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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metų vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo 

sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 17 ir 18 

punktais ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių  rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 
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PRITARTA  
Anykščių rajono savivaldybės tarybos  
2021 m.  kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-79 

 
ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
VADOVO ŽODIS 

 
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – mokykla) – mokykla, teikianti ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį ugdymą, siekianti visapusiško vaiko ugdymo(si), nuolat atsinaujinanti, atvira 

pozityviai kaitai.  

2020 metais šalies mastu vyravę gyvensenos pokyčiai, turėję įtakos COVID-19 

pandemijos, mokyklos bendruomenę dalinai nukreipė ieškoti naujų ugdymo pateikimo formų, 

įpareigojo administraciją, mokytojus gebėti pozityviai įvaldyti vis naujai iškylančius vadybos, vaikų 

ugdymo, bendravimo su tėvais iššūkius.  

Mokyklos bendruomenė 2020 metais ieškojo būdų, kaip tobulėti, kelti kvalifikaciją, 

susiejant su mokymosi visą gyvenimą tendencija, ieškojo būdų mokyklos fizinei aplinkai pagerinti, 

užtikrinant saugias, sveikas ugdytiniams ugdymosi bei darbuotojams darbo sąlygas. Nuotolinis 

ugdymas vertė kokybiškiau susipažinti bei įvaldyti informacines technologijas, nuotoliniu būdu 

keliant kvalifikaciją, likti budriems COVID-19 ligos apsuptyje.   

 
I SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

1. Mokyklos veiklos tikslai  

Mokykla 2020 metais dirbo pagal 2020 m. sausio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-4 

patvirtintą Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginį veiklos planą 2020–2024 metams, kurio 

tikslas – užtikrinti kokybišką, inovatyvų ugdymą, sveikatą tausojančioje, saugioje, bendravimu su 

ugdytinių tėvais paremtoje aplinkoje. Šiam tikslui pasiekti 2020 metais iškelti uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę. 

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

3. Plėtoti įstaigos bendradarbiavimo su šeima veiklą. 

2. Veikla, susijusi su tikslų įgyvendinimu  

2020 metais įgyvendinant uždavinį „Gerinti ugdymo kokybę“, įgyvendinta eilė priemonių 

užtikrinančių ugdymo kokybės gerinimą ir kaitą įstaigoje. Atnaujinta ir patvirtinta ikimokyklinio 

ugdymo programa. Užtikrinant vaikų socialinį emocinį saugumą, visi priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo socialinio emocinio ugdymo programose: „Zipio draugai“, 

„Kimochis“, „Laikas kartu“. Pastaroji programa turi tęstinumą mokyklose. 2020 metais mokytojai 

kėlė kvalifikaciją, mokėsi organizuoti ugdymo veiklą, integruojant emocinio ugdymo Kimochis 
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programą. Mokytojai, siekdami sklandaus šios programos įgyvendinimo, dalyvavo 

kvalifikaciniuose renginiuose ir tobulino specialiąsias kompetencijas.  

Ugdymo veiklą 2020 metais praturtino patyriminio ugdymo (STEAM) veikla, kuriai 

numatyta bei įkurta speciali aplinka: suremontuota patalpa, įsigyti baldai (spintelės, staliukai, 

kėdutės), ugdymo priemonės (tyrinėjimo indai, padidinimo stiklai, lupos, augalų stebėjimo indai, 

žiūronai, rinkiniai eksperimentams), kaupiamos įvairios priemonės veiklai. Mokytojai gilinosi į šios 

veiklos specifiką, galimybes, dalijosi įžvalgomis su kitų įstaigų pedagogais, nuotoliniuose 

seminaruose kėlė kvalifikaciją.  

Bendradarbiaujant su Anykščių švietimo pagalbos tarnybos specialistais, priešmokyklinio 

amžiaus vaikams organizuotas erdvinių, pažintinių gebėjimų lavinimo užsiėmimų ciklas 

„Žaidžiame, kuriame, mokomės“. 

Ieškant būdų ugdymo veiklos įvairovei, siekta išnaudoti netradicines ugdymo erdves, 4–

6/7 metų vaikai dalyvavo dešimtyje edukacinių veiklų už įstaigos ribų (muziejuose, policijos 

komisariate, etnografinėse vietose ir kt.). Turtintos bei atnaujintos mokyklos ugdymo aplinkos: 

sporto salės grindys padengtos minkšta danga, įsigyta priemonių judriajai veiklai lauke bei viduje. 

Mokykla tęsia bendradarbiavimą su lituanistine „Saulės“ mokykla iš Stokholmo. Kartu su 

pedagogine bendruomene parengtas tarptautinis interaktyvus pilietiškumo ugdymo projektas „Aš 

esu iš Anykščių, o tu iš kur?“. Projektas skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti. 2020 m. pavasarį 

sukurtas filmukas „Aš iš Anykščių, o tu iš kur?“, kuriame vaikai pristatė Anykščių miestą, o 

gegužės mėn. sulaukta piešinių albumo iš Švedijos vaikų su užrašytais pasakojimais apie savo 

tėvelių gimtus miestus Lietuvoje.  

