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Plungės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021  m. lapkričio d.
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PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai 2022  metai

Asignavimų valdytojas (-ai) Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga

Asignavimų vykdytojo (-ų) 

kodas

291128570

Programos pavadinimas Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos 

užtikrinimo programa

Kodas 01

Programos parengimo 

argumentai

Plungės lopšelio – darželio „Pasaka“ programa parengta

vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo

2013–2022 metų strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos

Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745), Lietuvos

pažangos strategija „Lietuva 2030“ (patvirtinta Lietuvos

Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu

Nr. XI–2015), LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2020-2022

metų strateginiu veiklos planu (patvirtintas LR Švietimo ir

mokslo ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V–163),

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,Plungės rajono

savivaldybės 2021-2030 strateginiu plėtros planu, Plungės rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-31

patvirtintu 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu. Programa

siekiama užtikrinti kiekvieno ugdytinio pasiekimų pažangą,

ugdymą grindžiant Mąstymo mokyklos kultūra, personalizavimu

ir pozityvia ugdymo(si) proceso dalyvių sąveika. Ikimokyklinio,

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio

atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems

mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo,

verslumo ir STEAM kompetencijas.

Ilgalaikis prioritetas

 (pagal PRSPP*)

Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas

Kodas

1

Šia programa 

įgyvendinamas savivaldybės 

strateginis tikslas:

Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant

ateities ekonomikos poreikius, gerinti švietimo

paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą.

Kodas

01

Programa Tęstinė

Elektroninio dokumento nuorašas



Programos tikslas Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimu ir vertybių

nuostatų ugdymu, didinant ikimokyklinių

įstaigų prieinamumą.

Kodas 03

Programos tikslo aprašymas.

Sudaryti sąlygas ugdyti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikus pagal ikimokyklinio,

priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo programas, laikytis higienos normų bei kitų ankstyvąjį

ugdymą reglamentuojančių teisės aktų. Atsižvelgiant į savo galimybes ir ikimokyklinio bei

priešmokyklinio ugdymo pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų pageidavimus ir siūlymus tobulinti ugdymo

procesą atitinkantį šių laikų aktualijas. 

Efekto vertinimo kriterijus:

E-01-01 Gyventojų skaičiaus pokytis (%);

E-01-02 Vidutinis darbo užmokestis (Eur);

E-01-031 000 gyventojų  tenka natūralios kaitos (vnt.);

E-01-04 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais);

E-01-05 Patrauklumo gyventi Plungės r. sav. vertinimas.(proc)

01 Uždavinys  Sudaryti sąlygas ugdyti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikus pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo programas, higienos normas bei taisykles, 

savo galimybes ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų 

pageidavimus.

Rezultato vertinimo kriterijai:

R – 01 – 03 – 01 Pedagogų dalyvavusių gerosios patirties sklaidoje (atvirų pamokų vedimas, 

konferencinių pranešimų skaitymas, pranešimai metodinėse grupėse ir kt) dalis nuo visų 

pedagogų (proc.)

R – 01 – 03 – 02 Pedagogų, kėlusių kvalifikaciją 5 d. per metus dalis (proc.)

R – 01 – 03 – 03 Prevencinių, smurto ir patyčių programų skaičius mokykloje (vnt.)

02 Priemonė. Plungės lopšelio – darželio „Pasaka” veikla

Lopšelis-darželis siekdamas sudaryti kokybiškas ugdymo(si) sąlygas ugdant vaikų socialinius

gebėjimus, kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, garantuoja galimybę vaikams ugdymo veikloje patirti

sėkmę. Veiklos prioritetas – „Mąstymo mokyklos“ elementų, STEAM veiklų integravimas į ugdymo

procesą. Vertinsime ugdytinių mokymosi mokytis kompetencijos raišką, tobulinsime pedagogų

mokymosi mokytis kompetenciją bei gebėjimus IKT srityje, teiksime savalaikę specialistų pagalbą

vaikui ir jo šeimai, tęsime ugdymo lauke intensyvinimą ir sveikatinimo veiklų organizavimą,

veiklose naudosime IKT, STEAM taip praturtindami vaikų patirtį ir kūrybiškumo ugdymą. Sieksime

atsakingos sąveikos su ugdytinių tėveliais: rengsime diskusijas veiklos gerinimo klausimais,

organizuosime švietimo renginius, kuriuose susitarsime dėl geresnių vaiko ir suaugusiųjų

bendravimo, ugdymo galimybių, informuosime apie ugdomąjį procesą. Įgalinant vidinę partnerystę,

mokytis vieniems iš kitų (STEAM ir Mąstymo mokykla), specialiųjų poreikių ugdytiniams suteikti

savalaikę ir sistemingą švietimo pagalbą, geriau atliepti vaiko poreikius padės pagalbos vaikui

specialistai, mokytojo padėjėjai. Bus numatytos lėšos pedagogų mokymams, kaip teikti pagalbą

vaikams, patiriantiems emocines, psichologines, bendravimo problemas. Pedagogai lankysis

įvairiose švietimo ir mokslo institucijose, metodinėse parodose, patirtį pritaikys ugdymo procese ir

valdyme. Tobulins savo profesines kompetencijas, kurios įgalins per įvairias veiklos formas diegti

pažangius ugdymo metodus, taikyti IKT, pažinti ir ugdyti laisvą kūrybišką, aktyvų ir sveiką vaiką,

sėkmingai organizuoti veiklas lauke, edukacinius renginius, išvykas. Tęsime pradėtą įgyvendinti

„Sveikatą stiprinančios mokyklos“ , „Aktyvios mokyklos“ , Gamtosauginės mokyklos veiklos planą.

