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VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS_ 
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas) 

2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

  

Misija 

Vaiko asmenybės pažinimas ir pripažinimas, jo kūrybinių galių puoselėjimas bei integracija į tautos 

kultūrą. 

 

Aplinkos analizė 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio strateginis veiklos planas 2021-2023 metams sudarytas, 

remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo  įstatymu, Valstybine 

švietimo strategija 2013-2022 metams, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiu veiklos planu, Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, Varėnos savivaldybės mero potvarkiais, Varėnos savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-

darželio  nuostatais.  

Lopšelio-darželio strateginis veiklos planas pagrįstas ugdymo įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadomis, lopšelio-darželio veiklos ataskaita, lopšelio-darželio bendruomenės ir  

lopšelio-darželio tarybos siūlymais bei rekomendacijomis. 
 

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJAI 

 

2020 m. Varėnos rajono savivaldybės taryba patvirtino didžiausią leistiną pareigybių skaičių  – 45, 

dirba 41 darbuotojas. 

Lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogas, iš jų: 13 auklėtojų, 1 meninio ugdymo (muzikos) 

mokytojas, 1 neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas, 2 logopedai, 3 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 1 meninio ugdymo (dailės) mokytojas. Devyni pedagogai turi vyresniojo 

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 4-metodininko kvalifikacinę kvalifikaciją, 3-auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją. 

Aukštąjį išsilavinimą turi 18 pedagogų, tai sudaro 85,72 proc. nuo bendro lopšelio-darželio 

pedagogų skaičiaus. 

Darbuotojai gilina savo žinias bei įgūdžius įvairiuose mokymuose. 

Lopšelyje-darželyje dirba auklėtojų padėjėjos (10 etatų), ūkvedė (1 etatas), raštvedė (1 etatas), 

virėjos (3 etatai), darbininkas (1etatas), valytoja (1 etatas), mokytojo padėjėjas (2 etatai). 

Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos reglamentuotos, vadovaujantis LR Darbo kodeksu, LR 

Švietimo įstatymu, darželio nuostatais, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis. 
 

UGDYTINIAI 

 

2020 m. lopšelį-darželį lankė 209 ugdytiniai.  

Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių: 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio amžiaus grupės, 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupės. Įstaigą lanko 45 specialiųjų poreikių vaikai, su kuriais papildomai dirba ir įstaigos 

specialistai. Mažinant socialinę atskirtį, dalis ugdytinių dalyvauja įstaigos VVG projektuose „Šeštadieninė 

socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės 

atskirties šeimų vaikams“ ir „Vaivorykštinių jungčių tiltai“. 

  

UGDYMOSI APLINKA 

Lopšelyje-darželyje sudaromos galimybės ir veiksmingai naudojamasi vidinėmis ir išorinėmis 

edukacinėmis aplinkomis, ugdomąją veiklą vykdyti netradicinėje aplinkoje. Ugdytiniai turi 

galimybę vykti į edukacines išvykas, kurios siejamos su ugdymo turiniu ir tam tikrų kompetencijų 

ugdymu. Ankstyvojo ir viduriniojo amžiaus vaikai ugdomi grupėje, muzikos ir sporto salėse, lauko 



žaidimų aikštelėse. Siekiame, kad aplinka būtų saugi, patraukli, patogi ir gerai suplanuota, 

padedanti vaikams įsitraukti į įvairias veiklas. Vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas vyksta ir netradicinėje aplinkoje, panaudojant netradicinius ugdymo būdus ir metodus.  

