
VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“,  190231011 

 

2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

  

1. APLINKOS ANALIZĖ                                                                                                    

1.1. Išorinės aplinkos analizė: 

Politiniai-teisiniai veiksniai. 

Savo veikloje lopšelis-darželis „Gintarėlis“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, Lietuvos 

Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  švietimo  ir  mokslo,  sveikatos  apsaugos, kitų ministerijų 

įsakymais ir teisės aktais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Visagino savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, vaikų lopšelio-darželio nuostatais. 

Ekonominiai veiksniai. 

Pagal statistikos duomenis tiek šalyje, tiek Visagine nemažėja bedarbių skaičius. Daug darbuotojų 

dirba pagal minimalų darbo užmokestį. Senėja visuomenė.  

Lopšelis-darželis pagal galimybes materialiniais resursais apsirūpinusi įstaiga. Gautinos lėšos 

planuojamos tikslingai, materialiniai ištekliai naudojami taupiai. 

Socialiniai veiksniai. 

1. Vaikų gimstamumo mažėjimas. 

2. Senėjanti visuomenė. 

3. Socialiai remiamų ir socialines paslaugas gaunančių šeimų skaičiaus didėjimas.  

4. Vaikų, turinčių įvairių sveikatos, kalbos ir komunikacijos sutrikimų (specialiųjų ugdymosi 

poreikių), skaičiaus didėjimas.. 

Technologiniai veiksniai. 

Informacinės technologijos užtikrina neribotą informacijos sklaidą, pagreitina reikalingos 

informacijos paiešką, sudaro sąlygas teikiamų paslaugų plėtojimui. Vaikų lopšelyje-darželyje 

„Gintarėlis“ dalis kompiuterių pasenę ir juos reikėtų atnaujinti. 

1.2. Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra. 

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, veikia 10 grupių: 2  

priešmokyklinio ugdymo ir 8 ikimokyklinio ugdymo- 3 ankstyvojo amžiaus ir  5 ikimokyklinio 

amžiaus - grupės. 2020-09-01 vaikų skaičius yra 169, iš jų 13 turintys didelius ir labai didelius 

specialiuosius ugdymosi poreikius. Visos grupės dirba 10,5 val. režimu.  

Veikia lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Taryba, Mokytojų taryba, Darbo taryba, Metodinė grupė, 

Tėvų komitetas, Vaiko gerovės komisija, Mokytojų atestacijos komisija, Saugos ir sveikatos 

komitetas. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Direktorius komplektuoja lopšelio-darželio grupes, sudaro ugdytinių sąrašus, tvirtina juos savo 

įsakymu ir tvarko vaikų duomenų bazę iki rugsėjo 5 d. 2020-2021 m. m. lopšelyje-darželyje veikia 

2  priešmokyklinės, 3 ankstyvojo amžiaus  ir 5 ikimokyklinio amžiaus grupės. 

Tėvai dalyvauja lopšelio-darželio „Gintarėlis“ savivaldos institucijų veikloje, gauna informaciją 

apie vaiko ugdymo(si) sąlygas, pasiekimus ir pažangą.                                       

Su tėvais sudaromos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartys, kuriose 

numatytos jų teisės, pareigos ir vaiko ugdymo(si) sąlygos. 

Lopšelyje-darželyje 2020-2021 m.m. patvirtinti 44,18 pareigybių etatų, dirba 47 darbuotojai: 1 

direktorius, 1 direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 padalinio (ūkio) vadovas,  1 vyr. buhalteris, 38 

specialistai, 5 darbininkai. 

Planavimo sistema. 



 

 

Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja rengdamas 3 metų strateginį veiklos planą. Planuojama 

metinė, mėnesinė veikla. Pedagogai dirba pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą 

„Vaikystė“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.  

Finansiniai ištekliai.  

Lopšelis-darželis finansuojamas iš savivaldybės biudžeto  (SB), specialiosios tikslinės dotacijos 

mokinio reikmėms finansuoti (MK) ir  biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas (ĮP) lėšų. 

