
                                                              

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DRUGELIS“ 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Lopšelis darželis vykdo ikimokyklinio ugdymo programą.  

         2. Laikinai einanti direktorės pareigas Dalia Dambrauskienė, vadybinis stažas šioje įstaigoje 

nuo 2019-01-07. 

3. Informacija apie ugdytinius ir grupes.  

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes  

 

2018 metų 

rugsėjo 1 d. 

/  2017 

metų 

rugsėjo 1 d. 

faktas 

Grupės, kurios nesiekia  

mažiausio sąlyginės 

grupės vaikų skaičiaus* 

(2017 metų rugsėjo 1 d. 

faktas) 

Grupių, kurios viršija  

bazinį grupės dydį,** ir 

vaikų skaičius, viršijantis 

nustatytą dydį  

(2018 metų rugsėjo 1 d. 

faktas) 

Iš viso (skaičius) 84/85 0 0 

Iki 2 metų 10/4 0 0 

Nuo 2 iki 3 metų 20/26 0 0 

Nuo 3 iki 6 metų 54/46 0 0 

Nuo 6 metų (priešmokyklinio 

ugdymo grupė) 

-/9 0 0 

 

* Mažiausias sąlyginės grupės vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 5 vaikai, nuo 2 iki 3 metų – 8 vaikai, nuo 3 iki 6 metų 

– 10 vaikų, nuo 6 metų – 10 vaikų. 

** Bazinis grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 10 vaikų, nuo 2 iki 3 metų – 15 vaikų, nuo 3 iki 6 metų – 20 vaikų, nuo 6 

metų – 20 vaikų. 

4. Informacija apie darbuotojus. 

Darbuotojai  

 

Pareigybių ir etatų skaičius 
Vienam 

pedagogui 

tenkančių 

vaikų 

skaičius 

Vaikų, kuriems 

nustatyti 

specialieji 

ugdymosi 

poreikiai ir 

teikiama pagalba, 

skaičius ir dalis 

2017 

metų 

faktas 

2018 

metų 

faktas 

2018 metais 

nepanaudo-

ta 

Iš viso (skaičius) 29,25 29,2 0 - - 

Administracija 2 2 0 - - 

Pedagogai 8,5 8,5 0 10 - 

Pagalbos vaikui, šeimai specialistai 

1,5 1,45 0  Logopedo 11/100 

proc., 

surdopedagogo – 

2/100 proc., 

judesio korekcijos 

pedagogo – 3/100 

proc. 

Kiti darbuotojai 17,25 17,25 0 - - 

Vidutinis pedagoginių darbuotojų 

atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų) 

0,6 0,7 - - - 
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Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų) 

0,5 0,5 - - - 

 

5. Įstaigos finansavimas. 

Finansavimo šaltiniai 

 

2018 

metų 

faktas 

2017 

metų 

faktas  

2018 metų / 2017 

metų lėšų dalis 

darbo 

užmokesčiui 

2018 metų / 

2017 metų lėšų 

dalis kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų) 327,0 444,6 86,7/ 79,0* 13,3/21,0 

Valstybės finansavimas (MK ar ML) 93,1 126,5  

Kitos valstybės dotacijos 0 62,1 

Savivaldybės finansavimas 192,2 226,6 

Įstaigos pajamų lėšos 40,0 27,8 

Projektai 0,8 0,3 

Labdara, parama  0,9 1,3 

*Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 

6. Įstaigos infrastruktūra 

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ pastatas: bendras plotas 1067,34 kv. m. Higienos pasas 

išduotas Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2018-05-10 d. Nr. LHP-1401.  

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

7. Įstaigos direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.  

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

    

Pastaba. Šiaulių lopšelio-darželio Drugelis“ direktorė Aurelija Čepukienė atleista 2019-01-04.  

 

8. Įstaigos 2018-2020 metų strateginio veiklos plane 2018 metais suplanuotos veiklos (tikslų ir 

priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

Strateginio plano 2018-ųjų metų 

tikslas, uždaviniai, priemonės 

 

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas) 

Siekinių 

įgyvendinimo 

faktas 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 

1.1. Skatinti gilesnį vaiko pažinimą taikant įvairesnius būdus jo poreikių išsiaiškinimui bei tenkinimui 

įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.  

1.1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyk-

linio ugdymo programų įgyvendi-

nimas. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo   

grupių skaičius (planuota 5 grupės). 