Vaikai per patirtį, eksperimentuodami mokosi ir ugdosi įvairias kompetencijas. Grupės aplinkoje 

diegiame  ugdančiosios aplinkos kūrimo technologijas (kompiuteriai, erdvėse išdėliotos 

priemonės). Ugdome vaiko kompetencijas per mokymąsi žaidžiant, savarankiško, patirtinio, 

situacinio, imitacinio, interpretacinio, ugdymo(si) technologijas. Vaiko savivertei pakelti 

naudojami skatinamieji metodai (pagyrimas, pritarimas, palaikymas, pasiūlymas). Kompetencijų 

ugdymui didelę įtaką turi vaiko ir pedagogo kūrybinė sąveika (bendravimas, bendradarbiavimas, 

kooperavimasis). Problemų sprendimas, diskusija, projektų metodas. Ugdymas pavyzdžiu 

(modeliavimas). Refleksyvusis mokymasis. Informacijos priėmimas, paieška, atranka, 

sisteminimas, analizė. Tyrinėjimas, eksperimentavimas, kūryba, fantazavimas. Atsižvelgiant  į  

tėvelių  pageidavimus, įstaigoje sudarytos sąlygos Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklai 

vykdyti „Ankstyvojo meninio ugdymo programą“, kurioje dalyvauja Varėnos „Žilvičio “ vaikų 

lopšelio-darželio 5-6 metų vaikai.  Tėvų pageidavimu įstaigoje ugdytiniai, kurie pageidauja, 

mokomi anglų kalbos. Anglų kalbos užsiėmimams vykti darželio patalpose yra sudarytos sąlygos, 

su mokytoja pasirašyta  sutartis. Organizuojami tėvų susitikimai su Varėnos „Ryto“ progimnazijos 

pradinių klasių mokytojomis, būsimomis priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, psichologais ir 

t.t. Bendradarbiavimas su rajono, respublikos darželiais, pradinių klasių mokytojomis, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, dalinimasis gerąją pedagogine patirtimi. Siekiant užtikrinti 

sėkmingą specialiųjų poreikių vaikų integraciją, bendraujame su Varėnos švietimo centro PPPS, 

dalyvaujame seminaruose. Turime įrengę sensorinį kambarėlį ypatingiems vaikams. Sukurtas 

ikimokyklinio ugdymo integruotos veiklos modelis įstaigoje (be lopšelio grupių). Tokiu būdu 

sudaromos sąlygos atsiskleisti kiekvieno vaiko individualumui. Žengiame pirmuosius žingsnius 

vertinant individualią vaiko pažangą kolegialumo pagalba. Siekiant vaiko individualios pažangos 

tapome iniciatyvia bendruomene: nuolat augantys, tobulėjantys, draugiški gamtai ir žmogui, 

konstruktyviai bendraujantys mokytojai, rūpestingi, aktyvūs, empatiški vaikų tėvai, savimi 

pasitikintys, komunikabilūs vaikai, bendrais susitarimais grįsta darbo kultūra. Pradėta įgyvendinti 

socialinių emocinių vaikų įgūdžių programa „Kimochis“ bei toliau į ugdymo procesą integruojama 

programa „Zipio“ draugai. Ugdymo proceso organizavimui teigiamą įtaką daro vykdomi įvairūs 

respublikiniai projektai, įsitraukimas į kitas projektines veiklas. Tvarkoma lauko žaidimų aikštelių 

aplinka, įsigyjama įvairių lauko įrenginių, skatinančių tikslingą veiklą kieme. 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Šiuolaikinės informacinės technologijos paverčiamos efektyvia priemone, sudarant galimybes 

visiems įgyti deramą informacinį raštingumą. 

Stiprinamas tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Kaupiama duomenų bazė, sukurta interneto svetainė, modernizuojamas ugdymo procesas. 

Įstaiga, jos darbuotojai aprūpinti kompiuterine įranga.   
 

PLANAVIMO SISTEMA 

 

Pagrindiniai planavimo dokumentai, kuriais vadovaujamasi planuojant Varėnos „Žilvičio “ vaikų 

lopšelio-darželio veiklą, yra: 

Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-766.  Plane išdėstyta 

rajono vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir veiksmai strategijai įgyvendinti; 

Varėnos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-IX-157.  

Įstaigos planavimo sistemą sudaro: 

trimetis strateginis veiklos planas; 

metinis veiklos planas;  

ugdymo planai; pedagogų metodines tarybos planai; grupių auklėtojų planai; vaiko gerovės 

komisijos veiklos planas ir kt. Planai dera su rajono strateginiu planu. Lopšelyje-darželyje susitarta 



dėl strateginių ir metinių tikslų ir uždavinių bei priemonių jiems įgyvendinti. 

