Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PAKRUOJO R. LINKUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINöLIS“
DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Pakruojo r. Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltin÷lis“ direktoriaus 2019 metų veiklos
ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldyb÷s meras

Įtraukti į darbotvarkę
Pakruojo r. sav. meras

Pakruojo r. sav.
administracijos direktor÷

Saulius Margis
2020-03-

Ilona Gelažnikien÷
2020-03-

Neatliktinas
antikorupcinis
vertinimas
Jovita Kirdeikien÷
2020-03-

Pakruojo r. sav. admin.
Švietimo skyriaus
ved÷ja
Irena Mažulien÷
2020-03-

Pakruojo r. sav. admin.
Teis÷s ir civilin÷s metrikacijos
sk. ved÷ja
Jovita Kirdeikien÷
2020-03-

Pakruojo r. sav. admin.
Kultūros, paveldosaugos ir
viešųjų ryšių sk. vyr. kalbos
tvarkytoja
Rita Nikalajevien÷
2020-03-

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TPAKRUOJO R. LINKUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINöLIS“
DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltin÷lis“ įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 1900.
Lopšelio-darželio „Šaltin÷lis“ įsteigimo data – 1987 m. lapkričio 12 d. Savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija – Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba.
Adresas: Gimnazijos g. 36, Linkuva, Pakruojo r. sav.
Telefonas (8 421) 64 293, el. paštas darzelis.saltinelis@gmail.com.
Teisin÷ forma – biudžetin÷ savivaldyb÷s įstaiga.
Lopšelis-darželis „Šaltin÷lis“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
Pradin÷s veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.
Darbo režimas – penkiadienis.
Darbo trukm÷ – 10,5 val.
Ugdymo forma – dienin÷ švietimo įstaiga.
Komplektavimas:
Grup÷s (5 gr.)
1 ankstyvojo amžiaus grup÷ vaikams nuo 1,5 iki 3 m.
3 ikimokyklinio amžiaus vaikų grup÷s (3 – 6 m. vaikai).
1 priešmokyklinio amžiaus vaikų grup÷ (6–7 m. vaikai).
Mokiniai ir jų kaita (duomenys einamųjų metų rugs÷jo 1 d.)
Ikimokyklinis (IU) ir priešmokyklinis (PU) ugdymas (duomenys einamųjų metų rugs÷jo 1 d.)
Mokslo metai
Grupių sk. Vaikų sk.
Iš jų
Jungtin÷s
Pastabos
grup÷s
IU
PU
2018–2019
5
88
77
21
2019–2020
5
86
70
16
2019 m. patenkinti visi gauti t÷vų (glob÷jų) prašymai lankyti ugdymo įstaigą.
Grup÷s vaikų skaičius atitinka higienos normų reikalavimus.
Darbuotojai
2018 m. rugs÷jo 1 d.
Etatų
Darbuotojų
skaičius skaičius
27,75
26

Iš viso
Iš jų
Direktoriaus ir pavaduotojų 1,5
ugd.

1,5

2019 m. rugs÷jo 1 d.
Etatų
Darbuotojų
skaičius skaičius
28,25
26
1,5

1

Pastabos apie
pasikeitimą

Nenaudojama 0,5
direktoriaus
pavaduotojo, l. e.

direktoriaus
pareigas, etato
Mokytojų
Švietimo pagalbos specialistų
Ikimokyklinio ugdymo
pedagogų
Aptarnaujančio personalo

1
8

1
7

16,75

16

1
7

1
8
17,75

16

0,5 et. mokytojo
pad÷j÷jo

Mokytojai ir jų darbo krūvis (mokslo metų pradžioje)
Mokslo
Etatų
Iš viso
% dirba
%
Darbo krūvis (etatais)
metai
sk.
mokyt.
tik toje
dirbančių
Iki
0,26 0,51- 0,76- 1
sk.
mokykloje
ir kitose
0,25 -0,5 0,75 0,99
mokyklose
2018-2019 8
7
4
100
2019-2020

8

7

100

-

Švietimo pagalbos specialistai (mokslo metų pradžioje)
Etatų sk.
Darbuotojų sk.
Logopedas
Spec. pedagogas
Soc. pedagogas
Psichologas
Mokytojų
pad÷j÷jas
Bibliotekininkas