Įgyvendinant uždavinį „Užtikrinti sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) sąlygas“, viena iš 

veiklų – įdiegtas „švediško stalo“ vaikų maitinimo principas. Tam įsigyta specialūs indai: marmitas, 

specialios žnyplės, samteliai maistui įsidėti, konvencinė krosnelė (iš viso už 3840 Eur). Nauja 

patirtis vaikų tarpe greitai prigijo: vaikai patys serviravo stalus, atsakingai pagal savo poreikį dėjosi 

į lėkštes maistą. Taikant maitinimą „švediško stalo“ principu, gerinami vaikų socialiniai įgūdžiai, 

ugdomi sveikos gyvensenos įpročiai, valgymo kultūra, mokoma(si) taupyti maistą. 

Pedagogų komanda dalyvavo mokymuose, susijusiuose su vaikų fizinio aktyvumo 

ugdymu. Tėvai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose apie sveikos mitybos įpročių formavimą, 

išklausė psichologo J. Kairio paskaitą „Vaikų ir jaunimo girtavimo, kvaišalų vartojimo, rūkymo 

prevencija“ (36 bendruomenės nariai). 

Užtikrinant vaikų ugdymą estetiškoje aplinkoje bei darbuotojų darbą saugioje aplinkoje, 

2020 metais atlikti aplinkos remonto darbai: suremontuotos trys ugdymo grupės (perdažytos sienos, 

grindys (600 Eur), pakeistas smėlio dėžių smėlis (70 Eur), suremontuotas vienas sanitarinis mazgas, 

paklota smūgį silpninanti danga po 70 m2 žaidimų aikštele (2117 Eur). Įsigyta lauko žaidimų 

aikštelės įranga (sūpynės, pusiausvyros tiltelis). 2020 m. gegužės mėn. atlikta žaidimų aikštelės 
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išorės kontrolė, lauko įrenginiai ir erdvės atitinka teisės aktų reikalavimus, užtikrinama saugi vaikų 

fizinį aktyvumą skatinanti aplinka. 

Vienas iš 2020 metų veiklos uždavinių – plėtoti įstaigos bendradarbiavimo su šeima 

veiklą. Kadangi šiais metais karantinas įpareigojo keisti darbo pobūdį, džiaugiamės tėvų pozityviu 

požiūriu į atsakomąjį ryšį organizuojant nuotolinį ugdymą. Su daugiau kaip 80 proc. ikimokyklinio 

ir 100 proc. priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais pedagogai palaikė ryšį.  

Palaikomos bei skatinamos tėvų iniciatyvos. Tėvų bendruomenė noriai talkino atnaujinant 

lauko aplinką vaikų judriosios veiklos vykdymui (atnaujintos virvinės laipynės, mediniai buomai, 

kartu su pedagogais organizuotos išvykos ir kt.). Jau tradicija tapusi ir toliau vykdoma tėvų 

iniciatyva – vietoje išleistuvių, organizuojamas žygis su vaikais ir jų šeimos nariais. Įtraukiant 

tėvus, vykdyta eilė renginių, parodų: šeimų kūrybinių darbų paroda „Gražiausias lietuviškas žodis 

vaikų akimis“. Respublikinio projekto „Žaidimai moko“ vykdymo metu tėvai su vaikais atliko 

užduotis kartu namuose; tėveliai su vaikais dalyvavo rudeninėje parodoje „Aš – ruduo, aš – rimtas 

vyras, štai gėrybių – visas šimtas“ ir kartu gamino darbelius; tėvai vykdė edukacinę veiklą grupėje 

„Duonos riekelėje – žiemkenčio kelias“, pagamino priemonę – medį Kimochi žaislams 

apgyvendinti bei mini spinteles ugdymo priemonėms. 

Tėvų pageidavimu, mokykloje sudarytos sąlygos papildomam vaikų ugdymui: sistemingai 

organizuojami sportinių šokių, krepšinio, futbolo pradmenų, užsienio kalbos mokymo, keramikos, 

dailės užsiėmimai. Apie 90 proc. priešmokyklinio amžiaus vaikų lankė užsiėmimus baseine 

(sausio–vasario mėnesiais). 

Sudarytos sąlygos tėvams ir mokytojams dalyvauti bendruose mokymuose: apie 25 proc. 

tėvų ir 90 proc. mokytojų ir mokytojų padėjėjų dalyvavo nuotoliniame seminare „Kaip pažinti 

kitokius vaikus ir padėti jiems suvaldyti savo elgesį bei emocijas“.  

COVID-19 pandemija koregavo visos bendruomenės veiklą, kurios didesnė dalis buvo 

vykdoma nuotoliniu būdu. Tai turėjo įtakos visų darbuotojų praktiniam IT panaudojimo skatinimui 

bei turimų gebėjimų tobulinimui. Nuotolinis bendravimas su darbuotojais buvo vykdomas Google 

Meets platformoje.  