 

RYŠIŲ SISTEMA (INFORMACINĖS IR KOMUNIKAVIMO SISTEMOS) 

 

Informacija apie lopšelį-darželį skelbiama lopšelio-darželio tinklapyje https://www.varenoszilvitis.lt/ 

ir facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/search/top/?q=l%2Fd%20%C5%BEilvitis%20var%C4%97na&epa=SEARCH_BOX  

Visose lopšelyje-darželyje esančiose darbo vietose yra internetinė prieiga. Lopšelyje-darželyje visos grupės 

aprūpintos kompiuteriais, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės turi spalvotus 

spausdintuvus, veikia internetas, elektroninis paštas, sukurta informatyvi įstaigos interneto 

svetainė. Yra vaikų žaidimams ir ugdomajai veiklai skirti kompiuteriai, interaktyvi lenta, 

interaktyvios grindys. Tai sudaro puikias sąlygas organizuojant vaikų ugdymą. Pedagogai gali 

naudotis įvairia internetine platforma, ruošdami ugdomąją medžiagą veikloms. 
 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 

 

Lopšelis-darželis kasmet vykdo veiklos kokybės įsivertinimą, kuris yra sistemingas ir nuoseklus procesas. 

Sudaryta Vidaus kokybės įsivertinimo grupė, kuri analizuoja gautus rezultatus, supažindina su jais visą 

bendruomenę, teikia rekomendacijas. 

 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Mokinio krepšelio lėšų, 

savivaldybės biudžeto lėšų, gautomis pajamomis iš teikiamų paslaugų, kitomis teisėtu būdu įgytomis 

lėšomis. Įstaiga įsiregistravusi kaip paramos gavėja, todėl gauna lėšų ir iš rėmėjų. Lopšelyje-darželyje 

sukomplektuos gausios grupės. Vidutiniškai grupėje yra 22 vaikai. 

Ugdymo programų įgyvendinimui, ugdymo sąlygų užtikrinimui, skirtos lėšos:  

Savivaldybės biudžeto lėšos – 212,1 tūkst. eurų; Mokinio krepšelio lėšos – 314,6 tūkst. eurų; parama - 1,1 

tūkst. eurų; Europos Sąjungos lėšos -9,0 tūkst. eurų. 
Mokymo krepšelio lėšų pakanka ugdymo planui įgyvendinti, ugdymo priemonėms, pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti, IKT, pažintinės veiklos organizavimui. 

Įstaiga atvira pokyčiams ir naujovėms. 

Įgyvendindami projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0013 „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė 

ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“ 

įgyvendinimą, aprūpinome šeštadieninę grupę inovatyviomis ugdymo priemonėmis. Šio projekto tikslinės 

grupės vaikams organizuojamos edukacinės išvykos. Įrengėme muzikinį kiemelį lopšelio-darželio 

teritorijoje. Šeštadieninės grupės vaikų įvairių kompetencijų ugdymas kiekvieną šeštadienį 4 valandas 

vyksta bendruomenės susitarimu savanorystės principu. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - 

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu, NVO „Ropė“. Projekto vertė -  35 000 eurų.  

Nuo 2019-11-18 įgyvendinamas projektas „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“, kartu su partneriais: Senosios 

Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu ir Varėnos Švietimo centro PPPS, NVO „TAU“. Šiuo projektu 

siekiama ypatingų ir socialinę atskirtį turinčių vaikų didesnės integracijos tarp bendraamžių bei socialinės 

atskirties mažinimo. Projekto vertė – 21 000 eurų.  

Įsigytos interaktyvios grindys, smėlio ir šviesos stalai, naudojami įvairaus amžiaus vaikų ugdymui ir 

aktyviam laisvalaikiui organizuoti. Atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės: įsigytos naujų lauko įrenginių su 

tentais, 10 lauko suoliukų vaikams. Lauko erdvės pritaikytos skatinti vaikų saviraišką, judrumą, 

kūrybiškumą, muzikalumą. Bendro naudojimo erdvėse atnaujintas informacinis stendas. Užtikrintos geros, 

saugios darbo sąlygos, ugdomoji veikla vykdoma saugioje, higienos reikalavimus atitinkančioje įstaigos 

teritorijoje. 