0,5
0,5

1

0,5

1

4

Ar dirba kitose
mokyklose?
1

Daugiau
kaip 1
3
3

Kiti pasteb÷jimai

Trūksta ikimokyklinio ugdymo mokytojo. Viena ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi
Šiaulių edukologijos universitete 3-čiame kurse ir dirba darželyje.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT STRATEGINIO PLANO IR 2019 M.
VEIKLOS PLANO NUOSTATAS
Lopšelio-darželio bendruomen÷s 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptis atitiko 20192020 metų strateginio plano tikslus: gerinti ugdymo (si) kokybę; užtikrinti saugią, sveiką ir efektyviai
ugdančią aplinką lopšelyje-darželyje. Ugdyti sveiką, kūrybišką, savarankišką asmenybę saugioje ir
malonioje aplinkoje. Sudarytos sąlygos vaikų aplinkosauginiam ugdymui, organizuojamos ugdymo (si)
veiklos ir praktiniai užsi÷mimai įstaigos kiemelyje, įrengtas daržas suteikia vaikams galimybes gilinti ir
turtinti žinias apie augalų s÷jimą, dygimą, auginimą, priežiūrą.
Įstaigos pedagogai skatina ugdytinius dom÷tis sveika gyvensena, ugdo norą sportuoti, jud÷ti.
Įgyvendinta sveikatos stiprinimo programa ,,Noriu būti sveikas ir saugus“. Vykdomos sveikatingumo
dienos, sporto dienos darželyje. Vaikai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos projekte ,,Mažasis
futboliukas “.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živil÷ Užkuraitien÷ skait÷ pranešimą rajonin÷je ikimokyklinio
ugdymo pedagogų konferencijoje ,,Mes jaunieji gamtininkai“, Irena Tikniuvien÷ ir Gediminas Garšva
dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Vandens lašelio kelion÷“. Abu

pedagogai stendinį pranešimą pristat÷ rajonin÷je ikimokyklinio ugdymo mokytojų konferencijoje. Du
įstaigos pedagogai yra respublikin÷s ,,Sveikatos želmen÷liai“ asociacijos nariai.
Vyko nuolatinis bendravimas su ugdytinių t÷vais (glob÷jais). Aptariami vaikų pasiekimai ir
daroma vaikų pažanga. T÷vai (glob÷jai) dalyvavo bendruose renginiuose, projektuose, rod÷ iniciatyvą
tvarkant lauko edukacines erdves. T÷vai dalyvauja atvirų durų veiklose, organizuoja bendras veiklas.
2019 m. t÷vai (glob÷jai) įsteig÷ ,,T÷vų id÷jų skrynelę“.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai įsijung÷ į Lyderių laiko projektą,
dalyvauja seminaruose. Pedagogai įstaigoje ved÷ atviras veiklas, lank÷si kolegų ugdymo(si) veiklose,
vieni kitiems patar÷, organizavo bendras veiklas, kurių metu atsiskleid÷ nuoširdus bendravimas, id÷jos
ir sumanymai vedant ugdymo (si) veiklas.
Pedagogai tobulino savo kvalifikaciją, dalyvavo 2–3 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Vienas svarbiausiu 2019 m. prioritetų – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumą kaimo vaikams. Nuo 2019 metų rugs÷jo m÷n. 11 vaikų iš Guostagalio ir Šikšnių kaimų
atvyksta į darželį ir grįžta iš jo Linkuvos specialiosios mokyklos ir Linkuvos gimnazijos autobusiukais.
Kurtos vaikų ugdymui (si) patrauklios edukacin÷s erdv÷s, priemon÷s vaikų poreikiams tenkinti.
Atnaujintos vidaus patalpos, perdažytos vaikų rūbin÷l÷s, nupirkta naujų baldų, drabužinių, ugdymo (si)
priemonių.
Kasmet vyksta prevencin÷ veikla ,,Savait÷ be patyčių“, ,,Noriu augti sveikas“.
Visa bendruomen÷ dalyvavo akcijoje ,,Mes rūšiuojam“. Įgyvendinama sveikatos stiprinamo
programa ,,Noriu būti sveikas ir saugus“, ,,Vaisių ir pieno“ programa.
Dalyvavome respublikiniuose projektuose: ,,Mažieji turistai 2019 m.“, ,,Mano vardas“,
„Vandens lašelis“, ,,Po angelo sparnu“, ,,Atmintis gyva, nes liudija“, respublikiniame vaikų piešinių
konkurse ,,Iš knygel÷s į širdelę 2019“, rajoniniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginyje ,,Šokanti
vaikyst÷“. Gautos pad÷kos ir diplomai.
Bendradarbiaujame su Panev÷žio Naujamiesčio vaikų darželiu ,,Bitut÷“, Pakruojo miesto vaikų
lopšeliais-darželiais ,,Vytur÷lis“, ,,Saulut÷“. Sudaryta sutartis su Šiaulių universiteto Edukologijos
institutu, kiekvienais metais student÷s atlieka mokymo praktiką.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS ŪKINöS-FINANSINöS VEIKLOS REZULTATAI
Kreditoriniai įsiskolinimai 2020 metų sausio 1 d.
1. Mityba – 1722,33 Eur.
2. Ryšių paslaugos – 3,99 Eur.
3.
Komunalin÷s paslaugos – 379,24 Eur (paslaugos: pav÷ž÷jimas, prek÷s)
Pritraukta l÷šų iš 2 % paramos – 145,96 Eur.
Tikslingai ir taupiai buvo naudojamos turimos l÷šos.