Tėvai moka už vaikų maitinimą ir mokestį ugdymo ir  ūkio reikmėms savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka.  Gaunama parama,tai lėšos iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčių (GPM). 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. 

Lopšelis-darželis naudojasi TELIA teikiamomis paslaugomis,  veikia 2 telefonai. UAB „Sugardas“ 

teikia interneto paslaugas. Kompiuterizuota 20 darbo vietų. Metodiniame kabinete  įrengtos 3 

kompiuterizuotos darbo vietos, kuri aprūpinta kompiuterine ir programine įranga, įdiegtas interneto 

ryšys. Informacija apie lopšelio-darželio veiklą visuomenei, vaikų tėvams skelbiama Visagino 

savivaldybės ir vaikų lopšelio-darželio internetiniame puslapyje www.visaginasgintarelis.lt. 

Vidaus darbo kontrolės sistema. 

Veiklos įsivertinimas įstaigoje atliekamas remiantis patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

vidaus audito metodika“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015-07-22 įsakymas Nr. ISAK-1557). 

Įstaigos veiklos įsivertinime dalyvauja įstaigos pedagogai. Lopšelio-darželio vidinė stebėsena 

planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka darželio administracija, savivaldos institucijos. 

Darželio vidinė veiklos stebėsena vykdoma išorės ir vidaus norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir 

yra orientuota į darbuotojų mokymą bei pagalbos jam suteikimą. Pagrindiniai vidaus dokumentai, 

pagal kuriuos vykdoma veiklos stebėsena, yra darželio nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, 

pareigybių aprašymai. Vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami du kartus metuose  pagal ugdymo 

sritis ir kompetencijas. Pedagogai teikia metines veiklos ataskaitas, jų pagrindu metų pabaigoje 

rengiama darželio veiklos ataskaita. Veiklos planai, ugdymo programos, viešųjų pirkimų planai, 

viešųjų pirkimų ataskaitos, metinės veiklos ataskaitos skelbiami darželio interneto svetainėje, 

prieinami plačiajai visuomenei. 

Finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis LR finansų ministro 2002-05-21 įsakymu Nr. 139 

patvirtintu „Finansų kontrolės vadovu“ ir LR finansų ministro 2003-05-08 įsakymu Nr. 1K-123 

patvirtintais „Minimaliaisiais finansų kontrolės reikalavimais“. 

1.3. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės 

Lopšelio-darželio veikla stabili, atvira, tobulinama, turi ryškius veiklos prioritetus (viziją, misiją, 

strategiją). 

Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai. 

Vadovai inicijuoja ir skatina inovacijų diegimą, pedagogams sudarytos sąlygos maksimaliai 

panaudoti savo gebėjimus darbe. 

Dalyvaujama savivaldybės organizuojamuose projektuose. 

Gera, saugi, estetinė aplinka, vidaus tvarka. 

Įgyvendinama specialiųjų poreikių vaikų integracija. Dirba  logopedas ir 2 mokytojo padėjėjai, taip 

pat paslaugas teikia 2 psichologai ir specialusis pedagogas iš Visagino švietimo pagalbos tarnybos. 

Pedagogai aktyviai skleidžia patirtį įstaigoje, mieste, respublikoje. 

Bendradarbiaujama su  miesto mokyklomis ir ikimokyklinėmis įstaigomis. 

Silpnybės 

Materialinė bazė dalinai neatitinka šiuolaikinių reikalavimų (būtinas įstaigos santechninės įrangos, 

vaikiškų baldų atnaujinimas, 7 grupių, 6 kabinetų sporto salės, baseino remontas). 

Nepakankamai užtikrintas įstaigos teritorijos saugumas (reikia atnaujinti takų plyteles, pavėsines, 

įrengti sporto aikštyną, atnaujinti bei papildyti  žaidimų aikštelių įrenginius). 