 

VIDAUS DARBO KONTROLĖS SISTEMA 

 Darbuotojai dirba pagal Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintus pareigybių 

aprašymus, vidaus darbo tvarkos taisykles, lopšelio-darželio nuostatus, individualias sutartis bei darbo 

planus. Vidaus darbo kontrolė vykdoma pagal metinį veiklos planą, priežiūros planą ir mėnesinius veiklos 

planus. Rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinės tarybos posėdžiuose. Vykdomas 

vidaus auditas, kurį inicijuoja lopšelio-darželio direktorius. 

Finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis lopšelio-darželio parengtomis finansų kontrolės taisyklėmis. 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintais įstatymais ir norminiais aktais. Apskaitą tvarko Varėnos rajono 

https://www.varenoszilvitis.lt/
https://www.facebook.com/search/top/?q=l%2Fd%20%C5%BEilvitis%20var%C4%97na&epa=SEARCH_BOX


savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrius. Varėnos 

„Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio gautos lėšos panaudojamos pagal paskirtį, laiku atsiskaitant savivaldybės 

Finansų ir investicijų skyriui.   

SSGG analizė 

 

Stiprybės                                                                       Silpnybės 

1.Lopšelio-darželio pastatas renovuotas.                      1.Lauko aikštelėse trūksta vaikų judėjimą 

2. Darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami             skatinančių įrenginių.                                                                                                                  

bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra,                     2. Lopšeliui-darželiui reikalingas psichologo 

sukurta darbšti, atvira naujovėms įstaigos                     spec. pedagogo etatas, kad galėtume vaikui,  

bendruomenė.                                                                 šeimai suteikti psichologinę ir socialinę pagalbą. 

3.Stiprios lopšelio-darželio tradicijos.                             

 

Galimybės                                                                      Grėsmės 

1.Kiekvienas pedagogas gali kelti kvalifikaciją,            1. Didėjantis SUP vaikų skaičius. 

atestuotis.                                                                        2.Lauko edukacinių erdvių stoka neužtikrina 

2.Kūrybiškai dirbti taikant įvairius ugdymo būdus,        galimybės tyrinėti, eksperimentuoti, pratęsti  

metodus, technologijas.                                                   ugdomąjį procesą lauke. 

3.Taikymas patrauklių ir veiksmingų priemonių,  

Skatinančių aktyvų šeimų įsitraukimą į ugdymo procesą. 

 
 

Strateginiai tikslai ir efekto kriterijai 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas 

01 Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui 

Strateginio tikslo aprašymas 

Vadovaudamasis Valstybine švietimo strategija, lopšelis-darželis rengia ir įgyvendina ikimokyklinio 

ugdymo programą bei  įgyvendina priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo (si) programą. Vertina ugdymo(si) 

procesus ir rezultatus, mokytojų kompetencijas, kvalifikacijos tobulinimą, jo įtaką ugdymo(si) proceso 

tobulinime. Šiai priemonei skirtos lėšos naudojamos Ugdymo planui įgyvendinti, mokymo priemonėms 

įsigyti, ugdytinių pažintinei veiklai, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti, ugdymo procesui 

organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai teikti, ugdymo aplinkai išlaikyti ir einamajam remontui atlikti, 

vaikų maitinimui organizuoti.  
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdoma Žinių visuomenės plėtros programa. Programos tikslas užtikrinti 

ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę ir kokybę. Programos įgyvendinimui naudojami du 

uždaviniai. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

-Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius; 

-Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius. 

Efekto kriterijus: 

-1-6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis nuo visų šio 

amžiaus vaikų skaičiaus, proc.  