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir       

priešmokyklinio ugdymo programas, 

skaičius (planuota 85 vaikai). 

 

5 grupės 

 

85 vaikai 

1.1.2. Individualios vaiko pažangos 

ir pasiekimų vertinimo priemonės 

„Ikimokyklinukų pasiekimų 

vertinimo aplankas“ taikymas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

gebėjimams nustatyti bei tolimesnio 

ugdymo gairėms numatyti. 

Parengta ir direktorius įsakymu patvirtinta 

atnaujinta individualios vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo priemonė 

„Ikimokyklinuko pasiekimų vertinimo 

aplankas“. 

 

 

 

 

Parengta ir 

direktorius  2018-

09-26 įsakymas 

Nr. V-97 įsakymu 

patvirtinta 

atnaujinta 

individualios 

vaiko pažangos ir 

pasiekimų 
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Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai 

įvertinti naudojant atnaujintą  individualios 

vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo 

priemonę „Ikimokyklinuko pasiekimų 

vertinimo aplankas‘ 

vertinimo 

priemonė 

„Ikimokyklinuko 

pasiekimų 

vertinimo 

aplankas“. 

85 vaikai 

1.1.3. Vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių išsiaiškinimas ir 

specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimas. 

Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, kuriems teikiama logopedo 

pagalba, skaičius %  (planuota 100 %). 

Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, kuriems  

teikiama surdopedagogo pagalba, skaičius 

% (planuota 100 %). 

Vaikų, kuriems organizuojamos 

profilaktinės grupinės judesio korekcijos 

pratybos, skaičius (planuota 85 vaikai). 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

85 vaikai 

 

 

1.1.4. Neformaliojo ugdymo 

paslaugų teikimo plėtojimas 

atsižvelgiant į ugdytinių poreikius. 

Į ugdymo turinį integruojamų neformaliojo 

švietimo programų skaičius (planuota 4 

programos). 

Įgyvendintos 5 

nemokamos ir 2 

mokamos 

neformaliojo 

ugdymo 

programos 

1.1.5. Vaikų pažintinių ir 

saviraiškos poreikių tenkinimas 

panaudojant netradicines aplinkas ir 

priemones.  

Organizuotų pažintinių išvykų, veiklų 

netradicinėse aplinkose, skaičius (planuota 15 

išvykų). 

17 išvykų 

1.2. Plėtoti ugdymo turinį, kuris būtų inicijuotas iš vaiko perspektyvos ir nukreiptas į vaikų socialinių, 

emocinių bei sveikatos kompetencijų ugdymą.  

1.2.1. Vaikų emocinių ir socialinių 

kompetencijų ugdymas 

įgyvendinant tarptautinę programą 

„Zipio draugai“, vykdant projektą 

„Emocijos vaiko gyvenime“. 

Grupių, dalyvaujančių tarptautinėje 

prevencinėje programoje „Zipio draugai“, 

skaičius (planuota 1 grupė) 

1 grupė 

 

 

 

 

1.2.2. Lopšelio-darželio bendruo-

menės įtraukimas į saugios, 

palankios vaiko asmenybės augimui, 

brandai ir ugdymuisi emocinės 

aplinkos kūrimą, aktualių problemų 

identifikavimą, prevencinių 

priemonių įgyvendinimą. 

Organizuotų veiklų, kuriose dalyvauja 

tėvai, skaičius (planuota 14 veiklų).  

14 

1.2.3. Ilgalaikės sveikatos stiprinimo 

bei saugojimo programos, sveikatos 

projektų rengimas bei 

įgyvendinimas. 

Į ugdymo turinį integruojamų sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo projektų skaičius 

(planuota 1 projektas) 

3 projektai 

1.2.4. Aplinkosaugos švietimo ir 

ugdymo projektų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Į ugdymo turinį integruojamų 

aplinkosauginio ugdymo projektų skaičius 

(planuota 1 projektas) 

1 projektas 

1.3. Siekiant gerinti vaikų pasiekimus, tobulinti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą ir gautų duomenų 

naudojimą ugdymo  kokybei gerinti, skatinti partnerystę bei bendruomeniškumą.  

1.3.1. Naujos lopšelio-darželio Veiklos kokybės įsivertinimas atliktas  



4 
 

„Drugelis“ veiklos kokybės 

įsivertinimo metodikos, pritaikytos 

pasikeitusiai lopšelio-darželio 

vidaus struktūrai, taikymas veiklos 

kokybės  įsivertinimui. 

vadovaujantis lopšelio-darželio „Drugelis“ 

veiklos kokybės įsivertinimo metodika. 

