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SPRENDIMAS 
DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 
 

2022 m. kovo 31 d. Nr. 1-TS-90 
Anykščiai 

 
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“ 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

 
 
 

Meras Sigutis Obelevičius 
______________ 
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PRITARTA  
Anykščių rajono savivaldybės tarybos  
2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-90 

 
ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

2021 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.  

Dar ir 2021 metais šalies mastu besitęsianti pandemija dėl COVID-19 mokyklos 

bendruomenę mokė, grūdino ieškant išeities iš atsirandančių sunkumų, kasdien įveikiant vis naujus 

išbandymus. Džiugu, kad su tais iššūkiais bendromis pastangomis visi sėkmingai susidorojome. 

Todėl noriu padėkoti mokyklos darbuotojams už jų kantrybę bei supratingumą nepasiduodant, 

stengiantis įveikti sunkumus. Tuo pačiu, dėkoju vaikų tėvelių bendruomenei už supratingumą, 

toleranciją. Džiaugiuosi, kad bendromis jėgomis galime žingsniuoti įveikiant ne tik ugdymo 

vingrybes, bet ir pandemijos siųstus iššūkius. 

Mokyklos bendruomenė 2021 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.  

 
I SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Mokyklos veiklos tikslai  

Mokykla 2021 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 2021 metais iškelti uždaviniai: 

1. Vykdyti kokybišką ir inovatyvų, į kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio poreikius ir 

pažangą orientuotą ugdymą. 

2. Turtinti ir modernizuoti materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko erdves.  

3. Siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę, skatinti mokyklos bendruomenės narių 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

4. Stiprinti nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo motyvaciją, palaikyti besimokančios 

bendruomenės idėją, kelti kvalifikaciją. 

2. Veikla, susijusi su tikslų įgyvendinimu   
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Siekiant vykdyti kokybišką ir inovatyvų, į kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio 

poreikius ir pažangą orientuotą ugdymą, įgyvendinta eilė priemonių. Mokytojai ieškojo būdų, 

kad ugdymas būtų personalizuojamas, pritaikomas kiekvienam vaikui pagal gebėjimus, poreikius, 

parenkamos įvairios ugdymo(si) aplinkos, planavo bendras, grupelėmis ir individualias veiklas, 

numatydami laiką laisvai pasirenkamai vaikų veiklai. Mokytojai bendradarbiavo vykdydami vaikų 

vertinimą, dalijosi savo patirtimi, gilino žinias kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, jas taikė 

praktikoje. Kadangi mokykloje integruotai ugdomi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

tarp jų ir autizmo spektro sutrikimus, buvo komandiškai mokomasi, kaip organizuoti veiklą, 

orientuotą į kiekvieno vaiko asmeninę pažangą. Visose grupėse įkurtos vaikų „nusiraminimo 

salelės“, pritaikant ugdymo erdves, įsigyta priemonių nusiraminimo, individualiai veiklai. Dirba 

vienas mokytojo padėjėjas. 

Laiduojant kokybišką ir inovatyvų vaikų ugdymą, taikant naujausias ugdymo 

technologijas, išskirtinis dėmesys skirtas STEAM metodikos integravimui į ugdymo procesą, 

ugdymo turinio analizei ir diskusijoms apie tai, kiek mes patys esame pažengę, kaip suprantame ir 

gebame vykdyti patyriminę veiklą įvairiame ikimokykliniame bei priešmokykliniame amžiuje. 

Specialiai įkurtoje erdvėje, koncentruotai surinktos bei toliau kaupiamos priemonės įgalina 

mokytojus kūrybingai, atsižvelgiant į vaikų amžių bei gebėjimus, organizuoti bei vykdyti veiklą. 

Visi mokytojai savo darbe taikė STEAM metodika grįstą ugdymą. Jos pagalba buvo tobulinami 

vaikų mąstymo įgūdžiai, mokomasi problemų sprendimo, diskutavimo, dėmesio sutelktumo, 

stiprinamas pasitikėjimo savimi ir draugais jausmas. Apklausus vaikų tėvus, 4–6 metų vaikams 

vykdomas Robotikos būrelis, kur vaikai jau ikimokykliniame amžiuje susipažįsta su skaitmeninio 

programavimo pradmenimis, įgydami skaitmeninės kompetencijos pradmenis. 

Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, mokytojai įgyvendino projektus, dalyvavo 

konkursuose, programose, taip sudarydami sąlygas vaikų saviraiškos įvairovei, išryškinant 

individualius vaikų sugebėjimus: 2 tarptautiniuose projektuose, 5 respublikiniuose trumpalaikiuose 

ir 6 ilgalaikiuose projektuose. Jų metu vaikai plėtojo saviraiškos ir kūrybinės veiklos galias, 

puoselėjo pozityvų santykį su gamta, susipažino su aplinkosauginėmis vertybėmis ir kt. 