 

Veiklos prioritetai 

Atsižvelgiant į Savivaldybės viziją, misiją, aplinkos analizės rezultatus bei strateginius tikslus, išskiriami 

šie 2021 m. veiklos prioritetai, kuriais vadovaujantis planuojamos lėšos strateginio veiklos plano 

programoms įgyvendinti: 

1. Ugdymo kokybės užtikrinimas stiprinant pedagogų profesinį kapitalą ir modernizuojant švietimo 

įstaigų aplinką. 

2. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistemos tobulinimas, siekiant mokytojų ir tėvų veiklos 

dermės, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 

 

 

 

 

 

 



Asignavimai ir kiti finansavimo šaltiniai 
(tūkst. Eur) 

Ekonominės 

klasifikacijos grupės ir 

finansavimo šaltiniai 

Patvirtinti 

2020 metų 

asignavimai 

 

Numatomi 

2021 metų 

asignavimai 

 

 

Numatomi 

2022 metų 

asignavimai 

 

 

Numatomi 

2023 metų 

asignavimai 

 

  1. Iš viso asignavimų: 554,2        592,9 600,4    613,7 

1.1. išlaidoms 553,4 592,9 600,4 613,7 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 428,2 476,2 486,9 498,1 

1.2. turtui įsigyti 0,8 0,00 0,00 0,0 

  2. Finansavimo šaltiniai: 554,2           592,9 600,4   613,7 

    2.1. Savivaldybės  

    Lėšos (SB) 
216,4   252,0 264,6    277,8 

2.2. Biudžetinių įstaigų pajamos 

(BĮP) 
60,0 60,2 60,2 60,2 

2.3. Valstybės biudžeto lėšos 

(LRVB) 
9,3 0,4 - - 

2.4. Lėšos valstybinėms 

(valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti (LRVB-VD) 

    

2.5. Mokymo lėšos (LRVB-

ML) 
257,9     274,2 274,2 274,2 

2.6. Dotacijos pagal 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą 

įgyvendinamų projektų 

nuosavam indėliui užtikrinti 

lėšos (LRVB-VIPA) 

    

2.7. Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos (LRVB-KPPP) 
    

2.8. Europos Sąjungos lėšos 

(ES) 
9,2 4,8   

2.9. Kiti finansavimo šaltiniai 

(Kt) 
1,4 1,3 1,4 1,5 

                         

L. e. p. direktorė                                                                                                Rimutė Latvienė 

 

PRITARTA                                                                          SUDERINTA 

Lopšelio-darželio tarybos                                                    Varėnos rajono  Savivaldybės    

2021 m. vasario 5 d. posėdyje (protokolo Nr. 1)                 administracijos Švietimo skyriaus vedėja   
    

 

                                                                                              Stasė Bingelienė 

 

 

 

 

 

 



1b forma  

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS  

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-ai), 

kodas (-ai) 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, 190090525 

Vykdytojas (-ai), kodas (-ai) Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, P12.3 

 

Programos kodas 01 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa neterminuota. 2021–2023 metų programa parengta siekiant 

įgyvendinti Valstybinės 2013–2022 metų strategijos švietimo misiją, 

Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, sutelkti įstaigos bendruomenės 

pastangas pokyčiams, vertybių puoselėjimui. Programa yra vienas 

pagrindinių dokumentų numatantis Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-

darželio esminius kaitos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis trejiems 

metams. Įgyvendinant programos strateginį tikslą bus užtikrinama 

šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkanti švietimo ir 

ugdymo kokybė, padidės veiklos efektyvumas orientuotas į lanksčias ir 

kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 

reikiamą švietimo pagalbą, individualius vaikų ugdymosi poreikius. 

Programa siekiama tenkinti Varėnos bendruomenės švietimo paslaugų 

poreikius ir įgyvendinti Varėnos savivaldybės veiklos prioritetus. 

Švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, 

vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir 

koordinavimas. Ikimokyklinio ugdymo, vaikų švietimo organizavimas,  

maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo 

įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio programas. Šioje programoje ypatingas dėmesys 

skiriamas ugdymo kokybės užtikrinimui, lyderystės skatinimui, 

šiuolaikinės mokymosi aplinkos formavimui. Šia programa siekiama 

padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius 

poreikius, garantuoti ugdymo proceso kokybę, sumaniai ir taupiai 

naudoti turimus išteklius. 