1.3.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

praktikos taikymas pedagogų 

veiklos refleksijai ir tobulinimui. 

Vestų ir aptartų edukacinių veiklų  „Kolega 

kolegai“ skaičius (planuota 20 veiklų). 

21 veikla 

1.3.3. Lopšelio-darželio 

bendruomenės įtraukties į veiklos 

kokybės įsivertinimo procesus 

didinimas.  

Bendruomenės narių, dalyvavusių lopšelio-

darželio veiklos įsivertinime, procentas 

(planuota 75%). 

66 % 

2. Materialinės ir techninės bazės stiprinimas, edukacinių aplinkų modernizavimas.  

2.1. Gerinti lopšelio-darželio sanitarines higienines sąlygas, vykdyti pastato ir teritorijos priežiūrą.  

2.1.1. Patalpų dalinis remontas. Patalpų, kuriose atliktas dalinis remontas, 

skaičius (vnt.) (planuota 2 vnt.).  

2 vnt. 

2.1.2. Vidaus durų keitimas. Pakeistų vidaus durų skaičius (vnt.). 

(planuota 15 vnt.). 

8 vnt. 

2.1.3. Stogo dangos pakeitimas, 

lietaus vandens nuvedimo sistemos 

įrengimas. 

Pakeista stogo danga, įrengta lietaus 

vandens nuvedimo sistema, priešgaisrinės 

kopėčios (vnt.) (planuota 1 vnt.). 

1 vnt. 

2.2. Plėsti edukacinių erdvių funkcionalumą, pritaikant jas vaikų saugiai, aktyviai ir kūrybiškai veiklai. 

2.2.1. Edukacinių erdvių kūrimas ir 

tobulinimas. 

Sukurtų naujų edukacinių (judesio korekci-

jos, muzikos, sporto ir kt.)  erdvių skaičius 

(vnt.) (planuota 1 vnt.) 

1 vnt. 

2.2.2.  Naujos  techninės įrangos 

įsigijimas. 

Įsigytos naujos techninės įrangos (garso ko-

lonėlė su mikrofonu, kompiuteris, grotuvas, 

interaktyvi lenta ir kt.) skaičius (vnt.) 

(planuota 2 vnt.). 

2 vnt. 

2.2.3. Naujų įrenginių žaidimų 

aikštelėms įsigijimas, įrangos 

patikra. 

Įsigytų naujų įrenginių (pavėsinių, smėlio 

dėžių, spyruokliukų, balansinių sūpynių, 

žaidimų namelių ir kt.) žaidimų aikštelėms  

skaičius (vnt.)  (planuota 5 vnt.) 

5 vnt. 

 

III SKYRIUS  

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 

9.1. Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose.  

 

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, dalyvavusių 

konkursuose, varžybose, skaičius 

 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

 2017 2018 

Miesto lygmuo 20 0 0 

Šalies lygmuo 15 0 0 

Tarptautinis lygmuo 0 0 0 

 

9.2. Įstaigoje organizuota renginių 2018 metais. 

Lygmuo Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 22 150 

Miesto lygmuo 2 200 

Šalies lygmuo 0 0 
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Tarptautinis lygmuo 0 0 

 

* Tas pats vaikas nurodomas ne vieną kartą. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  

 

10. Įstaigos veiklos įsivertinimo 2018 metų rezultatai. 

Veiklos įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika“, patvirtinta direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 68. 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Atnaujintas ugdymo turinys. Parengta Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 

atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

„Keliaukime kartu“ (pritarta Šiaulių m. 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-

09, patvirtinta 2018-08-20 Šiaulių lopšelio-darželio 

„Drugelis“ direktoriaus įsakymu Nr. V-84).  
Silpnieji veiklos aspektai 

Vaikų saugumo užtikrinimas lopšelio-darželio 

vidaus ir lauko teritorijoje. 

 

 

 

 

Neefektyviai naudojamos šiuolaikinės  ugdymo 

priemonės. 

Nepakankamas tėvų dalyvavimas ugdymo procese. 