Deramas dėmesys skiriamas vaikų išskirtinių gebėjimų atskleidimui ir jų kryptingam 

papildomam ugdymui. Eilę metų 3–6 metų grupių vaikai du kartus per savaitę lanko Futboliuko 

užsiėmimus. Tai efektyvi priemonė formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyti pasitikėjimą 

savimi, išmokti laimėti ir pralaimėti.  

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, organizuojama krepšinio, sportinių šokių veikla, 

užsienio kalbos pradmenų mokymo, keramikos, dailės užsiėmimai. Vaikų meniniai darbai dalyvavo 

dviejuose tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose: virtualiame mokinių ir pedagogų 

kūrybinių darbų konkurse „Sniego darbai“, kurio tikslas – pasidalinti idėjomis, kaip kurti ir 

eksperimentuoti netradicine priemone – sniegu ir tarptautiniame piešinių konkurse „Šv. Jonas 
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Nepomukas“, kurio tikslas – skatinti vaikų meninę saviraišką ir tarpusavio bendravimą per meninę 

kalbą tarp skirtingų tautų vaikų ir jaunimo. Gautos padėkos bei dovanėlės meninės veiklos 

vykdymui. 

Siekiant  ugdymo veiklos įvairovės, buvo panaudotos netradicinės ugdymo erdvės. 4–6 

metų vaikai dalyvavo devyniose edukacinių veiklų už įstaigos ribų išvykose: muziejuose, policijos 

komisariate, Medžių lajų tako, parko, pėsčiųjų tako erdvėse, etnografinėse vietose ir kt.  

Buvo turtinama materialinė bazė, atnaujinamos vidaus ir lauko erdvės. Užtikrinant 

vaikų ugdymą estetiškoje aplinkoje bei darbuotojų darbą saugioje aplinkoje, 2021 metais atlikti 

aplinkos remonto darbai: suremontuotos dvi ugdymo grupės (perdažytos sienos, grindys, pakeistas 

smėlio dėžių smėlis, paklota smūgį silpninanti danga po 70 m2 žaidimų aikštele, įsigyta lauko 

žaidimų aikštelės įranga (sūpynės, pusiausvyros tiltelis); įsigyta dvi interaktyvios lentos, ugdymo 

grupėse pagerintas interneto ryšys. 2021 metais atlikta žaidimų aikštelės išorės kontrolė, lauko 

įrenginiai ir erdvės atitinka teisės aktų reikalavimus, užtikrinama saugi vaikų fizinį aktyvumą 

skatinanti aplinka.  

Išskirtinės patirties įgauta 2021 metais įvykdant projektą „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių  lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, kurį 80 proc. remia  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA). 

Gautas 22633,05 Eur finansavimas projekto įgyvendinimui (18106,44 Eur – APVA lėšos, 4526,61 

Eur – savivaldybės lėšos). Tikimasi ateityje sumažinti elektros energijos sąnaudų išlaidas. 

Buvo skatinamas mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir 

bendradarbiavimas. Viena iš sėkmingo ugdymo dedamųjų yra bendravimo su vaikų tėvais 

plėtojimas. Nuolat skatinamos ir palaikomos tėvų iniciatyvos. 2021 metais tėvų bendruomenė noriai 

talkino atnaujinant lauko aplinką vaikų judriosios veiklos vykdymui (atnaujintos virvinės laipynės, 

mediniai buomai); kartu organizavo, jau tradicija tapusias, išleistuvių proga, kalendorinių švenčių 

paminėjimo išvykas; pagamino medinius vabzdžių viešbučius-namelius stebėjimams; kartu su 

vaikais dalyvavo respublikinio projekto „Žaidimai moko“ užduočių atlikime. Džiaugiamės, jog 

tėvai dalyvavo vykdant projektus, organizuojant parodėles: 44 šeimos dalyvavo mokyklos 

organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Gražiausias lietuviškas vardas vaikų akimis“; 76 šeimos 

su vaikais dalyvavo kūrybinių dirbtuvių projekte „Stebuklai iš rudens gėrybių“, kurdami iš daržovių 

ir vaisių kūrybinius darbelius, iš gamtinės medžiagos dėliojo mandalas „Rudens mozaika“ 

mokyklos kieme; kartu rengė ir dalyvavo tradicinėje Žibintų šventėje, Advento renginyje ir kt. 

Parengus ir gavus finansavimą respublikinio projekto „Trys kartos–olimpiniame sūkury – 2021“ 

buvo sukviesti ne tik vaikų tėveliai, bet ir seneliai išbandyti save žaidžiant šaškių turnyre, piešiant 

ant vandens (ebru). 

