimas gražiausių Kalėdinių papuošimų konkurse „Kalėdų virusas 

Marijampolėje“; 
Ugdytiniams suorganizuotos edukacinės-pažintinės išvykos į Šunskų fazanyną, Sasnavos 

„Zuikių muziejų“, Kalvarijos savivaldybės „Zooparką“, Žuvinto biosferos rezervatą, Alpakų ūkį, 
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 vykdoma, teikiant 
publikacijas spaudai, reportažus Marijampolės televizijai. 

 
4. 2022 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; 
 
 



5. 2022 m. vyko prevenciniai renginiai įstaigos bendruomenei: 
 Pėsčiųjų žygis „Rudenėlio taku“; 
 Pažintinė – edukacinė veikla „Arbūzadienis“; 
 Dalyvavimas  Marijampolės kultūros centre edukacinėje popietėje, minint Tarptautinę 

šypsenos dieną; 
 Tolerancijos dienos paminėjimas paroda „Tolerancijos namas“; 
 Trumpalaikis projektas „Rudenėlio pintinėlė“; 
 Sveikatos ugdymo projektas „Daržovių ir vaisių karalystėje“; 
 Europos judumo savaitės paminėjimas - pėsčiųjų žygis „Žingsniuoju – gamtą tausoju“;  
 VO „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas „9-asis Solidarumo bėgimas 2022“; 
 VŠĮ „Draugiški šeimai“ socialinės iniciatyvos Ekodaiktai.lt konkursas „Kamštelių 

vajus 2022“;  
 Praktinė-edukacinė veikla „Sveika mityba. Sveiki ir nesveiki maisto produktai“; 
 Akcija „Aš renkuosi sveiką maistą, o tu?“, skirta Europos sveikos mitybos dienai; 
 Sportinis mažųjų festivalis „Linksmosios rudens estafetės“; 
 Dalyvavimas EKO akcijoje „Šviesa taikai“; 
 EKO akcija „Rūšiuoju – gamtą tausoju“; 
 STEAM  veikla „Baltutėlių dantukų šypsena“; 
 Edukacinė-patirtinė veikla „Valgykime vaisius – vaisiai natūralus vitaminų šaltinis“; 
 Sportinė pramoga „Sportas sveikata – visų nuotaika gera“; 
 Savanoriška akcija „Padovanok tikėjimą ligoniui“; 
 Praktinė-pažintinė veikla „Kaip tinkamai prižiūrėti dantukus“; 
 Edukacinė-patirtinė veikla „Saugokime regėjimą. Akių mankšta“; 
 Edukacinė veikla „Mokomės atpažinti emocijas“; 

 
KITA INFORMACIJA 

 
Ugdytinių skaičiaus kaita: 

2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį „Rasa“ lankė 233 ugdytiniai.  
Suformuota 14 grupių: 4 – lopšelio grupės, 7 – darželio grupės ir 3 - priešmokyklinio 

ugdymo grupės.    
 2022 m. pradžioje 2022 m. pabaigoje 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 168 180 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai 44 55 
Iš viso ugdytinių 212 235 

 
Įstaigos finansavimas 2022 m. 

Lėšos 
Patvirtinti 

asignavimai 
Realiai 

gautos lėšos 
Savivaldybės biudžeto lėšos (B) 590100,00 590100,00 
Savivaldybės biudžetas (aplinkos ir sveikatos rėmimo 
projektams) 

1200,00 1200,00 

Mokymo lėšos (K) 419700,00 419700,00 
Valstybės lėšos (A) 14000,00 14000,00 
Įstaigos pajamos (S) 84000,00 80967,22 
Nemokamas maitinimas - valstybės lėšos (D) 16000,00 11456,16 
Savivaldybės lėšos modulinių grupių įrengimui (L) 30500,00 30500,00 
Valstybės lėšos (užsieniečių ugdymui) (Z-ZB) 871,00 871,00 
Finansavimas paskolos lėšomis - projektui (P) 254,00 254,00 
APVA 1016,00 1016,00 

IŠ VISO: 1157641,00 1150064,37 
 

Paramos ir kitos lėšos 
1,2 proc. 891,98 

IŠ VISO: 891,98 
 
 



Kreditinis įsiskolinimas: 2022 m. pradžioje (2022-01-01) –8557,12 Eur. 
2022 m. pabaigoje (2022-12-31) 540,67 Eur.  
2022 metų asignavimai įsisavinti 99,34 %, numatyti finansiniai rodikliai įvykdyti. 
 

Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2022 metus: 
1. Iš įstaigos pajamųmaterialinės bazės gerinimui panaudota – 21 115 eurų. Už juos įsigyta 

elektros, santechnikos, statybinės medžiagos patalpų remonto darbams, garso ir vaizdo įranga, 
darželio baldai, valymo, higienos, pirmos pagalbos priemonės, biuro reikmenys, kiliminė danga į 
lopšelio grupę, žaidimų aikštelės guminė danga, smulkus inventorius.                                                           

2. Iš 1,2 % paramos už 3772 eurų įsigyta interaktyvus Smart ekranas ir mobili JBL garso 
kolonėlė. 

3. Papildomai iš steigėjo gavus lėšų, įsigyta penki oro kondicionieriai, suremontuotos dvi 
grupių rūbinės ir lopšelio grupė, į modulinio darželio grupes nupirkti baldai, patalynė, indai ir kitas 
reikalingas smulkus inventorius. 

 
Informacija apie įvairių institucijų atliktus patikrinimus 

2022 m. gegužės 3 d. NVSC atliko periodinęvisuomenės sveikatos saugos kontrolės 
patikrinimą. Išvada – nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 12.1 
papunkčio ir 71 punkto pažeidimai. 

2022 m. birželio17 d. NVSC atliko grįžtamąjį visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
patikrinimą. Išvada– nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 12.1 
papunkčio ir 71 punkto pažeidimai pašalinti.  

2022 m. gegužės 24 d. Marijampolės savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus 
audito tarnyba atliko Lopšelio-darželio „Rasa“ atsargų (medžiagų ir ūkinio inventoriaus) apskaitos 
ir vidaus kontrolės vertinimą. Išvada - įvertinus lopšelio-darželio „Rasa“ vidaus kontrolės 
procedūras atsargų (maisto produktų) apskaitos, maisto produktų inventorizacijos, pajamų 
įmokėjimo į biudžetą apskaitos, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo atsižvelgus į vidaus 
audito metu nustatytus faktus, vidaus kontrolė vertinama silpnai ir tobulintina atsižvelgiant į šioje 
vidaus audito ataskaitoje išdėstytus pastebėjimus bei pateiktas rekomendacijas. 

 
Planuojami veiklos pokyčiai 

Mūsų įstaigos pedagogai 2023 m.tobulins kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo tema.  
Planuojame suremontuoti vieną lopšelio grupės patalpą, tobulinti edukacines erdves labiau 

pritaikytas įtraukiajam ugdymui.  
Pateikusparaišką Europos solidarumo korpuso (ESK) kokybės ženklui įgyvendinti 

tarptautinės savanorystės projektus, tikimės, kad lopšelis-darželis „Rasa“ gauskokybės ženklą 
(akreditaciją) ir tuomet, dalyvaudami tarptautinės savanorystės veikloje, galėsime į įstaigąpriimti 
jaunus savanorius iš kitų šalių. Taip prisidėsime prie Europos solidarumo korpuso ir Marijampolės 
kaip jaunimo sostinės veiklų. 

 
 
Direktorė    Raselė Sutkauskienė 