Galimybės 

Kvalifikacijos kėlimas, pedagogų tobulėjimas, geresni ugdymo rezultatai. 

http://www.visaginasgintarelis.lt/


 

 

➢ Valstybinės kalbos mokymasis ir vartojimas suteiks galimybę aktyviau dalyvauti miesto 

projektuose, programose, renginiuose. 

Informacinė, konsultacinė švietimo ir kultūros skyriaus specialistų pagalba. 

Rėmėjų ir tėvų parama. 

Grėsmės 

Neigiami socialiniai pokyčiai (vaikų mažėjimas, bedarbystė, migracija, pedagogų senėjimo 

procesas). 

Blogėjanti vaikų sveikata. 

Maži darbuotojų atlyginimai. 

Didėjantis socialiai remtinų ir socialines paslaugas gaunančių šeimų skaičius. 

Nepakankamas savivaldybės finansavimas. 

   2. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

2.1. Misija: 

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – demokratiška, kūrybiškai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo 

įstaiga. 

Strateginiai pokyčiai. 

1. Užtikrinama aukšta ugdymo kokybė, sudaroma saugi, sveika ir funkcionali ugdymo(si) aplinka.             

2.Tenkinami vaikų ugdymo(si) poreikiai, puoselėjamos darnų vystymą lemiančios vaiko 

prigimtinės galios, kuriama palanki edukacinė aplinka, sėkmingai taikomos naujos ugdymo 

strategijos. 

3. Pedagogas -lankstus, nuolat besimokantis, reflektuojantis savo veiklą ir pasirengęs kaitai. 

4. Šeima pasitiki instituciniu ugdymu, domisi vaiko ugdymu(si) ir pažanga, remia ir palaiko vaikų 

ir pedagogų sumanymus, aktyviai dalyvauja vaikų lopšelio- darželio gyvenime. 

 

2.2. Strateginiai tikslai ir vykdomos programos: 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas:  

Kokybiškos, visiems prieinamos ir tęstinės švietimo sistemos sukūrimas. 

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas. 
4.1. 

3.1. 

Strateginio tikslo aprašymas. 

Vykdyti priemones ugdymo paslaugų kokybės gerinimui, jų įvairovės didinimui.  Stiprinti įstaigos  

materialinę bazę. Teikti socialinę (finansinę) paramą savivaldybės gyventojams, užtikrinant vaikų 

nemokamą maitinimą bei aprūpinimą ugdymo reikmenimis. Stiprinti vaikų sveikatą, formuoti 

taisyklingo maitinimosi įgūdžius. Šis tikslas dalinai įgyvendina   „Saugios ir sveikos aplinkos 

bendruomenei kūrimas“ ir „Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais“  savivaldybės 

strateginio plėtros plano prioritetus. 

Įgyvendinant tikslą, teikiamas kokybiškas, vaikų galias atitinkantis ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas, sudarytos saugios sąlygos, funkcionali aplinka, stiprinama vaikų 

sveikata. Vaikams užtikrinama racionali, pilnavertė mityba, nes tai yra viena iš pagrindinių 

normalaus augimo, fizinio bei psichinio vystymo(si)  prielaidų.  

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):  

Kodas  Vykdomų programų pavadinimas: 

02 Švietimo paslaugų plėtros programa. 

06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa. 

07 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa.                                                                        

Efekto kriterijai: 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų  kokybiškas įgyvendinimas. 

Besiugdančių  lopšelyje-darželyje vaikų skaičiaus stabilumas. 

Socialinės pašalpos gavėjų  skaičius. 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas:  



 

 

03 Savivaldybės inžinerinės, susisiekimo ir rekreacinės infrastruktūros plėtojimas, 

palankios gyvenamosios aplinkos kūrimas. 