Buvo stiprinama nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo motyvacija, palaikant 

besimokančios bendruomenės idėją, keliant kvalifikaciją. 2021 metais mokytojų asmeninių bei 



5 
 
specialiųjų kompetencijų tobulinimui buvo suteikta galimybė tobulinti kvalifikaciją: dalyvauta 671 

kvalifikacinių valandų renginiuose (16 mokytojų vidutiniškai po 42 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. Mokyklos darbuotojai (buhalteris, ūkvedys, 

sekretorius, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas, virtuvės darbuotojai) kėlė 

kvalifikaciją, dalyvaudami 162 valandų atitinkamuose kvalifikaciniuose renginiuose: „Finansinė 

atskaitomybė ir duomenų pateikimas į VSAK“, „Asmens duomenų tvarkymo iššūkiai švietimo 

sektoriuje: kaip užtikrinti BDAR atitiktį, tvarkant moksleivių asmens duomenis“, „Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento taikymo švietimo įstaigų veikloje“, „Psichosocialinių rizikos 

veiksnių identifikavimas ir vertinimas“, „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. 

Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Interesų konfliktai“. 6 mokytojų komanda dalyvavo mokymuose 

„Autizmo spektro sutrikimas: nuo pažinimo iki ugdymo strategijų“. 4 mokytojai respublikiniuose 

metodiniuose renginiuose pristatė savo patirtį, parengdami pranešimus: „Patyriminių užduočių 

taikymas, nuotolinio ugdymosi procese“ ir „Meno terapijos (ebru) taikymas vaikams, turintiems 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų“. Tėvų (apie 40 proc.) bei pedagogų (85 proc.) bendruomenė išklausė 

nuotolinius mokymus „Probleminiai tėvai. Kaip dirbti?“. 2021 metais kvalifikaciniams renginiams 

buvo numatyta 1200 Eur, panaudota 900 Eur (75 proc.). Visi kvalifikaciniai renginiai vyko 

nuotoliniu būdu.   

3. Vaikų kitų pasiekimų pažanga 

Ugdytinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto 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. Mokytojai, 

atsižvelgdami 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 įsivertindami ir savo darbą.  

Mokytojams svarbu palengvinti kiekvieno, naujai ateinančio vaiko adaptaciją mokykloje, 

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 mokytojai parengė rekomendacijas būsimų pirmokų mokytojams, kurios 

perduotos mokykloms, kuriose vaikai mokosi.  
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Mokyklos pedagogai 2021 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.  

Mokytojai rengė projektus, įtraukdami kitas ikimokyklines įstaigas į bendrą veiklą. 2021 

metais mokykla, vadovaujant logopedui ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, surengė rajoninę 

Anykščių rajono ugdymo įstaigų kalbos viktoriną ,,Garsų ir žaidimų šalis – 2021“, kurios tikslas 

sudaryti galimybes, skirtingų kalbinių gebėjimų priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, įtvirtinti 

sakytinės kalbos įgūdžius. Gautas I-os vietos diplomas. Siekiant atnaujinti bendradarbiavimą su 

Utenos lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomene, parengtas ir vykdomas respublikinis interaktyvus 

pilietiškumo ugdymo projektas „Aš esu iš Anykščių, o tu iš kur?“. Dalyvauta respublikiniame 

Lietuvos olimpinės akademijos rengtame piešinių konkurse „Mano olimpinės svajonės“ (gauta 

padėka); Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų parodoje 

,,Išskleisk sparnus, vaikystės paukšte“ (gauta padėkos); Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie SADM Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vaikų piešinių 

parodoje „Laiminga vaikystė“ (gauta padėka bei dovanos). 

4. Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga  

Tautiškumas, patriotiškumas, meilė savo šaliai, pagarba kalbai, kultūrai, žmonėms turėtų 

būti ugdoma nuo mažens, o ikimokyklinio ugdymo mokykla tampa ir ta vieta, kur vaikai pirmiausia 

sužino apie tautos tradicijas, papročius, kultūrą, valstybines šventes. Apie tai kalbėta popiečių, 

renginių metu, kasdieninių veiklų metu: Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti vykdyta akcija 

„Tolerancijos dėlionė“; dalyvauta respublikinėse akcijose „Savaitė be patyčių“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, Sausio 13-ąjai paminėti; švęstos valstybinės šventės „Už rankų susiėmę, apjuoskim 

Lietuvėlę“ (Vasario 16-osios minėjimui), „Aš myliu Lietuvą“ (Kovo 11-ąjai).  

