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ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  

STRATEGINIS PLANAS 2015–2019 METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginis planas 2015–2019 metams parengtas 

vadovaujantis švietimo politikos strateginėmis kryptimis ir prioritetais, Anykščių rajono 

savivaldybės strateginio 2015–2017 m. veiklos plano nuostatomis. Strateginis planas – detalus 

institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į lopšelio-darželio (toliau – 

Darželis) situacijos analizę, suformuluoti tikslai, jų uždaviniai ir priemonės, numatomi veiklos 

rezultatai. Darželis, įgyvendindamas strateginiame plane numatytus tikslus ir uždavinius, teikia 

visuomenei švietimo paslaugas, pateisinančias šeimos, vaiko ir visuomenės lūkesčius, įgyvendina 

valstybės, steigėjo bei lopšelio-darželio keliamus reikalavimus, planuoja ir įgyvendina veiklos 

pokyčius.  

 
II. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 
Šalies gyventojų išsilavinimas yra lemiamas įvairių politinių, socialinių, ekonominių 

veiksnių, kurių kontekste funkcionuoja ir savo veiklą organizuoja visos ugdymo institucijos, tarp jų 

ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Kadangi ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra pirminė 

Lietuvos švietimo sistemos pakopa, užtikrinanti lygaus starto galimybes mokymuisi aukštesnėse 

švietimo sistemos pakopose, labai svarbu, kokie reikalavimai ir reikšmė šiam ugdymui yra skiriami 

šalies politiniame, ekonominiame, edukaciniame, socialiniame, technologiniame inovacijų 

lygmenyse. 

Politiniai veiksniai. Pagrindinis švietimo politikos tikslas yra paversti Lietuvos švietimą 

tvirtu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir 

solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Šalies politiniame gyvenime vyksta 

nuolatiniai pokyčiai. Daugelis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytų įgyvendinti 

priemonių bendriausiu lygmeniu yra palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
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institucijoms, siekiui didinti ugdymo prieinamumą, kokybę bei veiksmingumą. Analizuojant 

politinių veiksnių įtaką ikimokyklinio ugdymo institucijai svarbus ir vietinių politikų dėmesys. 

Ekonominiai veiksniai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų atžvilgiu šalyje vyrauja pozityvūs 

ekonominiai veiksniai. Kiekvienam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą 

ugdomam vaikui skiriamas Mokinio krepšelis leidžia stabilizuoti problemišką ikimokyklinio 

ugdymo finansavimą, sudaro sąlygas ikimokyklinio ugdymo plėtrai, pagerina ikimokyklinių įstaigų 

veiklos rezultatus ir kokybę. Tačiau vyrauja ir negatyvūs ekonominiai veiksniai, kai efektyviai 

nesprendžiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčio problema, per maži 

aptarnaujančio personalo, ypatingai auklėtojų padėjėjų, atlyginimai, nepakankamas dėmesys 

efektyviam ikimokyklinio ugdymo įstaigų ūkio problemų sprendimui. Būtinas didesnis 

finansavimas pastatų techninei būklei gerinti. 

Socialiniai veiksniai. Šalyje auga išsilavinimo prestižas, daugėja besimokančiųjų visose 

švietimo pakopose, tačiau toliau mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo paslaugų 

rinka. Statistikos duomenimis Anykščių rajono savivaldybėje vidutiniškai 2011 metais gyveno 

28668 gyventojų, o 2014 metais - 26646 gyventojų (http://osp.stat.gov.lt/). Bedarbystė Anykščių 

rajone lemia vaikų skaičiaus mažėjimą ugdymo įstaigose. 

Lietuva tampa vis atviresnė pasauliui, joje formuojasi vis didesnės kitataučių grupės, todėl 

iškyla ir jų vaikų ugdymo problema. Daugėja šeimų išvykstančių dirbti ir gyventi užsienyje. Kai 

kurios šeimos laikiną vaikų globą patiki seneliams, ar kitiems artimiesiems, tačiau daugelis išvyksta 

kartu su vaikais. Didėja vaikų skaičius iš nepilnų šeimų. Ryškėja „nesantuokinės šeimos“ statusas. 