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Varėnos rajono 

savivaldybės strateginį plėtros 

 planą)  

Bendruomenės pažangos skatinimas ir 

socialinio saugumo užtikrinimas  

 

 Kodas 1 

Šia programa įgyvendinamas 

strateginis tikslas: 

Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, 

aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui 

Kodas 01 

 

Programos 

tikslas   

Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę. 

 
 

Kodas   01   



Tikslo įgyvendinimo aprašymas:   

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio tikslas - kurti saugų, kokybišką vaiko raidą atitinkantį 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei padėti vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą. Šio tikslo įgyvendinimui vykdomas du uždaviniai. 

 

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas įgyvendinti ugdymo planus ir programas ikimokyklinio ugdymo ir 

bendrojo ugdymo mokyklose. 

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius 

poreikius. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą. Įgyvendinant šį uždavinį siekiama užtikrinti tinkamą ugdymo ir ugdymosi aplinką. 

Įgyvendinimui numatytos priemonės: ugdytinių poreikių pažinimas, tobulinti vaiko pažangos  įsivertinimo 

ir vertinimo sistemą. Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių, iš jų: 2 grupės ankstyvojo amžiaus, 6 grupės 

ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Jas lanko 209 vaikai. Vaikai ugdomi pagal 

2017 m. parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Žilvičio takeliu“, Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymosi programą. Pradėta įgyvendinti socialinių emocinių vaikų įgūdžių programa „Kimochis“. 

Atsakingai vykdoma Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai“. Lopšelis-

darželis tapo „Sveika Mokykla“ ir sėkmingai įgyvendina įvairius sveikatinimo projektus. Sėkmingai 

turtinama integruoto, patirtinio, paremto vaiko individualių poreikių tenkinimu ugdymo sistema. Nuolat 

skatinama ugdymo turinio kokybė, taikomi inovatyvūs individualizuoto ugdymo metodai, naratyvinis 

žaidimas, STEAM ir kitos pažangios technologijos. Visos grupės aprūpintos kompiuteriais 

 

Ugdymo procesui užtikrinti naudojamos savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio ir kitos lėšos.  

 

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-

darželyje.  

Šiai priemonei skirtos lėšos naudojamos ugdymo planui įgyvendinti, vadovėliams ir kitoms mokymo 

priemonėms įsigyti, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms 

diegti ir naudoti, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai teikti, ugdymo aplinkai 

išlaikyti ir einamajam remontui atlikti, vaikų maitinimui organizuoti.  

Įgyvendindamas Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategiją, 2020 m. Varėnos „Žilvičio“ 

vaikų lopšelis-darželis vykdo du projektus:  

-„Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir 

socialinės atskirties šeimų vaikams“, kurio tikslas – mažinti socialinę atskirtį daugiavaikių, specialiųjų 

poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikų šeštadieninėje 4 valandų grupėje, ugdant vaikų socialinius 

įgūdžius įvairiais užsiėmimais, emocinį intelektą, kartu įtraukiant į ugdymo veiklas ir NVO savanorius;  

-„Vaivorykštiniai jungčių tiltai“, kurio įgyvendinimo metu didelis dėmesys skiriamas individualių 

ypatumų turinčių socialinės atskirties, specialiųjų ir daugiavaikių šeimų vaikų ugdymui, stiprinant jų 

sveikatos, socialines, pažintines kompetencijas.  

 

Produkto vertinimo kriterijai:  
- vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius; 

- vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius;  

 

Rezultato vertinimo kriterijai:  

- 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis nuo visų šio 

amžiaus vaikų skaičiaus proc.     