Dalyvauta kitų įstaigų organizuotuose vaikų pilietiškumą ugdančiuose renginiuose: 

respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinės raiškos projekte 

„Gerumo niekada nebūna per daug“ (Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“), kurio tikslas – ugdyti 

vaikų socialinius-emocinius ir kūrybinius gebėjimus, puoselėti pagarbą ir rūpestį sunkiai 

sergantiems žmonėms; kūrybinių darbų parodoje „Pilys mena Lietuvos didybę“ (Joniškio lopšelis-

darželis „Saulutė“), kurios tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir 

patriotiškumą pasitelkiant meninę raišką, atsižvelgiant į vertybines nuostatas; emocinės raiškos ir 

jausmų projekte „Šypsena – kelias į draugystę“, kurio tikslas – plėtoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinį suvokimą dalinantis įspūdžiais, gerąja patirtimi (Kauno 

lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“). 
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2021 metais mokykloje buvo vykdomos ilgalaikės smurto ir prevencijos programos: 

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

ugdymo programos; socialinius emocinius įgūdžius stiprinančios ugdymo programos: „Laikas 

kartu“, „Kimochis“ bei „Zipio draugai“. Jose dalyvavo 100 proc. vaikų, nes šios programos 

integruotos į visų amžiaus grupių veiklą.  

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuotos ugdomosios veiklos, 

plėtojančios vaikų socialines ir pažintines kompetencijas, puoselėjančias jų vertybines nuostatas.  

Bendradarbiaujant su Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja 

biblioteka organizuota edukacinė valandėlė „Knygų pasaulis“, su Niūronių Arklio muziejaus 

aukštaitiškos sodybos šeimininkais – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų susipažinimas su 

liaudiškais muzikos instrumentais, duonelės atsiradimo keliu, susipažinta su vaikų ir jaunimo 

literatūros edukacijos centro „Istorijų dvarelis“ ekspozicija, su Anykščių odontologijos klinika 

„Densmeida“ – edukacinė valandėlė „Sveiki dantukai“, prekybos centre UAB „Bikuva“ mokytasi 

susirasti tinkamų prekių ir kt. Mokytojai priešmokyklinio amžiaus vaikams surengė virtualią 

viktoriną „Ką žinai apie savo Tėvynę Lietuvą“, meninės raiškos popietę, piešiant ant molbertų 

„Karaliai ir karalienės“. Šiose veiklose dalyvavo apie 80 proc. vaikų. Taip nuo mažens ugdomas 

vaikų pilietiškumas, kurio tikslas – padėti vaikams suvokti savo jausmus, didžiuotis savo kraštu, 

Tėvyne, nuo mažens tapti pilietiškais. 

Visus metus mokykloje buvo įgyvendinamas projektas „Mes rūšiuojam“,  kuriuo buvo 

formuojamas atsakingas požiūris į mus supančią aplinką, ugdomos vaikų aplinkosauginės 

nuostatos. Buvo organizuojami įvairūs projektai, akcijos, skatinančios tausoti savo aplinką, į 

veiklas įtraukiami ne tik vaikai, bet ir jų šeimų nariai. 

5. Vadovų ir įstaigos pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga  

Mokyklos direktorius įstaigai vadovauja 18 metų. Pavaduotojas ugdymui turi 15 metų 

vadybinį stažą. Abu vadovai turi švietimo vadybos magistro laipsnį.   

Pagrindiniai sunkumai ir iššūkiai, su kuriais mokykla susidūrė 2021 m. – veiklos 

vykdymas užsitęsusio karantino dėl COVID-19 metu.  

2021 metais vadovai planavo tobulinti ir tobulino strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo 

bei asmeninio veiksmingumo kompetencijas seminaruose: „Vidinė lyderystė. Lyderis–kūrėjas“, 

„Psichosocialinių rizikos veiksnių identifikavimas ir vertinimas“, „Vadovo – lyderio komunikacija 

komandoje“. Kartu su mokytojų komanda dalyvauta gerosios patirties sklaidos virtualiame 

renginyje „Nuotolinio ugdymo iššūkiai lopšelyje-darželyje“. Seminarų metu tobulinti lyderystės 

gebėjimai, darantys įtaką komunikacijai komandoje, komandos narių motyvacijai, sutelktumui, 

tobulėjimo ir darbo rezultatams. Taip pat gilintasi srityse: darbo kodekso klausimais „Darbo 

kodekso naujovės ir taikymo aktualijos“, asmens duomenų apsauga švietimo įstaigose, dažniausiai 

daromos klaidos ir praktiniai aspektai; rizikos vertinimas ir vidaus kontrolė“. 2021 metais 
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pasiruošiant elektroninio dienyno įdiegimui ir naudojimui, visi mokytojai dalyvavo mokymuose, 

įgijo praktinių gebėjimų.  

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 2020 ir 2021 metus, mažai kito. Informacija pateikiama 1 

lentelėje. 
1 lentelė. Ugdytinių kaita mokykloje 

Metai Grupių skaičius Ugdomų vaikų skaičius 
pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą 

Ugdomų vaikų skaičius 
pagal ikimokyklinio 
ugdymo programą  

Iš viso 

2020 7 37 97 134 
2021 7 33 100 133 

 
7. Ugdytinių lankomumas  

Analizuojant vaikų lankomumą 2020 ir 2021 metais, stebimas nežymus lankomumo 
didėjimas. Informacija apie vaikų lankomumą pateikiama 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Ugdytinių lankomumas  

Eil. 
Nr. 