3. Vaikų kitų pasiekimų pažanga 

Ugdytinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos išleistu leidiniu „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“. Ikimokyklinio 

amžiaus ugdytinių vertinimas atliekamas pagal 7 žingsnių vertinimo sistemą. Medžiaga apie 

ikimokyklinuko padarytą pažangą kaupiama „Vaiko aplanke“, t. y. vaikų darbai, vaiko stebėjimo 

aprašai, vaikų mintys, specialistų komentarai, tėvų pastebėjimai. Mokytojas, atsižvelgdamas į 

vertinimo informaciją, analizavo, koregavo ugdymo(si) procesą, pasirenkant veiksmingiausius 

būdus ir metodus, kad vaikas patirtų sėkmę, rūpinosi, kad laiku būtų suteikta specialioji pagalba, 

tuo pačiu įsivertindamas ir savo darbą.  
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Pedagoginei bendruomenei svarbu palengvinti kiekvieno, naujai ateinančio vaiko 

adaptaciją darželyje, padėti sėkmingai prisitaikyti neįprastoje aplinkoje, prie pakitusio dienos ritmo, 

įgyti bendravimo įgūdžių. Vaikams pradėjus lankyti mokyklą, pildomas „Adaptacijos lapas“, kurio 

pagrindu individualiai su vaiko tėvais (globėjais) aptariama vaiko adaptacija mokykloje, esant 

poreikiui, daromos išvados.  

Mokytojai du kartus per metus atliko vaikų pasiekimų vertinimus. Mokslo metų pabaigoje 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai parengė rekomendacijas būsimų pirmokų mokytojams, kurios 

perduotos mokykloms, kuriose vaikai mokosi. Su vaikų tėvais (globėjais) vaikų pasiekimai aptarti 

nuotoliniu būdu.  

Mokyklos pedagogai 2020 metais rengė vaikus ir dalyvavo įvairiuose renginiuose, 

konkursuose, akcijose. Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo respublikiniame projekte 

„Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“, gauta padėka už vaikų socialinių 

emocinių gebėjimų ugdymą bei prisidėjimą prie organizacijų, kurios kuria draugišką ir saugią 

aplinką.  

2020 metais pedagoginė bendruomenė kartu su vaikais dalyvavo 1 tarptautiniame piešinių 

konkurse „Kalėdų stebuklingos akimirkos“ Kazachstane, 2 respublikiniuose piešinių konkursuose 

„Lietuvos paukščiai 2020“, „Mylimiausias žaislas“. Taip pat, dalyvavo kitų įstaigų pasiūlytuose 

meniniuose projektuose: kūrybiniame projekte „Meškiukas geo“, piešinių parodoje „Mano pirštinė 

pirštuota, mano pirštinė raštuota“, kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Svajonių gaudyklė 2020“, 

virtualioje nuotraukų parodoje „Padovanok draugui šypseną“, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių, jų tėvų, mokytojų akcijoje „Ekologiškos Kalėdų dirbtuvėlės“ ir kt. Mokykloje 

surengė darbelių, piešinių parodėles: gamtos gėrybių parodą darželio kieme „Aš – ruduo, aš – 

rimtas vyras, štai gėrybių visas šimtas“ bei vaikų ir jų šeimos narių kūrybinių darbų parodą 

„Gražiausias lietuviškas žodis vaikų akimis“. 

Mokyklos mokytojai organizavo ir kvietė kitų įstaigų pedagogus dalyvauti renginyje, 

skirtame Aukštaitijos regiono priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir 1–5 klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos ugdymo projekte „Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“. 

Vaikai bei pedagogai apdovanoti padėkomis. 

Siekiant nuoseklaus fizinio aktyvumo skatinimo veiklos, bei tenkinant vaikų prigimtinį 

norą judėti, didelis dėmesys mokykloje skiriamas judriajai veiklai. Bendruomenė dalyvavo šalies 

projektuose „Olimpinė karta“, futbolo federacijos projekto „Futboliukas“ veikloje, respublikinėje 

ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikloje. Parengtas 

respublikinis olimpinės veiklos projektas, gautas 400 Eur finansavimas. Paskelbus karantiną, buvo 

siekiama maksimaliai išnaudoti ugdymo organizavimo lauke galimybes (šokių užsiėmimai, 

krepšinio, futboliuko veiklos). Kas metai dalyvaujame Europos mastu organizuojamame „Judumo 

savaitės“ renginyje. 
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4. Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga  

Mokykloje vykdomos ilgalaikės smurto prevencinės programos, apimančios ir žalingų 

įpročių prevenciją. Nors ugdomoji veikla 2020 metais ilgą laiko tarpą vykdyta nuotoliniu būdu, 

buvo organizuoti renginiai Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, dalyvauta akcijoje „Savaitė be 

patyčių“. Šių veiklų tikslas – padėti vaikams ugdyti pasitikėjimą savimi, suvokti savo jausmus, 

prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Minėtos Valstybinės šventės, dalyvauta respublikinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“, Sausio 13-ajai paminėti. Šiose veiklose dalyvavo apie 90 proc. vaikų. 

Taip nuo mažens ugdomas vaikų pilietiškumas.  

Mokykla į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integravo šias programas: 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programą, Goethe‘s instituto projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase 

priešmokykliniame ugdyme“ (ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas) programą. Viena ugdymo 

grupė dirbo taikydama Valdorfo ugdymo metodo elementus. 