Teigiamais ikimokyklinio ugdymo įstaigoms veiksniais galima įvardinti augantį visuomenės 

pasitikėjimą ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu, privalomą ikimokyklinį ugdymą nuo 6 

metų.  

Edukaciniai veiksniai. Lietuvai, esant Europos Sąjungos nare, ypač svarbu užtikrinti 

švietimo institucijų veiklos efektyvumą, tęstinumą ir konkurencingumą, todėl paslaugų kokybės 

orientavimo į vaikų ir tėvų poreikius yra labai aktualios. Būtina plačiau naudoti į savarankišką 

ugdymą(si) orientuotus metodus, analizuoti įvairių šaltinių informaciją ir ja remtis sprendžiant 

problemas, kurti netradicinę edukacinę aplinką, pedagogams svarbu išsiugdyti suvokimą nuolat 

mokytis, gebėjimą analizuoti ir vertinti savo veiklą, kuri būtų orientuota ne į jų saviraišką, o į vaiką 

orientuoto ugdymo patirtį. 

Technologiniai veiksniai. Vienu iš pagrindiniu Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų 

– vykdyti informacinės ir žinių visuomenės plėtros programą. Vyrauja pozityvūs technologiniai 

veiksniai. Siekiant sudaryti sąlygas švietimo specialistams naudotis jų darbui reikalingais 

duomenimis, sukurta Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS). Nuo 2010 sukurtas Mokinių 

bei Pedagogų registrai. 
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III. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ 

 
Organizacinė struktūra. Lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra Anykščių savivaldybės biudžetinė 

įstaiga. Darželiui vadovauja direktorius, skiriamas įstatymų numatyta tvarka, vykdantis direktoriaus 

pareigybės apraše bei lopšelio-darželio nuostatuose numatytas funkcijas. Darželio pagrindinė 

veiklos sritis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. 

įstaigoje vaikai ugdomi septyniose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

Teisinė bazė. Veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės 

nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 

Savivaldybės administracijos įsakymai ir kiti teisės aktai. Darželio ir darbuotojų veiklą 

reglamentuoja Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-16 

patvirtinti Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatai, Darželio direktoriaus įsakymais 

patvirtintos darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašymai. 

Žmogiškieji ištekliai.  

Darbuotojai. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-317 

patvirtintas Didžiausias leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo 

užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius yra 35,25 (16 etatų pedagoginiai, 19,25 

etato nepedagoginiai darbuotojai). Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Duomenys apie 

pedagogus registruojami Pedagogų duomenų registre. Darželio direktorius ir pavaduotojas ugdymui 

turi švietimo vadybos magistro laipsnius. 

Ugdytiniai. Darželio ugdymo grupes komplektuoja direktorius. Duomenys apie ugdytinius 

registruojami Mokinių registro duomenų bazėje.  

 
Vaikų skaičius (Mokinių registro duomenimis) 

 2014-09-01 2013-09-01 2012-09-01 2011-09-01 2010-09-01 
Priešmokyklinio 
amžiaus vaikai 

29 29 24 37 30 

Ikimokyklinio 
amžiaus vaikai 

108 110 97 93 97 

Viso  137 139 123 130 127 
Su kiekvienu vaiko tėvu (globėju), pradedant lankyti ugdymo įstaigą, pasirašoma Dvišalė 

mokymo sutartis.  

Finansiniai ištekliai. Darželio finansinius išteklius sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, 

valstybės biudžeto (Mokinio krepšelio) lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos (specialiosios lėšos) už 

suteiktas paslaugas, tikslinių dotacijų lėšos, paramos lėšos. Valstybės Registrų centras nuo 2004 

metų Darželiui suteikė Paramos gavėjo statusą.  