Metai Lankytų dienų skaičius  Lankomumo procentas 

1. 2020 15045 47 
2. 2021 15229 56,5 

 
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. 2021 metų gruodžio 31 d. 

duomenimis mokykloje dirbo 36 darbuotojai (su vadovais): 20 pedagoginių darbuotojų (su 

vadovais), 16 nepedagoginių darbuotojų. 2021 metais 1 mokytojas kėlė kvalifikaciją ir įgijo 

logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Informacija apie pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacinę kategoriją, įgytą išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą bei amžiaus pasiskirstymą 

pateikiama 3, 4, 5, ir 6 lentelėse.  
3 lentelė. Duomenys apie mokytojų kvalifikacinę kategoriją  

Pareigybė Darbuotojų skaičius Įgyta kvalifikacinė kategorija 

Mokytojas 17 6 – mokytojai metodininkai 
8 – vyr. mokytojai 
3 – mokytojai  
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Logopedas 1 1 – logopedas metodininkas 
 

4 lentelė. Duomenys apie mokytojų įgytą išsilavinimą (su vadovais) 

Pareigybė Išsilavinimas Darbuotojų skaičius 
Direktorius  Aukštasis universitetinis su magistro laipsniu 1 
Pavaduotojas 
ugdymui 

Aukštasis universitetinis su magistro laipsniu 1 

Aukštasis universitetinis su magistro laipsniu 1 
Aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu 
laipsniu 

8 
Mokytojai 

Aukštasis neuniversitetinis 9 
 

5 lentelė. Mokytojų pasiskirstymas pagal pedagoginį darbo stažą (su vadovais) 

Eil. 
Nr. 

Pedagoginio personalo darbo 
stažas 

2020-12-31 
skaičius 

2020-12-31 
proc. 

2021-12-31 
skaičius 

2021-12-
31 

proc. 
1. Iki 2 metų 1 5 0 0 
2. Nuo daugiau kaip 2 iki 5 metų  0 0 1 5 
3. Nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų 1 5 1 5 
4. Nuo daugiau kaip 10 iki 15 metų  1 5 1 5 
5. Nuo daugiau kaip 15 iki 20 metų 3 15 3 15 
6. Nuo daugiau kaip 20 iki 25 metų 5 25 5 25 
7. Daugiau kaip 25 metai  9 45 9 45 

 Iš viso mokytojų su vadovais: 20 100 20 100 
 

6 lentelė. Mokytojų pasiskirstymas pagal amžių (su vadovais)  

Eil. 
Nr. 

Pedagoginio 
personalo amžius 

2020-12-31 
skaičius 

2020-12-31 
proc. 

2021-12-31 
skaičius 

2021-12-31 
proc. 

1. Iki 25 metų 1 5 0 0 
2. 25–29 metai 2 10 1 5 
3. 30–34 metai 1 5 1 5 
4. 35–39 metai 2 10 2 15 
5. 40–44 metai 2 10 4 15 
6. 45–49 metai 0 0 0 0 
7. 50–54 metai 5 25 5 25 
8. 55–59 metų 3 15 3 15 
9. 60 ir daugiau 4 20 4 20 
 Iš viso: 20 100 20 100 

 
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 2020 ir 2021 metais kvalifikacijos tobulinimo suvestinė pateikiama 7 lentelėje. 
7 lentelė. Vadovų kvalifikacija 

Metai Direktorius kėlė 
kvalifikaciją (val.) 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
kėlė kvalifikaciją (val.) 

Iš viso valandų 
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2020 44 86 130 
2021 32 67 99 

 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, tobulinusių kvalifikaciją 2020 ir 2021 metais 

pateikiama 8 lentelėje. 
8 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 
2020 16 620 89 38,75 
2021 17 671 94,4 39,5 

 
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 9 lentelėje. 
9 lentelė. Vidutinis darbo užmokestis 

Pareigybių grupės Darbuotojų 
skaičius 

Priskaitytas darbuotojo mėnesio vidutinis 
darbo užmokestis  

(su socialinio draudimo įmoka) Eur 
Vadovai ir jų pavaduotojai 2 2308 
Specialistai:  
Mokytojai 
Aplinkos 

 
17 
4 

 
1474 
1154 

Kvalifikuoti darbuotojai  14 824 
Darbininkai 2 651 

 
11. Projektinė veikla  

Informacija apie mokyklos bendruomenės 2021 metais parengtus bei finansuotus projektus 

pateikiama 10 lentelėje. 
10 lentelė. 2021 metais parengti ir įvykdyti projektai 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Gauta lėšų 
(Eur) 

Respublikinis 
/rajoninis 

1. „Trys kartos – olimpiniame 
sūkury – 2021“ 

Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas 

450,00 Respublikinis  
 

 

12. Veiklos rezultatų analizė   
11 lentelė. Veiklos rezultatų lyginamoji analizė 

Rezultatas Kiekybiniai kriterijai 
2020 m.  2021 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.) 