5. Vadovų ir įstaigos pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga  

Mokyklos direktorė Virginija Padūmienė, įstaigai vadovauja 17 metų. Pavaduotoja 

ugdymui Neringa Tumėnienė turi 14 metų vadybinį stažą. Abu vadovai turi švietimo vadybos 

magistro laipsnį.   

Pagrindiniai sunkumai ir iššūkiai su kuriais mokykla susidūrė 2020 m. – veiklos 

vykdymas karantino metu. Vadovams bei mokytojams reikėjo greitai persiorientuoti vykdant 

ugdymo veiklą nuotoliniu būdu. Visiems darbuotojams buvo sudarytos sąlygos siekti aukštesnės 

kvalifikacijos, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, dalyvaujant seminaruose, kursuose. Darbuotojai 

pasinaudojo nuotoliniais kvalifikacijos tobulinimo renginiais. Tai leido sumažinti išlaidas, nes juose 

dalyviai mokėsi patogiu jiems laiku.  

Mokytojų asmeninių bei specialiųjų kompetencijų tobulinimui, buvo suteikta galimybė 

kelti kvalifikaciją: dalyvauta 620 kvalifikacinių valandų renginiuose (vidutiniškai vienam 

mokytojui tenka po 52 valandas), patobulintos įvairios asmeninės kompetencijos: socialinių 

emocinių įgūdžių ugdymo, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymo ir jų ugdymo 

organizavimo srityse, STEAM pritaikomumo ikimokyklinio ugdymo įstaigose, stiprinant vaikų 

sveikatą. 100 proc. pedagogų patobulino IKT kompetencijas, įgytas patirtis taikė darbe.  

2020 metais buvo planuota tobulinti asmenines kompetencijas: ugdymo proceso valdymo 

kompetencija ir organizacijos valdymo kompetencija. Šias kompetencijas patobulintos dalyvaujant 

seminaruose: „Vadovo – lyderio komunikacija komandoje“ ir „Vertinimas kaip mokymasis: 

psichologiniai aspektai“. Seminarų metu patobulinti lyderystės gebėjimai, darantys įtaką 

komunikacijai komandoje, komandos narių motyvacijai, sutelktumui, tobulėjimo ir darbo 

rezultatams. Gilintos žinios šiose srityse: darbo kodekso klausimais „Darbo kodekso naujovės ir 

taikymo aktualijos“; asmens duomenų apsauga švietimo įstaigose, dažniausiai daromos klaidos ir 
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praktiniai aspektai; rizikos vertinimas ir vidaus kontrolė. Vadovai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami 

140 kvalifikacinių valandų renginiuose.  

Bendradarbiavome su kitomis miesto įstaigomis. Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių skyriaus specialistai 

organizavo seminarą-konsultaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojams apie 

COVID-19 prevencijos priemones ir veiksmus, kurių būtina imtis karantino laikotarpiu. Seminare-

konsultacijoje dalyvavo 100 proc. darbuotojų.  

6. Ugdytinių kaita mokykloje  

Ugdomų vaikų skaičius lyginant 2019 ir 2020 metus, beveik nepakito. Informacija 

pateikiama 1 lentelėje. 
1 lentelė. Ugdytinių kaita mokykloje 

Metai Grupių skaičius Priešmokyklinio 
amžiaus vaikai 

Ikimokyklinio amžius 
vaikai 

Iš viso 

2019 7 32 103 135 
2020 7 37 97 134 

 
7. Ugdytinių lankomumas  

Analizuojant vaikų lankomumą, 2020 metais stebimas lankomumo sumažėjimas, bet tam 
įtakos turėjo karantino laikotarpis. Informacija apie vaikų lankomumą pateikiama 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Ugdytinių lankomumas  

Eil. 
Nr. 

Metai Lankytų dienų skaičius  Lankomumo procentas 

1. 2019 17347 67 
2. 2020 15045 47 

 
8. Mokytojai 

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 – 35,25. 2020 metų gruodžio 31 d. 

duomenimis mokykloje dirbo 36 darbuotojai (su vadovais): 18 pedagoginių darbuotojų (su 

vadovais), 18 nepedagoginių darbuotojų. Informacija apie pedagoginius darbuotojus pateikiama 3 

lentelėje. 
3 lentelė. Duomenys apie pedagoginius darbuotojus (su vadovais) 

Pareigybė Išsilavinimas Darbuotojų 
skaičius 

Įgyta kvalifikacija  

Direktorius  Aukštasis universitetinis su magistro 
laipsniu 

1  

Pavaduotojas 
ugdymui 

Aukštasis universitetinis su magistro 
laipsniu 

1  

Aukštasis universitetinis su magistro 
laipsniu 

1 1 vyr. mokytojas Mokytojai 

Aukštasis universitetinis su 5 1 mokytojas metodininkas 
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bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 4 vyr. auklėtojai 
Aukštasis neuniversitetinis 9 7 vyr. auklėtojai 

2 auklėtojai metodininkai 
Logopedas Aukštasis universitetinis su 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 
1 1 vyr. logopedas 

 
4 lentelė. Mokytojų, vadovų pasiskirstymas pagal pedagoginį darbo stažą 

Eil. 
Nr. 