Strateginio tikslo aprašymas. Šis strateginis tikslas susijęs su savivaldybės infrastruktūros 

vystymu. Įgyvendinant tikslą, siekiama prižiūrėti ir modernizuoti viešą infrastruktūrą, gerinti 

ikimokyklinės ugdymo įstaigos ugdymo(si) sąlygas, remontuoti 7 lopšelio-darželio grupes, kitas 

patalpas, prižiūtėti teritoriją, kurti funkcionalią, estetišką, saugią aplinką, kuri atitiktų higienos 

normas,  užtikrinti vaikų saugumą patalpose ir teritorijoje, gerinti įstaigos materialinius resursus.  

Programos įgyvendinimas pagerins lopšelio-darželio materialinę bazę, sudarys reikiamas sąlygas 

vaikų saugiai ir sveikai gyvensenai. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): 

Kodas Vykdomos programos pavadinimas: 

10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa. 

08 Aplinkos apsaugos programa.  

Efekto kriterijai: 

Remontuotinų grupių skaičius. Saugi ir sveika aplinka. 

 

 

2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ŠVIETIMO PASLAUGŲ 

PLĖTROS  PROGRAMOS  ( kodas 02) APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021– ieji metai 

Asignavimų valdytojai ir 

priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“. 

Kodas 

190231011 

 

 

Programos kodas 02 

 Programos parengimo argumentai.  Programa  siekiama  padėti  vaikui  tenkinti  prigimtinius,      

 kultūrinius, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, garantuoti ugdymo(si) kokybę,    

laiduoti vaikų psichologinį ir socialinį saugumą, taupiai naudoti turimus išteklius, nuolat 

analizuojant ir planuojant įstaigos veiklą, vadovaujantis veiksminga vadyba ir laiku priimamais 

sprendimais. 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas (pagal strateginį 

plėtros planą) 

Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei 

kūrimas. 

Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais 

ištekliais. 

Kodas 

III 

IV 

 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Kokybiškos, visiems prieinamos ir tęstinės 

švietimo sistemos sukūrimas. 

Kodas 

4.1. 

 

Programos tikslas Ugdymo programų įvairovės, paslaugų 

prieinamumo ir kokybės užtikrinimas. 

Kodas 

01 

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas. 

Tenkinti vietos bendruomenės poreikius: teikti kokybiškas, atitinkančias vaikų amžių, 

individualius jų gebėjimus švietimo paslaugas, užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo kokybę, ugdymo turinį individualizuoti ir diferencijuoti, užtikrinti palankias ir saugias 

ugdymo(si) sąlygas, stiprinti įstaigos materialinę bazę, užtikrinti vaikų nemokamą maitinimą bei 

aprūpinimą ugdymo reikmenimis. Šis tikslas dalinai įgyvendina „Saugios ir sveikos aplinkos 

bendruomenei kūrimas“ ir  „Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais“ savivaldybės 

strateginio plėtros plano prioritetus. 

01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, 



 

 

psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir 

mokykloms.    

Uždavinio įgyvendinimui numatomos priemonės: 

02.01.01.01. Biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas. Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ veiklą 

užtikrina finansavimas, grupių komplektavimas, vaikų maitinimo organizavimas, ugdymo aplinkos 

aprūpinimas, saugios, estetiškos, funkcionalios, ugdančios ir atitinkančios higieninius reikalavimus  

aplinkos palaikymas, racionalus žmogiškųjų ir materialinių resursų naudojimas, vadovų ir kitų 

darbuotojų kompetencija, planavimo sistema. 

02.01.01.02.  Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso kokybės užtikrinimas. Ugdymo proceso 

kokybę užtikrina finansavimas, kurį sudaro savivaldybės  biudžeto(SB), specialios tikslinės 

dotacijos mokinio reikmėms finansuoti (MK) ir  biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas 

(ĮP) lėšos, personalo kvalifikacija ir tinkama vadyba. Ugdymo proceso turinį lopšelyje-darželyje 

užtikrina vaikų lopšelio- darželio  ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystė“ ir Bendrosios 

priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas,  ugdymo(si) proceso planavimas, funkcionali, 

saugi ir ugdanti aplinka, metodinė veikla, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pagalbos 

teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, elgesio problemų ir kitų 

specialiųjų poreikių, lopšelio-darželio veiklos įsivertinimas, dalyvavimas įvairiuose projektuose, 

programose respublikoje ir mieste.  