46 / 34,3   45 / 33,8   
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1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas (gabūs, 
specialiųjų poreikių vaikai su švietimo pagalbos tarnybos išvadomis 
ir rekomendacijomis) skaičius / dalis (proc.) 

4 / 3   4 / 3   

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 8 7 
1.7. Veiklos netradicinėse aplinkose 10 9 
1.8. Tėvų iniciatyvos 2 6 
2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA 
2.1. Vaikų, dalyvavusių savivaldybės, šalies konkursuose, varžybose 
ir kt., skaičius 

32 39 

2.2. Tarptautinio lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos 0 0 
2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, 
skaičius 

0 1 

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 0 
 

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 2 5 
3.2. Vykdyti ikimokyklinės įstaigos lygmens projektai, skaičius 2 1 
3.3. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 10 10 
3.4. Projektuose dalyvavusių vaikų skaičius / dalis (proc.) 60 / 45  120 / 90 
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.) 0 4 / 22  
4.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, tobulinusių 
kvalifikaciją skaičius / dalis (proc.) 

16 / 100  16 / 89  

4.4. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 
vienam pedagogui 

38,8 42 

4.5. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius 0 0 
4.6. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 0 1 
4.7. Vadovų veikla savivaldybės lygmens darbo grupėse, komisijose 0 2 
4.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 
vienam vadovui 

65 49 

 

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 
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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 JAR. 

Faktinių nekilnojamojo turto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus 

sudarė 44576,88 Eur (9924,81 Eur statinių priežiūros darbininko, elektriko, santechniko darbo 

užmokesčio su socialiniu draudimu ir 31820,60 (be remonto) 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 

26633,05 Eur (įsigyta saulės fotovoltinė elektrinė iš geografiškai nutolusių saulės elektrinių parkų ir 

2 vnt. interaktyvūs ekranai), trumpalaikio turto vertė – 116324,68 Eur.  

14. Programų ir projektų valdymas  

2021 metais mokyklai buvo skirta 318,4 tūkst. Eur, panaudota 318,4 tūkst. Eur biudžeto 

lėšų. Iš biudžeto lėšų darbo užmokesčiui su Sodros įmokomis panaudota 270,5 tūkst. Eur, tai sudaro 

85 proc. biudžeto lėšų. Mokymo lėšas sudarė 235,6 tūkst. Eur: darbo užmokesčiui su socialinio 

draudimo įmokomis – 228,1 tūkst. Eur, kvalifikacijai – 0,7 tūkst. Eur, transporto išlaidoms – 0,1 

tūkst. Eur, ryšiams – 0,1 tūkst. Eur, ugdymo priemonėms – 3,3 tūkst. Eur.  

Iš kitų šaltinių gauta 1,5 tūkst. Eur, už kuriuos įgyvendintas 1 respublikinis projektas, 

įsigytos ūkiui skirtos bei ugdomosios veiklos organizavimui prekės. Tai sudaro 0,5 proc. nuo 

Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų. 

Mokyklos 2021 metų asignavimų panaudojimo duomenys pateikiami 12 lentelėje.  
 

12 lentelė. Gautų asignavimų naudojimas 

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją Asignavimų 
planas (Eur) 

Gauta ir 
panaudota 

(Eur) 

Pastabos 

Biudžeto lėšos 318400 318400  
Darbo užmokestis 266600 266600   
Socialinio draudimo įmokos 3900 3900  
Mityba 4100 4100  
Kitoms prekėms ir išlaidoms 
(šildymas, elektra, komunalinės 
paslaugos, ryšiai, kvalifikacija, 
informacinių technologijų paslaugos 
ir kt.) 

38800 38800 Sumokėta už šildymo, elektros, 
komunalines paslaugas, ryšius, 
kvalifikacijos kėlimą, 
informacinių technologijų 
paslaugas ir kt. 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 4600 4600 Nutolusios saulės elektrinės 
dalis  
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Darbdavių socialinė parama pinigais 4000 4000 Ligos pašalpa už pirmas 2 
dienas, išeitinė kompensacija 

Mokymo lėšos 235600    235600  
Darbo užmokestis 224800 224800  
Socialinio draudimo įmokos 3300 3300  
Kvalifikacijos kėlimas 

700 700 
Sumokėtos pedagogų 
kvalifikacijos kėlimo išlaidos 

Ryšių paslaugos, informacinių 
technologijų prekės ir paslaugos  100 100 

Sumokėtos interneto teikimo 
paslaugos  

Transporto išlaikymas 
100 100 

Organizuota mokinių pažintinė 
veikla 

Ugdymo priemonės 3000 3000 Įsigyta ugdymo priemonių 
Darbdavių socialinė parama pinigais 