Pedagoginio personalo darbo stažas 2019-12-31 
skaičius/proc. 

2020-12-31 
skaičius/proc. 

1. Iki 4 metų 1/5,5 1/5,5 
2. Nuo 4 iki 10 metų  2/11 2/11 
3. Nuo 10 iki 15 metų 5/28 5/28 
4. 15 metų ir daugiau  10/55,5 10/55,5 

 Iš viso pedagogų: 18 18 
 

5 lentelė. Mokytojų, vadovų pasiskirstymas pagal amžių  

Eil. 
Nr. 

Pedagoginio personalo amžius 2019-12-31 
skaičius/proc. 

2020-12-31 
skaičius/proc. 

1. Iki 25 metų 1/6 0/0 
2. 25–29 metai 2/11  3/17 
3. 30–34 metai 1/5 1/5 
4. 35–39 metai 3/17 2/11 
5. 40–44 metai 1/5 1/5 
6. 45–49 metai 2/11 2/11 
7. 50–54 metai 2/11 2/11 
8. 55–59 metų 3/17 3/17 
9. 60 ir daugiau 3/17 4/23 
 Iš viso: 18 18 

 
9. Kvalifikacijos kėlimas 

Spartus gyvenimo tempas švietimo sistemos pokyčiai, įpareigoja pedagogus gebėti 

pozityviai valdyti vis naujai iškylančius vaikų ugdymo iššūkius, todėl būtinas nuolatinis 

kvalifikacijos kėlimas. 

Vadovų 2019 ir 2020 metais kvalifikacijos tobulinimo suvestinė pateikiama 6 lentelėje. 
6 lentelė. Vadovų kvalifikacija 

Metai Direktorius kėlė 
kvalifikaciją (val.) 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
kėlė kvalifikaciją (val.) 

Iš viso valandų 

2019 34 40 74 
2020 44 86 130 

 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, tobulinusių kvalifikaciją 2019 ir 2020 metais 

pateikiama 7 lentelėje. 
7 lentelė. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija 

Metai Mokytojų, 
tobulinusių 

kvalifikaciją, 
skaičius 

Kvalifikacinių  
valandų kiekis 

Tobulinusių 
kvalifikaciją 

mokytojų dalis 
(proc.) 

Tenka valandų 
skaičius vienam 

mokytojui 
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2019 16 778 100 48,6 
2020 16 620 100 38,75 

 
10. Mokyklos darbuotojų atlyginimai 

Mokyklos darbuotojų atlyginimai skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo 

nuostatomis. Darbuotojų atlyginimai pateikiami 8 lentelėje. 
8 lentelė. Vidutinis darbo užmokestis 

Pareigybių grupės Darbuotojų 
skaičius 

Priskaitytas darbuotojo mėnesio vidutinis 
darbo užmokestis  

(su socialinio draudimo įmoka) Eur 
Vadovai ir jų pavaduotojai 2 1774 
Specialistai:  
Mokytojai 
Aplinkos 

 
16 
4 

 
1418 
972 

Kvalifikuoti darbuotojai  14 776 
Darbininkai 2 455 

 
11. Projektinė veikla  

Informacija apie mokyklos bendruomenės 2020 metais parengtus projektus pateikiama 9 

lentelėje. 
9 lentelė. 2020 metais parengti ir įvykdyti projektai 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Gauta lėšų 
(Eur) 

Respublikinis 
/rajoninis 

1. „Trys kartos – 
olimpiniame sūkury“ 

Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas 

400,00 Respublikinis  
 

2. „Gatvėje būki atsargus – 
šito mokyk ir kitus-7“ 

Anykščių rajono 
savivaldybės biudžetas 

0,00 Rajoninis 

 

12. Veiklos rezultatų analizė   
10 lentelė. Veiklos rezultatų lyginamoji analizė 

Rezultatas Kiekybiniai kriterijai 
2019 m. 2020 m. 

1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA 
1.1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 
integruotos kitos programos, skaičius 

6 6 

1.2. Vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, skaičius/dalis (proc.) 48/35,5 proc. 46/34,3 proc. 
1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas (gabūs, 
specialiųjų poreikių vaikai su švietimo pagalbos tarnybos išvadomis 
ir rekomendacijomis) skaičius/dalis (proc.) 

0 4/3 proc. 

1.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, dalis (1–5 m.) 100 100 
1.5. Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, dalis  100 100 
1.6. Administracijos stebėtos ir vertintos veiklos 12 8 
1.7. Veiklos netradicinėse aplinkose 36 10 
1.8. Tėvų iniciatyvos 4 2 

2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA 
2.1. Vaikų, dalyvavusių savivaldybės, šalies konkursuose, varžybose 62 32 
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ir kt., skaičius 
2.2. Tarptautinio lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos 0 0 
2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, 
skaičius 

0 0 

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 4 
 

0 
 

2.5. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, 
skaičius 

0 0 

3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA 
3.1. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 3 2 
3.2. Vykdyti ikimokyklinės įstaigos lygmens projektai, skaičius 7 2 
3.3. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 10 10 
3.4. Projektuose dalyvavusių vaikų skaičius/dalis (proc.) 120/89 proc. 60/45 proc. 
3.5. Vykdytos prevencinės programos, skaičius 4 4 
3.6. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.) 100 100 

4. VADOVŲ IR MOKYKLOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJŲ 
PAŽANGA 

4.1. Pedagogų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis (proc.) 0 0 
4.2. Pedagogų, skleidusių patirtį respublikoje, skaičius/dalis (proc.) 3/19 proc. 0 
4.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, tobulinusių 
kvalifikaciją skaičius/dalis (proc.) 