Įstaigos patalpos. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu 

Nr. TS-16 Darželiui perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Anykščių rajono 
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savivaldybės nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: pastatas (2021,45 kv.m.), 

pavėsinės ir kiemo statiniai. Šiuo metu Drželis valdo 1512,08 kv.m. pastato, nes Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-34 „Dėl negyvenamųjų patalpų 

perdavimo pagal panaudos sutartį Anykščių švietimo pagalbos tarnybai“, 509,37 kv.m. 

negyvenamųjų pastato patalpų perduota Anykščių švietimo pagalbos tarnybai. Pastato išorei 

reikalinga renovacija.  

Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro strateginis planas, metinis veiklos planas, 

mokytojų atestacijos programa, vaiko gerovės komisijos planas. Veikla planuojama atsižvelgiant į 

rajono ir šalies prioritetus švietimo srityje. Ugdymo grupių auklėtojai rengia ilgalaikius (metinius) 

bei trumpalaikius veiklos planus. Veikla analizuojama bei numatomos veiklos tobulinimo kryptys, 

rengiamos vadovo, specialistų metinės veiklos ataskaitos. Planams sukurti sudaromos darbo grupės, 

o atskirais atvejais, pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu.  

Apskaitos tinkamumas. Darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos bei administracijos patvirtintais 

teisės aktais. Įstaigoje įdiegta Finet finansų valdymo ir apskaitos sistema. 

Priežiūros sistema. Darželio veiklos kontrolės funkcijas atlieka Darželio direktorius. 

Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė yra nuostatai, darbo 

tvarkos taisyklės, metinis veiklos planas, pareigybių aprašymai. Vykdoma išankstinė finansų 

kontrolė. Atliekama kasmetinė materialiojo turto inventorizacija. Už finansinę veiklą atsakingas 

Darželio direktorius. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja Anykščių rajono savivaldybės 

Centralizuotas vidaus audito skyrius, Kontrolės ir audito tarnyba, Valstybės kontrolierius. 

Ryšių sistema. Informacija apie Darželio veiklą teikiama internetinėje svetainėje 

www.zilvitis.anyksciai.lm.lt, informaciniuose stenduose bei elektroniniu paštu. Įstaigoje 

kompiuterizuotos visos administracijos darbuotojų, ugdymo grupių auklėtojų darbo vietos. Veikia 

telefoninė linija, bevielis internetinis ryšys, sukurtos elektroninio pašto dėžutės įstaigos 

darbuotojams. 

 
IV. SSGG ANALIZĖ (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) 

Stiprybės:   

Racionaliai pritaikomas ir naudojamas įstaigos plotas. 

Svetinga aplinka, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. 

Darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai, sudaromos sąlygos lyderių augimui. 

Sukurta Darželio vaikų duomenų informacinė sistema. 

Užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai su Švedijos ir Vokietijos darželiais. 

Plėtojami partnerystės ryšiai su šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

Rengiami lokaliniai ir šalies projektai.  
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Plėtojama įvairi ugdymo veikla: dailė, muzika, šokiai, sporto būreliai, užsienio (vokiečių) kalbos 

pradinis supažindinimas.  

 
Silpnybės:  

Nepakankamai saugi lauko aikštelėse ugdymo(si) aplinka (prasta tvorų būklė). 

Trūksta tėvų domėjimosi vaikų ugdymu. 

Dėl vaikų pavėžėjimo problemų, mažėjanti galimybė ugdymui išnaudoti erdves, esančias už 

Darželio ribų. 

 
Galimybės: 

Darbuotojų kompetencijos kėlimas. 

Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas. 

Turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką. 

Išmokti aktyviai naudotis visais įmanomais švietimo finansavimo šaltiniais. 

Gauti finansavimą Darželio išorės renovacijai. 