02 Uždavinys. Organizuoti renginius, netiesiogiai įtakojančius kokybišką ugdymo procesą.  

Uždavinio įgyvendinimui numatomos priemonės: 

02.01.02.01. Vaikų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių 

užtikrinimas ir konkursų organizavimas, dalyvavimas sveikatingumo renginiuose, įvairiuose 

miesto ir šalies konkursuose, papildomo ugdymo organizavimas, dalyvavimas programose ir 

projektuose.   

02.01.02.02. Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant darbuotojų kvalifikaciją, 

skatinant jų iniciatyvas: lopšelio-darželio darbuotojų metinės kvalifikacijos tobulinimo programos 

parengimas ir įgyvendinimas, mokytojų atestacijos programos parengimas, mokytojų tarybos ir 

metodinės grupės veiklos organizavimas, gerosios patirties sklaida, dalyvavimas projektuose, 

skirtuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kaitai. 

Aprašomi rezultato kriterijai: 

Įgyvendinamų ugdymo programų skaičius įstaigoje. 

Vaikų, dalyvaujančių aplinkosaugos, socializacijos programose, skaičius procentais.  

Produkto kriterijai: 

Vaikų, besiugdančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą skaičius.  

Vaikų, besiugdančių pagal priešmokyklinę programą, skaičius. 

Ugdymo priemonėms įsigyti skirtų lėšų panaudojimas.   

Vaikų, dalyvaujančių sveikatingumo renginiuose, skaičius. 

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. 

Bus kokybiškai įgyvendinamos ugdymo programos, tenkinami vaikų pažinimo, socialiniai, 

saviraiškos, sveikatos saugojimo, bendravimo poreikiai, tobulinama pedagogų ir kitų darbuotojų  

kvalifikacija, tenkinami lopšelio-darželio  bendruomenės poreikiai ir lūkesčiai, sudaromos sąlygos 

saugios ir draugiškos aplinkos kūrimui. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:  

Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto, specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms 

finansuoti (MK) ir biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas (ĮP), rėmėjų lėšų.  

Pagal Visagino  savivaldybės  biudžetinių įstaigų išlaidų savarankiškoms funkcijoms vykdyti 

planavimo tvarkos aprašą,  patvirtintą Visagino  savivaldybės  administracijos direktoriaus 2020-

09-02 įsakymu Nr. ĮV-E-448, savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti 2021 m. 



 

 

planuojama 394010 Eur: 

1. Darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms  – 334880Eur. 

2. Mitybos išlaidoms (vaikams, turintiems lengvatų) – 10600 Eur. 

3. Privalomų periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimui ir pirmosios pagalbos vaistinėlėms įsigyti 

– 650 Eur. 

4. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 200 Eur. 

5. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 400 Eur. 

6. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų išlaidoms – 900 Eur. 

7. Kvalifikacijos kėlimui – 580 Eur. 

8. Komunalinių paslaugų išlaidoms – 35790 Eur. 

9. Informacinių technologinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1500 Eur. 

10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (ūkinis ir sporto inventorius, kanceliarinės prekės, 

ugdymo priemonės, baldų įsigijimas, virtuvės inventorius, higienos prekės, plovimo, valymo ir 

dezinfekavimo priemonės, deratizacija, gesintuvų atnaujinimas, pastatų apsaugos paslaugų 

išlaidos) – 6010 Eur. 

11. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos(virtuvės įranga) – 2500 Eur. 

Specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (MK lėšos) 2021 m. planuojama 

307400  Eur. 

Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas (ĮP) 2021m. planuojama 661500 Eur: 

1. Vaikų mitybos išlaidoms – 40000 Eur. 

2. Ugdymo ir ūkio reikmėms (ugdomosios aplinkos kūrimas, ūkinės ir higienos priemonės, 

smulkaus remonto darbai, turto įsigijimas) –21500 Eur. 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa: veiksmai įgyvendinantys uždavinius. Numatomi tokie artimiausi 

pagrindiniai švietimo uždaviniai: 

Atnaujinti Visagino savivaldybės švietimo mokymo bei ugdymo įstaigų materialinę bazę.   

Diegti inovatyvius mokymo metodus ir technologijas švietimo srityje.   

Kelti švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciją, organizuoti mokymus mokyklų direktoriams ir 

pavaduotojams ugdymo klausimais.   

Modernizuoti ir remontuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas.  

Ugdyti švietimo darbuotojų pedagoginę psichologinę kompetenciją, kelti kvalifikaciją.   

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: LR Švietimo įstatymas, LR 

biudžetinių įstaigų įstatymas, LR vaiko teisių apsaugos įstatymas, Vyriausybės nutarimai, 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimai.    

          

 2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO SOCIALINĖS PARAMOS 

ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (kodas 06) APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021–ieji metai 

Asignavimų valdytojai ir 

priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Kodas 

190231011 

 

 

Programos kodas 06 

Programos parengimo argumentai.  Programa tęstinė.  

 Ši programa įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Visagino savivaldybės socialinės paramos 

politiką. 

Savivaldybės ilgalaikis prioritetas 

(pagal strateginį plėtros planą) 

Saugios ir sveikos aplinkos 

bendruomenei kūrimas. 

Kodas 

III 

 



 

 

Šia programa įgyvendinamas 

įstaigos strateginis tikslas 

Užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę ir 

prieinamumą. 

Kodas 

3.1 

 

Programos tikslas  Teikti socialinę (finansinę) paramą     

 Visagino savivaldybės gyventojams. 

Kodas 

01 

 

Įgyvendinant tikslą, siekiama, kad vaikams būtų sudarytos funkcionalios, palankios, sveikos ir 

saugios ugdymo(si) sąlygos bei aplinka, kad būtų užtikrinta racionali, pilnavertė mityba, nes tai yra 

viena iš pagrindinių normalaus augimo, fizinio bei psichinio vystymo(si) prielaidų. Mityba turi 

didelės įtakos vaikų atsparumui, įvairiems susirgimams ir kitiems neigiamiems aplinkos 

poveikiams. 

01 uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą.  

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: 

1. Socialinės paramos mokinių išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas. 

Gautos dotacijos nemokamam vaikų maitinimui laiku pervedamos tiekėjams atsiskaityti už 

gaunamus maisto produktus ir griežtai naudojamos tik vaikų maitinimui. Maistas lopšelyje-

darželyje  gaminamas įstaigoje esančiame maitinimo bloke, kur dirba dvi kvalifikuotos virėjos. 

Kiekvienos dienos valgiaraščius rašo maitinimo organizatorė,  vadovaudamasis RVASPT,  NH 

15:2003, HN 75-2016 reikalavimais.  

02 uždavinys. Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas.  Sudaromos sąlygos 

vaiko ugdymui(si). 

Išlaidos nemokamam priešmokyklinukų maitinimui 2021 m. sudarys 10234 Eur (40 vaikų) ir 

mokinio reikmenims 156 Eur (2 vaikai). 

Aprašomi rezultato kriterijai:  

1. pietumis nemokamai maitinamų įstaigoje vaikų skaičius. 

2.mokinio reikmėmis aprūpinamų vaikų skaičius. 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Vaikams bus sudarytos saugios ir sveikos 

ugdymo(si) sąlygos. Bus sudarytos funkcionalios sąlygos ugdymo programų vykdymui ir 

kokybiškam įstaigos funkcionavimui. Bus tinkamai organizuotas vaikų maitinimas pagal 

sanitarinių-higieninių normų reikalavimus. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: programa finansuojama iš valstybės lėšų. 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa: veiksmai įgyvendinantys uždavinius. Numatomas toks artimiausias 

pagrindinis uždavinys: 

Plėtoti socialinių paslaugų, pritaikytų savivaldybės gyventojų poreikiams, sistemą. 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: LR Švietimo įstatymas, LR biudžetinių 

įstaigų įstatymas, LR vaiko teisių apsaugos įstatymas, LR socialinės paramos mokiniams 

įstatymas, Vyriausybės nutarimai, Visagino savivaldybės tarybos sprendimai.    