16/100 
proc. 

16/100 proc. 

4.4. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 
vienam pedagogui 

48,6 38,8 

4.5. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius 1 0 
4.6. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 3 0 
4.7. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 
vienam vadovui 

37 65 

 

II SKYRIUS 
KITA INFORMACIJA 

 
13. Turto valdymas 

Mokyklos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise pastato plotas 1497,06 m2 (iš 

2006,43 m2). 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 m2 negyvenamųjų pastato patalpų perduota Anykščių švietimo pagalbos tarnybai 

10 metų laikotarpiui.  

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus vedėjo 2019 

m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 38VĮ-499–(14.38.2) „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo 

kadastro Nr. 3403/0022:47 dalies“, esančios Muziejaus g. 20, Anykščių m. Anykščių r. sav., 

perdavimo neatlygintinai naudotis Anykščių lopšeliui-darželiui „Žilvitis“, perduota neatlygintinai 

naudotis 0,7918 ha ploto žemės sklypo dalį, iš 1,0612 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 

3403/0022:47, esančio Muziejaus g. 20, Anykščių m. Anykščių r. sav., 2019 m. balandžio 4 d. 

sudaryta Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 38SUN-5-(14.38.56). 2020 metais atlikti pastato 

kadastriniai matavimai ir įregistruoti Registrų centre. 

Faktinių nekilnojamojo turto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus 
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sudarė 44576,88 Eur (11283,09 Eur statinių priežiūros darbininko, elektriko, santechniko darbo 

užmokesčio su socialiniu draudimu ir 33293,79 Eur pastato apsauga, deratizacijos, komunalinės 

paslaugos, techninių priemonių patikrų, varžų matavimo paslaugos, medžiagos patalpų ir 

inžinerinių sistemų remontui). Per biudžetinius metus įsigyta ilgalaikio turto vertė siekia 8022,30 

Eur (konvencinė krosnis su komplektacija, vaikų lauko žaidimų aikštelių įrenginiai), trumpalaikio 

turto vertė – 11106,84 Eur.  

14. Programų ir projektų valdymas  
 

2020 metais įstaigai buvo skirta 304,8 tūkst. Eur, panaudota 299,8 tūkst. Eur biudžeto 

lėšų. Iš biudžeto lėšų darbo užmokesčiui su Sodros įmokomis panaudota 260,5 tūkst. Eur, tai sudaro 

87 proc. biudžeto lėšų. Mokymo lėšas sudarė 162,1 tūkst. Eur: darbo užmokesčiui su socialinio 

draudimo įmokomis –150,4 tūkst. Eur, kvalifikacijai – 0,8 tūkst. Eur, transporto išlaidoms – 0,3 

tūkst. Eur, ryšiams – 0,5 tūkst. Eur., ugdymo priemonėms – 9,5 tūkst. Eur.  

Iš kitų šaltinių gauta 1,8 tūkst. Eur, už kuriuos įgyvendintas 1 respublikinis projektas, 

įsigytos ūkiui skirtos bei ugdomąjai veiklai organizuoti prekės. Tai sudaro 0,6 proc. nuo 

Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų. 

Mokyklos 2020 metų asignavimų panaudojimo duomenys pateikiami 11 lentelėje.  
11 lentelė. Gautų asignavimų naudojimas 

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją Asignavimų 
planas 
(Eur) 

Gauta ir 
panaudota 

(Eur) 

Pastabos 

Biudžeto lėšos 304800 299800  
Darbo užmokestis 256800 256800   
Socialinio draudimo įmokos 3700 3700  
Mityba 3500 3500  
Kitoms prekėms ir išlaidoms 
(šildymas, elektra, komunalinės 
paslaugos, ryšiai, kvalifikacija, 
komandiruotės ir kt.) 

33100 33100 Sumokėta už šildymo, elektros, 
komunalines paslaugas, ryšius, 
kvalifikacijos kėlimą, 
komandiruotes ir kt. 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 2000 2000 Nupirkta konvencinė krosnis  
Darbdavių socialinė parama pinigais 700  700 Ligos pašalpa už pirmas 2 dienas 
Mokinio krepšelio lėšos 162100 162100  
Darbo užmokestis 148100 148100  
Socialinio draudimo įmokos 2300 2300  
Kvalifikacijos kėlimas 

800 800 
Sumokėtos pedagogų 
kvalifikacijos kėlimo išlaidos 

Ryšių paslaugos, informacinių 
technologijų prekės ir paslaugos  

500 500 

Sumokėtos interneto teikimo 
paslaugos ir ugdymui naudojamų 
IT remonto ir diegimo išlaidos 