Galimybė pedagogams susipažinti ir dirbti su naujomis informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

Nuo 2015 m. rugsėjo įvestas privalomas priešmokyklinis ugdymas suteiks galimybę turėti stabilų 

ugdytinių skaičių įstaigoje.  

 
Grėsmės, pavojai: 

Galimas vaikų skaičiaus mažėjimas dėl šeimų emigracijos į užsienį bei tėvų bedarbystės. 

Konkurencija. 

Kasmet prastėja pastato būklė: neapšiltintos sienos, nepakeista dalis langų, durų, didelės pastato 

šildymo sąnaudos. 

 
V. VIZIJA 

Šiuolaikiška, moderni ikimokyklinio ugdymo mokykla, atvira naujovėms, informacijai, 

nuolatinei kaitai, aprūpinta pažangiomis ugdymo(si) technologijomis, siekianti vaikui suteikti 

etninės kultūros, sveikos gyvensenos pradmenis, padedanti pasirengti mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą. 

 

VI. MISIJA 

 
Užtikrinti valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų įgyvendinimą įstaigoje, sudarant 

galimybes kiekvienam bendruomenės nariui įgyti bei tobulinti įvairias kompetencijas, būti 

savarankišku, veikliu, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis, žmogumi. Kiekvienam vaikui sukurti 
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aplinką sudarančią sąlygas gerai jaustis, atsiskleisti prigimtinėms galioms, rūpinantis vaiku 

individualiai, gerbiant jo skirtingumus, subrandinti vaiką kitokiai veiklai – mokymuisi. 

 
VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 
2015–2019 metams suformuoti strateginiai tikslai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę užtikrinant ugdymo turinio kaitą.  

2. Užtikrinti sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) sąlygas. 

 
1. Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę užtikrinant ugdymo turinio kaitą 

 
Uždaviniai Priemonės Rezultatas  Lėšų 

šaltinis 
Vykdymo 
laikas 

Bus atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 
programa. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2015 m. 

Visi priešmokyklinio amžiaus vaikai 
dalyvaus tarptautinės programos „Zipio 
draugai“ užsiėmimuose. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat 

Į ugdymą integruotos Etninio, Socialinių 
įgūdžių ugdymo, vokiečių kalbos 
priešmokyklinėse grupėse, Alkoholio, 
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programos. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat 

1.1.1. Į 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
programas 
integruotos 
papildomos 
programos 
 
 

5–6 metų vaikai per metus dalyvaus 3–4 
edukacinėse veiklose  už įstaigos ribų: 
muziejuose, kultūros centre, policijos 
komisariate ir kt.   

MK lėšos Nuolat 

Ugdymo grupės aprūpinamos ugdymo 
priemonėmis pagal Švietimo aprūpinimo 
standartus: žaidimai skirti smulkiajai 
motorikai, konstruktoriai, dėlionės, 
siužetiniai žaidimai, konstruktoriai ir kt. 

Mokinio 
krepšelis, 
Biudžeto 
lėšos  

Nuolat 

Įsigytos 2 priemones lauko žaidimų 
aikštelėse  (laipiojimui, pusiausvyrai) 

Mokinio 
krepšelis 

2015– 
2019 

1.1.2. Ugdymo 
aplinkos 
atnaujinimas 

Įsigytos 3 mokomosios kompiuterinės 
programos, skirtos ikimokykliniam 
ugdymui 

Mokinio 
krepšelis, 
Biudžeto 
lėšos 

2015–
2019 

Kiekvienas pedagogas dalyvaus po 5 
dienas per metus kvalifikaciniuose 
renginiuose 

Mokinio 
krepšelis 

Nuolat 

Įgyvendinama atestacijos programa: 1 
pedagogas įgis auklėtojo metodininko, 2 – 
vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją 

Mokinio 
krepšelis, 
Biudžeto 
lėšos  

Nuolat 

1.2.3. 
Darbuotojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas ir 
atestacijos 
vykdymas 

Kiekvienas aptarnaujančio personalo 
darbuotojas per  metus dalyvaus po 1–2 
dienas kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