 

Programos 

tikslas    

Didinti suaugusiųjų švietimo, pagalbos mokyklai ir šeimai 

paslaugų kokybę ir prieinamumą, formuojant bendruomenės 

mokymosi visą gyvenimą bei darnaus vystymosi nuostatas 

Kodas   03   

Siekiant šio tikslo vykdomas vienas uždavinys 

02 uždavinys. Gerinti pagalbos mokyklai, mokiniui ir šeimai kokybę ir prieinamumą, ugdant 

specialiųjų poreikių ir psichologinių bei elgesio problemų turinčius mokinius ir vaikus. 

Šis uždavinys vykdomas siekiant teikti pagalbą, profesionaliai diagnozuoti specialiųjų ugdymo(si) 

problemų turinčius asmenis, konsultuoti mokinius, šeimas ir mokyklų pedagogus, sumažinti rizikos 

veiksnių įtaką. Taip pat siekiant užtikrinti kompleksinės pagalbos prieinamumą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams bei jų šeimoms. 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 



Tarnybos funkcijas. Priemonei skirtos lėšos naudojamos pedagoginei psichologinei, specialiajai pagalbai, 

vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostikai vykdyti. 

02. Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas. 

Priemonei skirtos lėšos naudojamos švietimo pagalbai, socialinei paramai, sveikatos priežiūros 

paslaugoms savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. DV-225 nustatyta 

tvarka. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

- specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą teikiančių specialistų skaičius; 

- atliktų vystymosi raidos sutrikimų tyrimų ir parengtų ugdymo(si) rekomendacijų skaičius; 

- vaikų, kuriems suteikta kompleksinė pagalba, skaičius. 

Rezultato vertinimo kriterijus: 

- specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro rajono specialiųjų 

poreikių mokinių skaičiaus, proc 

Programos 

tikslas     

Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią  

ugdymo(si) aplinką  

Kodas    04   

 

Siekiant šio tikslo, vykdomas vienas uždavinys: 

 

01 uždavinys. Vykdyti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos modernizavimą, užtikrinant 

atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus. 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 

 

Maisto gamybos įrenginių mokyklose atnaujinimas. 

Įgyvendinant priemonę, numatoma lopšeliui-darželiui nupirkti elektrinę viryklę su konvekcine orkaite. 

 

Projekto „Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir 

diskriminacija“ įgyvendinimas.  
Gavus finansavimą pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sienas programą,  

2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę 

įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija“. paraiška gauti finansavimą pagal Interreg V-A Lietuvos ir 

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Šio projekto veiklos: lauko užimtumo priemonių 

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliui-darželiui ir Matuizų pagrindinės mokyklos Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo skyriui, edukacinių-lavinamųjų priemonių 6 rajono vaikų darželiams 

įsigijimas, bendrų renginių darželiuose organizavimas, mokymai auklėtojams. Gavus finansavimą, 

projektas bus įgyvendinamas 2020–2021 metais.  

Preliminari Varėnos rajono savivaldybei tenkanti projekto vertė – 248,8 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 

211,4 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 18,7 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos – 18,7 tūkst. 

Eur.  

Projekto išlaidos bus apmokamos kompensavimo būdu, todėl savivaldybės 2020 m. biudžete 

numatomas ir savivaldybės indėlis, ir lėšos einamosioms projekto išlaidoms apmokėti (preliminarus lėšų 

poreikis – 150,0 tūkst. Eur).  

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Bus užtikrintas lopšelyje-darželyje vykdomų ugdymo 

programų finansavimas, sudarytos higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo sąlygos, suteiktos 

galimybės tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius. Įgyvendinus šios programos priemones, lopšelis-

darželis teiks kokybiškas paslaugas savo bendruomenės nariams, bus atnaujintas lopšelio-darželio 

inventorius ir bazė.    

 
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų 

pajamos, ES ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.   

 

Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 

I KRYPTIS. VISUOMENĖ. 

1.1 tikslas. Plėtoti inovatyvią švietimo, kultūros ir sporto sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą 

asmenybę. 

1.1.1 uždavinys. Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę. 

Priemonės: 

1.1.1.1. Vaikų poilsio ir popamokinės veiklos organizavimas. 

1.1.1.3. Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti paslaugų plėtra. 