      

 

 2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO SVEIKATOS APSAUGOS 

PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS (kodas 07)  APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021–ieji metai 

Asignavimų valdytojai ir 

priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Kodas 

190231011 

 

 

Programos kodas 07 



 

 

Programos parengimo argumentai.  Programa tęstinė.  

Programa skirta vykdyti įstaigos funkcijas, susijusiais su ikimokyklinio ir  priešmokyklinio 

ugdymo grupių  vaikų sveikatos gerinimo programų įgyvendinimu, su vaikų   sveikatos stiprinimo, 

sveikatos išsaugojimo  tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, taisyklingo maitinimosi įgūdžių 

formavimu, siekiant pagerinti visuomenės sveikatą ateityje. 

 Ši programa įgyvendina Visagino savivaldybės sveikatos politiką. 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas 

Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei 

kūrimas. 

Kodas 

 

III 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas 

paslaugas. 

Kodas 

 

02 

Programos tikslas 

 

Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų 

sveikatos priežiūros     kokybę, sveikatos 

priežiūros paslaugų  prieinamumą. 

Kodas 

 

01 

Įgyvendinant tikslą, siekiama, kad  į visuomenės sveikatos gerinimo programas būtų įtraukiama  

kuo platesnė visuomenės dalis, pradedant nuo lopšelio-darželio ugdytinių.  

Tikslui įstaigoje pasiekti  numatyta:  

01 uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatos gerinimo veiklą.   

Vykdant  įstaigos sveikatos gerinimo programą įgyvendinama ši priemonė:   

Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti. Visi 169 vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai 

dalyvauja ES paramos programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimas ugdymo įstaigose“.  Šios programos įgyvendinimas padeda  vaikų  taisyklingos 

mitybos įpročių formavimui, kurie  yra vieni svarbiausių veiksnių, užtikrinančių vaikų sveikatą.      

Aprašomi produkto kriterijai:  

Vykdomų sveikatos gerinimo programų skaičius.      

Organizuotų įvairių visuomenės sveikatos stiprinimo skatinimo renginių skaičius.   Vaikų, 

dalyvaujančių sveikatingumo programose, skaičius.                                                                                                                      

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: programa finansuojama iš Europos 

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma 

programa:  

Tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, gerinti jų prieinamumą.  

Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęstines sveikatingumo programas. 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymas. 

 

 

 2021-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO APLINKOS APSAUGOS 

PROGRAMOS (kodas 08)  APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021–ieji metai 

Asignavimų valdytojai ir 

priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Kodas 

190231011 

 

 

Programos kodas 08 



 

 

Programos parengimo argumentai.  Programa tęstinė.  

Programa skirta vykdyti įstaigos funkcijas, įgyvendinant Visagino savivaldybės strateginiame 

plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius aplinkos būklei ir kokybei savivaldybėje pagerinti bei 

aplinkos užterštumui sumažinti.  

Ši programa įgyvendina Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos  politiką. 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas 

Saugią ir patogios gyvenimo aplinkos kūrimas. Kodas 

 

III 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Saugios, švarios ir sveikos aplinkos kūrimas, 

gerinant teikiamo geriamojo vandens kokybę ir 

nuotekų surinkimą bei valymą. 

Kodas 

 

02 

Programos tikslas 

 

Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką  Kodas 01 

Įgyvendinant šią programą vaikų lopšelis-darželis siekia tikslo – sukurti saugią, švarią ir sveiką 

aplinką, gerinant tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą. 