Biudžeto 
lėšos 

Nuolat 

1.1. 
Laiduoti 
ugdymo 
programų 
įvairovę 

1.1.4. Tėvų, Bendradarbiaujant su Anykščių PPT, 1–2 Žmogiškieji Nuolat 
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kartus per metus bus rengiamos tėvams 
paskaitos, konsultacijos. Dauguma tėvų 
įgis pedagoginių psichologinių žinių, 
padedančių sėkmingai bendrauti su vaiku  

ištekliai 

1 kartą per metus rengiamos paskaitos ir 
seminarai tėvams nuotoliniu būdu 
(www.egu.lt). Tėvai įgis žinių įvairiomis 
temomis, susijusiomis su vaikų auklėjimu   

Žmogiškieji 
ištekliai 

1 kartą per 
metus 

Esant poreikiui, visos auklėtojos bus 
konsultuojamos logopediniais klausimais 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat  

Darželio 
bendruomenės 
partnerystė   

Esant poreikiui, visi tėvai gaus logopedo 
konsultaciją 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Esant 
poreikiui 

Atsižvelgiant į vaikų, tėvų poreikius, 
nuolat koreguojamas meniu 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat 

Dalyvaujant programose „Vaisių 
vartojimo skatinimas mokyklose“ ir 
„Pienas vaikams“ bus pagerinta vaikų 
mityba bei skiepijami sveikos gyvensenos 
įgūdžiai 

ES lėšos Nuolat 

Dalyvaujama „Maisto banko“ akcijose Žmogiškieji 
ištekliai 

Esant 
galimybei 

1.2. Sudaryti 
sąlygas 
švietimo 
paslaugų 
prieinamum
ui 

1.2.1. 
Kokybiško 
maitinimo 
organizavimas  
 
 
 
 
 

Vykdomi viešieji pirkimai maisto 
produktams įsigyti, įrangos atnaujinimui  

Žmogiškieji 
ištekliai, 
biudžeto 
lėšos  

Nuolat 

1–3 kartus per metus pristatoma Darželio 
veikla (geroji patirtis) respublikos 
ikimokyklinių įstaigų tarpe 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kas metai 

Plėtojami ryšiai su užsienio šalių 
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis  

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat 

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su 
Anykščių Kultūros centru, Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešosios bibliotekos vaikų skyriumi 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2015– 
2016  

1.3.1. Veikla 
bendradarbiaujant 

Bendradarbiaujant su Anykščių rajono 
ikimokyklinio ugdymo skyriais, rengiami 
1–2 renginiai per metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Po 1–2 
renginius 
per metus  

Visi Darželio pedagogai dalyvaus 
Respublikos ikimokyklinių įstaigų 
darbuotojų asociacijos „Sveikatos 
želmenėliai“ inicijuojamoje veikloje 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Esant 
galimybei 

Olimpiniam komitetui kas metai 
pateikiamos paraiškos olimpinės veiklos 
vykdymui, dalyvaujama šio komiteto 
rengiamose akcijose 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kas metai 

Visi 4–6 metų vaikai dalyvaus Futbolo 
federacijos projekto „Futboliukas“ 
veikloje 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat 

1.3. 
Sudaryti 
sąlygas 
bendrauti 
ir 
bendradar
biauti  

1.3.2. Dalyvauti 
respublikos 
įvairių 
asociacijų, 
organizacijų 
rengiamuose 
projektuose   

Kas metai 4–6 pedagogai dalyvaus 
respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
rengiamuose renginiuose, konkursuose, 
akcijose 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Esant 
galimybei 
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2. Užtikrinti sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) sąlygas 
 
Uždaviniai  Priemonės Rezultatas Lėšų šaltinis Vykdymo 

laikas 
Atliekamas sanitarinių mazgų (grupių 
tualetų) remontas  

Anykščių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Vietinio ūkio 
skyrius 