1.1.1.4. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybę gerinančių priemonių įgyvendinimas mokyklose. 

1.1.1.6. Profesinio švietimo integravimas į vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą. 

1.1.1.7. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros gerinimas. 

 
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. 
Kita svarbi informacija: nėra 

 

L. e. p. direktorė      Rimutė Latvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 lentelė 

 

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS  

 2020–2023 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI 
            (tūkst. Eur) 
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Patvirtinti 2020-ųjų 

metų asignavimai 

Numatomi 2021-ųjų 

metų asignavimai 

Numatomi 2022-ųjų 

metų asignavimai 

Numatomi 2023-ųjų metų 

asignavimai 
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01 01 01 17 
Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų programų įvairovę ir kokybę. 

Sudaryti sąlygas įgyvendinti ugdymo planus ir programas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose.    
Ugdymo 

programų 

įgyvendinimas, 

ugdymo sąlygų 

užtikrinimas 

Varėnos 

„Žilvičio“ vaikų 

lopšelyje-

darželyje 

 09.01.01.01 

 

1
9

0
0

9
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5
2
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P
1

2
.3

 

SB 216,4 216,4 172,5  252,0 252,0 213,7  264,6 264,6 224,4  277,8 277,8 235,6  

09.01.01.01 

 
ES 9,2 8,5  0,7 4,8 4,8           

09.01.01.01 

 

LRVB 9,3 9,2 8,1 0,1 0,4 0,4           

09.01.01.01 

 
BĮP 60,0 60,0   60,2 60,2   60,2 60,2   60,2 60,2   

09.01.01.01 

 
LRVB

-ML 

203,1 203,1 195,1  226,8 226,8 217,4  226,8 226,8 217,4  226,8 226,8 217,4  

09.01.02.01 

 
LRVB

-ML 

54,8 54,8 52,5  47,4 47,4 45,1  47,4 47,4 45,1  47,4 47,4 45,1  

09.01.01.01 

 
Kt. 1,4 1,4   1,3 1,3   1,4 1,4   1,5 1,5   

Iš viso                 

Iš viso uždaviniui: 554,2 553,4 428,2 0,8 592,9 592,9 476,2  600,4 600,4 486,9  613,7 613,7 498,1  

Iš viso programai: 554,2 553,4 428,2 0,8 592,9 592,9 476,2  600,4 600,4 486,9  613,7 613,7 498,1 
 

 

 

 

 



2 lentelė 

ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

Strateginio 

tikslo kodas 

Programos 

kodas 

Programos 

tikslo 

kodas 

Uždavinio 

kodas 
Vertinimo kriterijaus pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

2020-ųjų 

metų 

planas 

2021-ųjų 

metų 

planas 

2022-ųjų 

metų 

planas 

2023-ųjų 

metų 

planas 

Efekto kriterijus (-ai) 

          

          

Rezultato kriterijai 

01 01 01 01 Patenkintų prašymų priimti vaikus lankyti lopšelį-darželį, 

proc. 

R-01-01-01 100 100 100 100 

01 01 01 01 
Vaikų, dalyvavusių rajoninėse olimpiadose, konkursuose, 

viktorinose, skaičius  
R-01-01-01 

110 100 90 80 

01 01 01 01 
Vienam lopšelio-darželio pedagogui vidutiniškai tenkantis 

kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per metus 
R-01-01-01 

8 5 5 5 

 

01 01 01 01 Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 

skaičius 

P-01-01-01-01 163 163 163 140 

01 01 01 01 Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

skaičius 

P-01-01-01-02 39 41 45 35 

01 01 01 01 Pravestų rajoninių olimpiadų, konkursų, viktorinų skaičius P-01-01-01-02 4 4 4 4 

01 01 01 01 Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

pedagogų skaičius 

P-01-01-01-02 21 21 21 21 

01 01 01 01 Vykusių metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaidos 

renginių skaičius 

P-01-01-01-02 8 6 6 6 

01 01 03 02 Vaikų, kuriems suteikta kompleksinė pagalba, skaičius  P-01-03-02-05 23 23 18 18 

 

 

 