Lopšelio-darželio veiklos tikslas ir prioritetas – užtikrinti kokybiškas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas vaikams, formuojant vertybines sveikos, švarios ir saugios 

aplinkos kūrimo ir saugojimo  nuostatas. 

Lopšelio-darželio strateginio veiklos plano 08 programos pagrindinis finansavimo šaltinis yra 

savivaldybės biudžeto lėšos (SB). 

Programos įgyvendinimui 2021 m. planuojama suma 500 Eur.  

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: programa finansuojama iš savivaldybės 

biudžeto lėšų (SB). 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymas. 

 

2021-2023METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VIEŠOSIOS  

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (kodas 10)  APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021–ieji metai 

Asignavimų valdytojai 

ir priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Kodas 

190231011 

 

 

Programos kodas 10 

Programos parengimo argumentai Vaikų ugdymas įstaigoje turi atitikti sanitarinių – higieninių 

normų reikalavimus, ugdymo aplinka privalo būti saugi ir funkcionali. Programa siekiama padėti 

stiprinti įstaigos materialinius resursus, atnaujinti materialinę bazę, 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas (pagal 

strateginį plėtros planą) 

Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas 

per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą. 

Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas. 

Kodas 

II 

III 

 

Šia programa 

įgyvendinamas savival-

dybės strateginis tikslas 

Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir 

rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją 

aplinką. 

Kodas 

03 

 

Programos tikslas  Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės    

 viešąją infrastruktūrą. 

Kodas 

02 

 



 

 

Įgyvendinant tikslą, siekiama remontuoti ir prižiūrėti lopšelio-darželio patalpas, kurti 

funkcionalią, estetišką, saugią aplinką, kuri atitiktų higienines normas HN 75:2016,  užtikrinti 

vaikų saugumą, gerinti įstaigos materialinius resursus. Programos įgyvendinimas padės sudaryti 

šiuolaikišką  materialinę bazę bei reikiamas sąlygas vaikų saugiai ir sveikai gyvensenai. 

01 uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą (ikimokyklinių įstaigų patalpas). 

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: 

2021 m. būtina atlikti 3 grupių į remontą. Grupių remontui reikės 90000 eurų.  Taip pat  būtina 

atlikti  4 grupių  įėjimo/ išėjimo iš  lauko laiptų turėklų montavimą, nes šiuo metu laiptais 

naudojasi 1-3 metų vaikai, tai nėra saugu ( Statybos techninis reglamentas Str 2.02.02:2004. 

Visuomeninės paskirties statiniai.  Punktas 223), lėšų poreikis- 2000 eurų.  Planuojama remontuoti 

ir atnaujinti lauko aikštelėse žaidimų įrenginius ir pavėsines, reikės 15000 eurų.  

Aprašomi rezultato kriterijai:  

Saugios sąlygos ir palanki ugdymo(si) aplinka patalpose ir teritorijoje.  

Užtikrintas 1-3 metų vaikų saugumas einant į lauko aikšteles. 

Ugdymo įstaiga apsirūpinusi saugiais, higienos normas atitinkančiais žaidimų aikštelių įrenginiais. 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Vaikams bus sudaryta funkcionali, estetiška, 

palanki aplinka, saugios ir sveikos ugdymo(si) sąlygos, pagerės materialinė įstaigos bazė ir 

patalpose, ir teritorijoje. Bus sudarytos labai geros sąlygos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymui ir kokybiškam įstaigos funkcionavimui.  

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: programa finansuojama iš ES fondų, 

Visagino savivaldybės biudžeto, valstybės bendrojo finansavimo lėšų. 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa:   

Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą (remontuoti ikimokyklinių įstaigų patalpas). 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: LR Švietimo įstatymas, LR biudžetinių 

įstaigų įstatymas, LR vaiko teisių apsaugos įstatymas, Vyriausybės nutarimai, Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimai.    

 

Direktorė                                                                                                                    Aušra Šileikienė 

  