2015 -
2018  

Kas metai paruošiama ugdymo 
aplinka ugdomajai veiklai 

Biudžeto lėšos Kas 
metai 

Atnaujinami lauko įrenginiai, želdynai Biudžeto lėšos, 
Mokinio 
krepšelio lėšos 

Kas 
metai 

Bus pakeistos vaikų persirengimo 
spintutės, auklėtojų rūbų spintos  

Biudžeto lėšos, 
paramos lėšos 

2015 - 
2019  

Pagal poreikį bus atnaujintas ūkinis 
inventorius:  minkštas inventorius, 
indai, cheminės priemonės ir kt. 

Biudžeto lėšos Nuolat 

2.1.1. Vykdyti 
teisės aktų 
nustatytus 
reikalavimus 

Logopedui ir pavaduotojui ūkio 
reikalams bus atnaujinti kompiuteriai  

Biudžeto lėšos, 
Mokinio 
krepšelio lėšos, 
paramos lėšos 

2015 -
2019 

Atlikta pastato išorės renovacija  Anykščių rajono 
savivaldybė 

2017 m.  

Išnuomojant patalpas laisvu nuo 
veiklos metu, papildomas įstaigos 
biudžetas ir gaunama po 175 Eur per 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat 
 

2.1. Gerinti 
įstaigos 
materialinę 
bazę 

2.1.2. 
Papildomo 
finansavimo 
galimybės 

Kas metai gauti po 700 Eur papildomų 
lėšų iš GPM (2 proc.) 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Nuolat 
 

Kas metai parengiama po 2–3 
projektus į Anykščių savivaldybės 
finansuojamus fondus ir gaunama po 
250 Eur 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kas 
metai 
 

Kas metai parengiami po 1 respublikinį 
projektą 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kas 
metai 

2.2. 
Projektinė 
veikla 

2.2.1. Projektų 
rengimas 
 
 

Vadovaujant meninio ugdymo 
pedagogams, Darželis kas metai 
dalyvaus 2–3 meninės raiškos 
respublikiniuose, tarptautiniuose 
konkursuose, akcijose 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Kas 
metai 

 
VIII. BENDRAS LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 
Asignavimai 
(Eur) 

Projektas (Eur)  
Išlaidų pavadinimas 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
1. Iš viso išlaidų  233425 258768 284645 313109 344420 
1.1. iš jų darbo užmokesčiui 139051 152956 168252 185077 203584 
1.2. iš jų prekių ir paslaugų naudojimui 94374 103811 114192 125611 138172 
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1.3. iš jų sandoriams dėl materialiojo ir 
nematerialiojo turto bei finansinių 
įsipareigojimų vykdymui 

0,00 2000 2200 2420 2662 

2. MK lėšos 117687 129456 129456 129456 129456 
2.1. iš jų darbo užmokesčiui 86302 94932 94932 94932 94932 
2.2. iš jų prekių ir paslaugų naudojimui 31385 34524 34524 34524 34524 
3. Specialiosios lėšos (biudžetinių įstaigų 
pajamos) 

29845 29845 29845 29845 29845 

 
IX. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO, VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR 

ATSAKOMYBĖS FORMOS 
 

Strateginis planas tikslinamas, koreguojamas kasmet. Už plano tikslinimą atsakinga 

Strateginio planavimo darbo grupė, patvirtinta Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2014 m. 

lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-32 „Dėl strateginio plano rengimo grupės tvirtinimo ir 

stebėsenos grupės sudarymo“.  

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, 

kurią atlieka Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė. Analizės duomenys fiksuojami 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupės sudarytoje lentelėje: 

 
Strateginių tikslų pasiekimų analizė 
 
Uždaviniai Priemonė Pasiektas 

rezultatas 
Panaudoti 
finansiniai ištekliai 

Įgyvendinta  
(data) 

Uždavinys 1     
     
 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
PRITARTA 
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos 2015 m. vasario 10 d. 
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1) 
 
 