800 800 
Ligos pašalpa už pirmas 2 
dienas 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 2800 2800 Interaktyvus ekranas 
Biudžetinių įstaigų pajamos 50300 36200 5100 Eur perkelta į 2022 m.  
Mityba 39700 28200 3100 Eur perkelta į 2022 m. 
Kitos paslaugos (ugdymo reikmėms) 9400 6800 2000 Eur perkelta į 2022 m. 
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 1200 1200 Interaktyvus ekranas 
ŠMSM lėšos pedagoginių 
darbuotojų optimizavimui 1625 1625 

 

Darbdavių socialinė parama pinigais 1625 1625 Išeitinė išmoka 
Soc. rizikos vaikams ikimokyklinis 
ugdymas 1479 1479 

 

Darbo užmokestis 1000 1000  
Socialinio draudimo įmokos 100 100  
Mityba 200 200  
Ugdymo priemonės 200 200  
ES projekto VB lėšos 

18700 18100 
Nutolusios saulės elektrinės 
dalis  

Gauta 1,2 proc. GPM parama 727 727 įsigytos ūkiui skirtos bei 
ugdomajai veiklai organizuoti 
prekės  

AB „Žemaitijos pienas“ parama 279 279  Už paslaugas 
Respublikinis projektas „Olimpinė 
karta“ 

450 450 Įgyvendintas respublikinis 
projektas 

 

15. Viešųjų pirkimų organizavimas   

Mokyklos per 2020 ir 2021 biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimų skaičius ir vertė eurais pateikiami 13 lentelėje. 
13 lentelė. Viešieji prekių, paslaugų, darbų pirkimai 

Pirkimo 
objekto rūšis 

Bendra sudarytų 
sutarčių vertė (Eur) 

2020 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius 
2020 m. 

Bendra sudarytų 
sutarčių vertė (Eur)

2021 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius 

2021 m. 

Prekės 25452,88 94 16297,02 87 
Paslaugos 25500,83 17 33886,47 36 

Darbai 10998,84 1 22633,05 1 
IŠ VISO 61952,55 112 72816,54 124 
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Mokyklos per 2020 ir 2021 biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CVP IS) 

vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė eurais pateikiama 14 lentelėje. 
14 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai  

Pirkimo 
objekto rūšis 

Pirkimai, atlikti 
per CPO katalogą 

(Eur) 2020 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius (vnt.) 

2020 m. 

Pirkimai, atlikti per 
CPO katalogą (Eur) 

2021 m. 

Bendras pirkimų 
skaičius (vnt.) 

2021 m. 
Prekės 693,22 4 4393,48 1 
Paslaugos 0 0 0 0 
Darbai 0 0 0 0 

 

2021 metais sudaryta 14 mažos vertės viešųjų pirkimų sutarčių, paviešintų CVP IS 

sistemoje: 7 maisto pirkimo sutartys, 5 paslaugų sutartys, 1 darbų pirkimo sutartis („Geografiškai 

nutolusios saulės šviesos energijos elektrinės“ pirkimas) ir 1 elektros energijos sutartis. 

16. Dokumentų valdymas  

Mokyklos 2021 metų dokumentai valdomi vadovaujantis sudarytu ir 2020 m. lapkričio 12 

d. Nr. IL-129 direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu. 2021 metais mokyklos dokumentai 

valdomi elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje KONTORA. 

Per 2021 m. dokumentų apyvarta siekė 1856 vnt. Mokykloje sudarytų, gautų elektroniniu 

būdu dokumentų skaičius siekė 210 vnt. Visi siunčiami dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu. 

Mokyklos dokumentų suvestinė pateikiama 15 lentelėje. 
15 lentelė. Mokyklos dokumentų apyvarta 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Vienetai 

1. Siunčiami raštai (Kontora) 119 
2. Gaunami raštai (Kontora) 91 
3. Įsakymai veiklos klausimais 63 
4. Įsakymai personalo klausimais 93 
5. Įsakymai ugdytinių klausimais 116 
6. Įsakymai atostogų, papildomų poilsio dienų, mokymosi, komandiruočių 

klausimais 
3 

7. Mokymo sutartys 85 
8. Įvairios sutartys 26 
9. Gaunami dėl ugdytinių priėmimo, išbraukimo, gyvenamosios vietos 

deklaravimo, maitinimo lengvatų, ugdytinių sveikatos patikrinimo 
dokumentai, gautos ir išrašytos sąskaitos ir kt.  

1260 

 Iš viso: 1856 
 

2021 metais parengti naujai ar pakitus norminiams teisės aktams, atnaujinti mokyklos 

veiklą reglamentuojantys dokumentai: viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės; 

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo 

vietoje tvarkos aprašas; darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Anykščių lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas; ekstremaliųjų situacijų valdymo planas; 
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darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas; atnaujinti ir patvirtinti mokyklos nuostatai;  

elektroninio dienyno nuostatai.  

Vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis, virtuvėje atliktas vidaus auditas. 2021 

m. III ketvirtyje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė viešų-privačių interesų 

konfliktų valdymo ir vaikų maitinimo organizavimo srityse. Išvados teiktos Anykščių rajono 

savivaldybės administracijai bei patalpinta mokyklos interneto puslapyje 

www.zilvitis.anyksciai.lm.lt. 

17. Informacinių technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymas  

Mokykloje 2021 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, 

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. Informacinių sistemų atnaujinimui, tvarkymui bei priežiūrai išleista 

5771 Eur: įsigyta kasetės spausdintuvams, monitoriai, remontuoti kompiuteriai, gerintas interneto 

ryšys, įsigyti du interaktyvūs ekranai. 

18. Remonto darbai 

Su bendruomene ieškota aplinkos bei darbo sąlygų gerinimui galimybių. 2021 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.  

2021 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. Atliktas dalinis grupių 
remontas 

150,00 Mokyklos statinių 
priežiūros darbininkas 

2021 m. birželio–
liepos mėn.  

2.  Santechnikos darbai 119,00 Mokyklos 
santechnikas 

2021 m. 

3.  Šiluminio mazgo remonto 
darbai (siurblio keitimas) 

544,34  Mokyklos elektrikas 2021 m. rugsėjo 
mėn. 

4. Elektros priežiūros darbai 290,82 Mokyklos elektrikas 2021 m. 

5.  Žoliapjovės remontas 105,00 G. Gotovskio firma 2021 m. kovo–
birželio mėn. 

6. Gaisrinės signalizacijos 
remontas 

88,15 UAB „Šerifai“ 2021 m. gegužės–
rugsėjo mėn. 
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7.  Kompiuterių remontas ir 
internetinio ryšio įdiegimas 
(internetinio ryšio 
gerinimas) 

475,00 UAB „Radijo 
elektroninės sistemos“ 

2021 m. rugsėjo 
mėn. 

8. Metinė (planinė) lauko 
aikštelių patikra 

145,20 UAB „Tuvlita“ 2021 m. rugsėjo 
mėn. 

 

19. Išorės kontrolė 

2021 metais mokykloje atlikti 7 išoriniai tikrinimai, iš jų 2 operatyviosios kontrolės 

patikrinimai. Suvestinė pateikiama 17 lentelėje. 
17 lentelė. 2021 metais vykdyta išorės kontrolė 

Eil. 
Nr.  

Tikrintojas Tikrinimo 
data 

Tikrinimo 
objektas 

Tikrinimo 
rezultatas, išvados 

Nustatyti 
trūkumai, 
šalinimas 

1. 
 

Nacionalinis 
visuomenės 
sveikatos centras 
prie sveikatos 
apsaugos 
ministerijos 

2021-01-21 Operatyvioji 
kontrolė 

Trūkumų 
nenustatyta 

 

2. Valstybinės maisto 
ir veterinarijos 
tarnybos Utenos 
departamentas 

2021-04-14 Anykščių 
lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ maisto 
ruošimo skyrius 

Neužbaigta 
apdaila prie 
maisto išdavimo 
durų. 
Pašalinti iki  
2021-05-10  

Nustatytu 
terminu 
pašalinti 
trūkumai 

3. Anykščių 
Priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnybos 
vyr. inspektorius 

2021-05-20 Planinė 
Priešgaisrinė 
kontrolinė 
patikra 

Tikrinimo metu 
pažeidimų 
nenustatyta 

 

4. Anykščių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos 
skyriaus vyriausioji 
specialistė (kalbos 
tvarkytojas) 

2021-06-28 Valstybinės 
kalbos 
vartojimas 
įstaigos 
interneto 
svetainėje 

Pastebėti 
netikslumai. 
Ištaisyti iki 2021- 
liepos 19 d. 

Iki nurodytos 
datos 
netikslumai 
ištaisyti  

5. UAB TUVLITA 
(Technikos 
kontrolės tarnyba) 

2021-07-27 Lauko žaidimų 
aikštelių metinė 
patikra  

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

2021-08 
paklota po 1 
aikštele smūgį 
silpninanti 
danga  

6. Nacionalinis 
visuomenės 
sveikatos centras 
prie sveikatos 
apsaugos 
ministerijos 

2021-10-06 Operatyvioji 
kontrolė 

Trūkumų 
nenustatyta 

 

7. Anykščių rajono 2021-12-07 Planinis Pastebėti keli Netikslumai 
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savivaldybės 
administracijos 
Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos 
skyriaus vyriausioji 
specialistė (kalbos 
tvarkytojas)  

tikrinimas pasikartojantys 
netikslumai 
(darbuotojų darbo 
laiko žymėjimo 
informacinėse 
lentelėse)  

ištaisyti 

 
 
Direktorė                                                                                                                Virginija Padūmienė 
 
 
 
 
 
 
PRITARTA 
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos 
2022 m. sausio 19 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