 

Susidėvėjęs vamzdynas, santechniniai įrengimai ir 

elektros instaliacija. Nelygi, ištrupėjusi lopšelio-

darželio pagrindinio tako ir takelių danga kelia 

pavojų vaikų saugumui, didina nelaimingų 

atsitikimų riziką, riboja saugų vaikų judėjimą 

įstaigos teritorijoje.  

Įstaigoje esančios IKT nepakankamai naudojamos 

ugdymo procese.  

Nepatenkinamas tėvų poreikis tapti partneriais 

ugdymo procese. 

Tobulintini veiklos aspektai 

Vaikų saugumo užtikrinimas lopšelio-darželio 

vidaus ir lauko teritorijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuolaikinių ugdymosi priemonių naudojimas 

ugdymo procese. 

 

Nepakankamas tėvų dalyvavimas ugdymo procese. 

 

 

Lopšelio-darželio vidaus ir lauko aplinkos 

pritaikymas vaikų sveikatos saugojimui ir 

stiprinimui, ugdymui. Įgyvendinant gaisrinės 

saugos reikalavimus, reikia atlikti elektros tinklo 

rekonstrukciją, nes pasenusi elektros instaliacija 

kelia grėsmę vaikų ir darbuotojų saugumui. 

Gerinant lopšelio-darželio sanitarines-higienines 

sąlygas, reikia atlikti laiptinių, koridoriaus remontą, 

pakeisti vidaus patalpų duris, pasenusią grindų 

dangą, nuolat atnaujinti edukacines erdves. 

Sudaryti sąlygas vaikų ugdymo procese taikyti 

šiuolaikiškas, inovatyvias, į vaiką orientuotas 

priemones. 

Sudaryti sąlygas ugdytinių tėvams įsitraukti į 

ugdymo procesą, tapti partneriais ugdymo procese, 

savivaldoje. 

 

11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018 metais.  

Išorės vertinimą, patikrinimą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys  

Vertinimo, patikrinimo išvados 

ir rekomendacijos, direktoriaus 

veikla, atsižvelgiant į išvadas ir 

rekomendacijas 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros 

Vaikų registravimo ir priėmimo 

į Šiaulių miesto savivaldybės 

Registruojant ir priimant vaikus į 

įstaigą vadovaujamasi Vaikų 
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ir sporto departamento Švietimo 

skyrius 

švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ir (ar 

priešmokyklinio ugdymo 

programas), tvarkos aprašas 

registravimo ir priėmimo į 

Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašu, 

patvirtintu Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2016-10-06 

sprendimu Nr. T-356. Ugdymo 

grupių skaičius atitinka Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-101 nustatytą 

priešmokyklinio grupių skaičių ir 

organizavimo modelį bei 

Švietimo skyriaus vedėjo 2017-

04-28 įsakymu Nr. 155 

patvirtintą ikimokyklinio ugdymo 

grupių skaičių. 

Rekomenduojama tenkinti 

poreikį ugdytis 0-5 metų 

vaikams. Visus vaikus perkelti iš 

vienos grupės į kitą grupę arba 

išbraukti iš vaikų sąrašų 

direktoriaus įsakymu, tėvams 

pateikus prašymą. Parengti ir 

patvirtinti asmens bylos formą. 

Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui vykdyti dienynų 

pildymo priežiūrą. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto departamento Švietimo 

skyrius 

Vaikų pasiekimų vertinimas Vaikų pasiekimai vertinami 

vadovaujantis Vaiko pasiekimų 

aprašu.  

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba  

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo kontrolė, 

su maistu besiliečiančių 

medžiagų ir gaminių saugos, 

kokybės, ženklinimo kontrolė, 

geros higienos praktikos 

auditas, tinkamumo vartoti 

terminų kontrolė ir kt. 

Nustatyta neatitiktis: 2004 m. 

balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 852/2004 

dėl maisto produktų higienos 5 

straipsnis, 2 2 dalis, g punktas.  

Trūkumai pašalinti. Nupirktos 

rankų dezinfekavimo priemonės. 

Pakeistas įstaigos pavadinimas 

šaldytuvų registravimų žurnale, 

nurodyti korekcijos veiksmai 

sugedus šaldytuvui. 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba  

 

 

 

 

 

 

 

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo kontrolė, 

su maistu besiliečiančių 

medžiagų ir gaminių saugos, 

kokybės, ženklinimo kontrolė, 

geros higienos praktikos 

auditas, tinkamumo vartoti 

terminų kontrolė ir kt. 