L÷šos 2019 m., Eur

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Soc. draudimo įmokos
Darbdavio soc. parama (2 d.- biulet. )
Komunalin÷s paslaugos (šildymas,
vanduo, elektra, šiukšl÷s)

Kitos prek÷s ir paslaugos
Ryšių paslaugos
(internetas, telefonas)
Informacin÷s technologijos
(el. dienynas, pratybos, priemon÷s
spausdintuvams, kompiuteriams,
kopijavimo aparatams )
Kvalifikacija
Mityba
Medikamentų ir medicininių prekių bei
paslaugų įsigijimo išlaidos
Aprangos ir patalyn÷s įsigijimo bei
priežiūros išlaidos
Iš viso:

2019 m. pradžioje
patvirtinta sąmata
ML
BL
l÷šos

2019 m. pabaigoje
gautas finansavimas
E
l÷šos

BL

E
l÷šos

Pastabos

ML
l÷šos

Panaudotas finansavimas
E
ML
l÷šos
BL
l÷šos

149300,0

98489,0

167069,0

92079,0

167069,0

2300,0

1450,0

2400,0

1550,0

2451,0

1501,0

300,0

200,0

200,0

11510,0

173,0

11542,0

22900,0

19300,0

4400,0

2089,0

500,0

400,0

3400,0

3900,0

19300,0

3700,0

500,0

1500,0

2289,0

3700,0

400,0

1500,0

3926,0

2350

500,0

341,0

1500,0

682,0
4000,0

582,0
16300,0

3100,0

15954,0

597,0
15954,0

3100,0

300,0

300,0

250,0

2000,0

2000,0

2000,0

187500,0

103310,0

19700,0

200269,0

92079,0

19654,0

108410,0

19654,0

200269,0

108410,0

Kanceliarin÷s prek÷s,
švaros prek÷s, lauko
žaislai, uždaroma sm÷lio
d÷ž÷, knygos ir žaidimai
vaikams,

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS
1. Nacionalinio visuomen÷s sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamento Pakruojo skyrius 2019 m. balandžio 15 d. tikrino higienos normos HN 75;2016
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrieji sveikatos reikalavimai“. Pažeidimų nerasta.
2. Šiaulių valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba 2019 m. kovo 13 d. atliko maisto saugos,
higienos, ženklinimo kontrolę, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokyb÷s,
ženklinimo kontrolę, RVASVT sistemos GHP auditą, tinkamų vartoti terminų kontrolę. Pažeidimų
nerasta.
V SKYRIUS
PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI
Laukiama lopšelio-darželio pastato modernizavimo projekto įgyvendinimo ir galimyb÷ įkurti
dar vieną grupę. Ugdymo (si) aplinka žiemos laikotarpiu neatitinka higienos reikalavimų, nes šaltos
lopšelio-darželio patalpos. Vaikų miegamųjų grupių temperatūra žiemos metu 10–12 laipsnių. Problemas
sprendžiame tardamiesi su šilumos tiek÷jais ir papildomomis priemon÷mis. Sąlygų pagerinimui
reikalinga darželio pastato išorin÷ renovacija.
Pagal higienos reikalavimus reikalinga nauja įstaigos tvora, nauja lauko žaidimo aikštel÷.
Tęsime lauko erdvių pritaikymą ugdytinių tyrin÷jimo įgūdžiams formuoti (įkuriant ir
puosel÷jant sodą ir daržą)
______________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIUS
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS 2020 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO
PROJEKTO „DöL PAKRUOJO R. LINKUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINöLIS“
DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-04
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimu tvirtinama Pakruojo r. Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltin÷lis“ vadovo veiklos
ataskaita už 2019 m. Ataskaita teikiama tvirtinti atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
veiklos reglamento nuostatas.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Sprendimo projekto rengimą inicijavo ir jį reng÷ Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
Švietimo skyrius.
Savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje klausimą pristatys Pakruojo r. Linkuvos lopšelio-darželio
„Šaltin÷lis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Rima Garšvien÷.
3. Kaip šiuo metu yra rguliuoujami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas nurodo, kad
biudžetinių įstaigų, kurių savinink÷ yra savivaldyb÷, vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldyb÷s tarybos
narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų d÷l šių ataskaitų ir atsakymų
pri÷mimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos kompetencija.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktas nurodo, kad biudžetinių įstaigų vadovai privalo pateikti tarybai
praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų
birželio 1 dienos.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
N÷ra.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
N÷ra.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimo įgyvendinimui l÷šų nereik÷s.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Negauta.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.

12. Pridedamai dokumentai.
Pridedamas Pakruojo r. Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltin÷lis” vadovo atskaitos skenuotas
variantas.

Skyriaus ved÷ja

Irena Mažulien÷