Transporto išlaikymas 
300 300 

Organizuota mokinių pažintinė 
veikla 

Ugdymo priemonės 5000 5000 Įsigyta ugdymo priemonių 
Darbdavių socialinė parama pinigais 600 600 Ligos pašalpa už pirmas 2 dienas 
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 

4500 4500 
vaikų lauko žaidimų aikštelių 
įrenginiai 
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Biudžetinių įstaigų pajamos 56700 39900 3800 Eur perkelta į 2021 m.  
Mityba 46200 30500 2600 Eur perkelta į 2021 m. 
Kitos paslaugos (ugdymo reikmėms) 10500 9400  
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas   1200 Eur perkelta į 2021 m 
Gauta 2 proc. GPM parama 1000 2900 įsigytos ūkiui skirtos bei 

ugdomąjai veiklai organizuoti 
prekės  

AB „Žemaitijos pienas“ parama 500  500 perkelta į 2021 m.  
Respublikinis projektas „Olimpinė 
karta“ 

400 400 Įgyvendintas respublikinis 
projektas 

 
15. Viešųjų pirkimų organizavimas   

Mokyklos per 2019 ir 2020 biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimų skaičius ir vertė eurais pateikiami 12 lentelėje. 
12 lentelė. Viešieji prekių, paslaugų, darbų pirkimai 

Pirkimo 
objekto rūšis 

Bendra sudarytų 
sutarčių vertė (Eur) 

2019 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius 
2019 m. 

Bendra sudarytų 
sutarčių vertė (Eur)

2020 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius 

2020 m. 

Prekės 16958 82 25452,88 94 
Paslaugos 34403 20 25500,83 17 
Darbai 9286 9 10998,84 1 
IŠ VISO 60647 111 61952,55 112 

 
Mokyklos per 2019 ir 2020 biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CVP IS) 

vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė eurais pateikiama 13 lentelėje. 
13 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai  

Pirkimo 
objekto rūšis 

Pirkimai, atlikti 
per CPO katalogą 

(Eur) 2019 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius (vnt.) 

2019 m. 

Pirkimai, atlikti per 
CPO katalogą (Eur) 

2020 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius (vnt.) 

2020 m. 
Prekės 556 3 693,22 4 
Paslaugos 0 0 0 0 
Darbai 0 0 0 0 

 

2020 metus sudarytos 10 mažos vertės viešųjų pirkimų sutarčių, kurių vertė – 36305,49 

Eur. Šios sutartys viešintos CVP IS sistemoje. 

COVID-19 pandemijos valdymui 2020 metais vykdyti pirkimai pateikiami 14 lentelėje.   
 

14 lentelė. Prekės skirtos COVID-19 pandemijos valdymui  

Eil. 
Nr.  

Prekės pavadinimas Kiekis (vnt.) Kaina (Eur) 

1. Bekontakčiai termometrai 8 400,00 
2. Dezinfekciniai kilimėliai 3 120,00 
3. Dezinfekantas kilimėliams  20 115,00 
4. Dozatoriai dezinfekciniam skysčiui 3 35,00 
5. Dezinfekcinis skystis (paviršiams, rankoms) 20 93,00 
6. Vienkartinės pirštinės, kaukės  170,00 
   933,00 
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Centralizuotai iš savivaldybės gauta: vienkartinių pirštinių (200 vnt.), vienkartinių veido 

kaukių (100 vnt.), respiratorių (20 vnt.), dezinfekcinio skysčio (30 l) už 215,76 Eur.  

16. Dokumentų valdymas  

Mokyklos 2020 metų dokumentai valdomi vadovaujantis sudarytu ir 2019 m. lapkričio 25 

d. Nr. IL-61 direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu. 2020 metais mokykloje dokumentai 

valdomi elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje KONTORA. 

Per 2020 m. dokumentų apyvarta siekė 723 vnt. Mokykloje dokumentų, sudarytų, gautų 

elektroniniu būdu, skaičius siekė 209 vnt., tai sudaro 29 proc., dokumentų, pasirašytų saugiu 

elektroniniu parašu, skaičius siekė 96 vnt. Mokyklos dokumentų suvestinė pateikiama 15 lentelėje. 
15 lentelė. Mokyklos dokumentų apyvarta 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Vienetai 

1. Siunčiami raštai (Kontora) 104 
2. Gaunami raštai (Kontora) 105 
3. Įsakymai veiklos klausimais 59 
4. Įsakymai personalo klausimais 85 
5. Įsakymai ugdytinių klausimais 106 
6. Įsakymai atostogų, papildomų poilsio dienų, mokymosi, komandiruočių 

klausimais 
76 

7. Mokymo sutartys 69 
8. Įvairios sutartys 21 
9. Gaunami dėl ugdytinių priėmimo, išbraukimo, gyvenamosios vietos 

deklaravimo, maitinimo lengvatų, ugdytinių sveikatos patikrinimo 
dokumentai ir kt.  

98 

 Iš viso: 723 
 

Pasikeitus teisės aktams, pakeisti mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai: 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, mokyklos strateginis planas 2020–2024 metams, 

tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas, nuotolinio darbo tvarkos aprašas, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas, 

ikimokyklinio ugdymo programa, darbo tvarkos taisyklės, korupcijos prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas 2021–2023 metams, vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame 

juridiniame asmenyje tvarkos aprašas. 

Vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis, virtuvėje atliktas vidaus auditas. 2020 

m. III ketvirtyje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė gaunamos paramos 

apskaitoje, naudojime, informacijos viešinime ir atsiskaityme paramos teikėjams srityje.  

17. Informacinių technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymas  

Mokykloje 2020 metais buvo naudojamasi 15 informacinių sistemų: Mokinių duomenų 

baze, Pedagogų duomenų baze, ŠVIS (švietimo valdymo informacine sistema), skaitmeninių 

mokymo priemonių elektroninė erdve „Ugdymo sodas“, buhalterinėmis sistemomis FINNET, 
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FINAS, FINALGA, VSAKIS, socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, registracijos į 

švietimo pagalbos tarnybos renginius internetine sistema SEMI+, viešųjų pirkimų sistemomis CVP 

IS, CPO, dokumentų valdymo sistema KONTORA, maitinimo organizavimui „Dietinio maitinimo 

programa“, vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema VSS IS. 

Kompiuterinių darbo vietų skaičius – 15, interneto ryšio sparta – 100 Mb/s. Interneto ryšio 

išlaidos per metus – 174 Eur. 

Per biudžetinius metus naujų technologijų nebuvo įsigyta. Įsigyta kasetės spausdintuvams, 

antivirusinė licencija, remontuoti kompiuteriai. Informacinių sistemų atnaujinimui, tvarkymui bei 

priežiūrai išleista 689 Eur. 

18. Remonto darbai 

Su bendruomene ieškota aplinkos bei darbo sąlygų gerinimui galimybių. 2020 m. atlikti 

planuoti ir papildomi mokyklos remonto darbai. Užtikrinant saugią ir higienišką vaikų ugdymo ir 

personalo darbo aplinką, atnaujintos ugdymo grupių patalpos perdažius grindis, sienas, atnaujintas 

sanitarinis mazgas.  

2020 metais mokykloje atlikti remonto darbai pateikiami 16 lentelėje. 
16 lentelė. Atliktų remonto darbų suvestinė 

Eil. 
Nr.  

Remontuojamas objektas Remonto 
išlaidos 
(Eur) 

Atliko remontą Remonto atlikimo 
data 

1. Suremontuotos 3 grupės: 
perdažytos sienos, grindys 

745,00  Mokyklos statinių 
priežiūros 
darbininkas 

2020 m. balandžio–
gegužės  mėn. 
(karantino metu) 

2.  Smėlio dėžės papildytos 
smėliu 

70,00  Mokyklos 
bendruomenė  

2020 m. balandžio– 
gegužės mėn.  

3.  Ugdymo grupės san. 
mazgo remontas   

10998,00  UAB „Glaskek LT“ 2020 m. birželio–
rugpjūčio mėn.  

4.  Paklota smūgį silpninanti 
danga po viena žaidimų 
aikštele (70 m2)  

2118,00  UAB „Patikimas 
turtas“ 

2020 m. gegužės 
mėn.  

5. Šiluminio mazgo siurblio 
pavaros keitimas 

210,00  Mokyklos 
santechnikas  

2020 m. gegužės 
mėn.  

6.  Einamieji santechniniai 
darbai 

100,00  Mokyklos 
santechnikas 

2020 m.  

 
19. Išorės kontrolė 

2020 metais mokykloje atlikti 3 planiniai išoriniai tikrinimai ir 1 operatyviosios kontrolės 

patikrinimas. Suvestinė pateikiama 17 lentelėje. Pažeidimų nenustatyta. 
17 lentelė. 2020 metais vykdyta išorės kontrolė 

Eil. 
Nr.  

Tikrintojas Tikrinimo 
data 

Tikrinimo 
objektas 

Tikrinimo 
rezultatas, išvados 

Pastabos 

1. 
 

Nacionalinis 
visuomenės 
sveikatos centras 
prie sveikatos 

2020-04-30 Operatyvioji 
kontrolė 

Trūkumų 
nenustatyta 
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apsaugos 
ministerijos 

2. Anykščių 
Priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba 

2020-05-13 Priešgaisrinė 
kontrolinė 
patikra 

Trūkumų 
nenustatyta 

 

3. Valstybinė maisto 
ir veterinarijos 
tarnybos Utenos 
valstybinės 
maisto ir vet. 
tarnyba 

2020-06-23 Maisto ruošimo 
skyrius (virtuvė). 
Maisto ruošimo 
skyriaus planinė 
patikra 

Trūkumų 
nenustatyta 

 

4.  UAB TUVLITA 
(Technikos 
kontrolės tarnyba) 

2020-07-27 Lauko žaidimų 
aikštelių metinė 
patikra  

Vaikų žaidimų 
aikštelės įrenginiai 
dalinai atitinka LST 
EN 1176:2018, 
2019 reikalavimus  

2020-08 
paklota po 1 
aikštele smūgį 
silpninanti 
danga  

 
Direktorė                                                                                                                Virginija Padūmienė 
 
 
 
PRITARTA 
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos 
2021 m. sausio 10 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1) 