Nustatyta neatitiktis: 2002 m. 

sausio 28 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

178/2002 18 straipsnis, 2004 m. 

balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 852/2004, 5 

straipsnis, 1 dalis, II priedas, IX 

skyrius, 4 dalis, VI skyrius, 2 
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dalis, 4 dalis, Valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos 

direktoriaus 2012 m. birželio 12 

d. įsakymas Nr. B1-466 „Dėl 

šalutinių gyvūninių produktų, 

surinktų iš viešojo maitinimo 

įmonių tvarkymo“ 1 punktas. 

Sprendimas sustabdyti 

ikimokyklinio įstaigų maisto 

tvarkymo skyriaus veiklą nuo 

2018 m. lapkričio 6 d. iki 

sprendimo  „Dėl ūkio subjekto 

veiklos atnaujinimo priėmimo“. 

2018 m. lapkričio 6 d. sprendime 

Nr. 7SV-102 „Dėl  ūkio subjekto 

veiklos sustabdymo“ nurodyti 

pažeidimai pašalinti.  

Nuo 2018 lapkričio 16 d. 

atnaujinta veikla (56.29.I) 

Ikimokyklinių įstaigų maisto 

tvarkymo skyrių veikla. 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba  

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo kontrolė, 

su maistu besiliečiančių 

medžiagų ir gaminių saugos, 

kokybės, ženklinimo kontrolė, 

geros higienos praktikos 

auditas, tinkamumo vartoti 

terminų kontrolė ir kt. 

Žymių pažeidimų nenustatyta. 

Darželyje vykdoma geros 

higienos praktika. 

Nežymūs trūkumai pašalinti per 

nustatytą laikotarpį: 

suremontuota virtuvėlėse sienų, 

grindų dangos, užtikrintas 

cheminių dezinfekavimo 

medžiagų atsekamumas, 

papildyta internetinė svetainė 

vaikų maitinimo aprašu, 

patvirtintu Sveikatos ministerijos, 

atnaujintas virtuvėje patiekalų 

atleidimo stalas. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos  

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

veiklos atitiktis Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos reikalavimai“, 

reikalavimams. 

Nustatyti Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 12.1, 31, 48, 

78 reikalavimų pažeidimai. 

78 – atliktas valymo reikmenų 

laikymo patalpos remontas, 

pašalintos pelėsio dėmės. 

48 – pašalinta nelygi grindų 

danga. 

31 – pateiktas paaiškinimas dėl 

sporto salės langų ir šviestuvų 

apsaugos. 

12.1 – pateiktas paaiškinimas dėl 

vaikų saugumo užtikrinimo 

laiptinėse. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos  

 

Grįžtamoji kontrolė dėl 

patikrinimo akte užfiksuotų 

pažeidimų pašalinimo ir 

atitikties Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 

Lietuvos higienos normos HN 

75:2016 12.1, 31 reikalavimų 

pažeidimai nepašalinti. 

31 – pateiktas pakartotinas 

paaiškinimas dėl sporto salės 
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„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos reikalavimai“, 

reikalavimams. 

langų ir šviestuvų apsaugos. 

12.1 – pateiktas pakartotinas 

paaiškinimas dėl vaikų saugumo 

užtikrinimo laiptinėse. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos  

 

Operatyvioji kontrolė dėl gauto 

skundo, dėl atitikties Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos reikalavimai“, 

reikalavimams. 

Nustatyti Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 62 punkto 

reikalavimų pažeidimai. 

Pažeidimai pašalinti (karšto 

vandens temperatūra atitinka 

reikalavimus). 

Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos  

 

Grįžtamoji kontrolė dėl 

atitikties Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos reikalavimai“, 

reikalavimams. 

Nustatyta, kad Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 62 punkto 

reikalavimų pažeidimas 

pašalintas. 

 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

12. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

Siekdamas tęsti ugdymo(si) aplinkos modernizavimą ir atsižvelgdamas į priežiūrą vykdančių 

institucijų rekomendacijas, Lopšelis-darželis 2018-metais yra parengęs ir pateikęs šiuos investicinių 

projektų aprašymus: „Kiemo teritorijos dangos ir takelių atnaujinimas“, „Vidaus durų atnaujinimas“, 

„Salės remontas“, „Pastato cokolio šiltinimas“, „Lauko žaidimų įrenginių atnaujinimas“. 

 

 

L. e direktorės pareigas                                                                                                 Dalia Dambrauskienė 

 