Įgyvendinsime atnaujintą socialinių, emocinių įgūdžių programą.



Produkto vertinimo kriterijai:

P – 01 – 03 – 01 – 01 Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą skaičius (vnt.)

P – 01 – 03 – 01 – 02 Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą skaičius (vnt.)

P -  01 -  03 – 01 – 03 Vidutiniškai per mėnesį lankančių darželius vaikų dalis. (proc.)

P -  01 -  03 – 01 – 04  Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, konkursuose per 

metus.(vnt.)

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Teigiamas mikroklimatas, kompetentingi specialistai, atnaujinta ugdymo programa, įtraukianti

STEM ir mąstymo mokyklos metodus, visapusiškas tėvų, pedagogų, partnerių bendradarbiavimas,

aiškūs prioritetai, misija ir vizija, estetiškos, tinkamos edukacinės aplinkos, tėvų ir vaikų

pasitenkinimas paslaugomis, komandinis darbas

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Valstybės biudžeto specialioji tikslinė 

dotacija, savivaldybės biudžeto lėšos.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas,

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių

pagrindų įstatymas, Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos, LR Biudžetinių

įstaigų įstatymas kiti teisės aktai reglamentuojantys švietimo sritį, Plungės rajono savivaldybės

tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai.

Veiksmai, numatyti Plungės rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su

vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas

Tikslas. Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos poreikius, gerinti 

švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą.

1.1.1. Uždavinys. Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą

1.1.2. Uždavinys. Vykdyti kokybiško įtraukiojo ugdymo plėtrą švietimo įstaigoje, stiprinti 

mokinių emocinę sveikatą.



Padalinio/įstaigos vadovo pareigos

(už programos koordinavimč atsakingas asmuo)

 formos tęsinys

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Tūkst. Eur

Ekonominė klasifikacija

Asignavimai

2021 Metų

Asignavimų

poreikis

biudžetiniams

2022 metams

Projektas  2023

metams

Projektas

2024  metams

1. IŠ VISO: 1002,2 1305,0 1370,3 1438,8

1.1. išlaidoms, iš jų: 1002,2 1305,0 1370,3 1438,8

1.1.1. darbo užmokesčiui 843,2 1150,00 1207,5 1267,9

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1002,2 1305,0 1370,3 1438,8

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ

VISO: 1000,5 1305,0 1370,3 1438,8

2.1.1. Savivaldybės biudžetas: 1000,5 1305,0 1370,3 1438,8

iš jo: 0,0 0,0

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

SB 468,8 660,0 693,0 727,7

2.1.1.2. Valstybės biudžeto

specialioji tikslinė dotacija  SB(VB) 464,0 565,0 593,3 622,9

2.1.1.3. Paskolos lėšos P 0,0 0,0

2.1.1.4. Pajamos  už prekes ir

paslaugas SB(SP) 67,7 80,0 84,0 88,2

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 1,7 0,0 0,0 0,0

2.2.2.1. Europos Sąjungos paramos

lėšos ES

2.2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LR

VB 1,7

Parašas V.Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą,

pareigos Parašas V.Pavardė

Telefonas

Data

SUDERINTA

Pareigos Parašas V.Pavardė



Forma patvirtinta

Plungės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021  m. lapkričio    d.įsakymu Nr. DE-
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SB

468,8 451,7 401,5 660,0 660,0 600,0 693,0 693,0 630,0 727,7 727,7

661,5
SB(VB) 464,0 464,0 437,3 565,0 565,0 550,0 593,3 593,3 577,5 622,9 622,9 606,4

P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
SB(SP) 67,7 67,7 4,4 80,0 80,0 84,0 84,0 0,0 88,2 88,2 0

ES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
LRVB 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

iš viso: 1002,2 985,1 843,2 1305,0 1305,0 1150,0 1370,3 1370,3 1207,5 1438,8 1438,8 1267,9

iš viso:
1002,2 985,1 843,2 1305,0 1305,0 1150,0 1370,3 1370,3 1207,5 1438,8 1438,8 1267,9

03 01 1002,2 985,1 843,2 1305,0 1305,0 1150,0 1370,3 1370,3 1207,5 1438,8 1438,8 1267,9
03 1002,2 985,1 843,2 1305,0 1305,0 1150,0 1370,3 1370,3 1207,5 1438,8 1438,8 1267,9

                                    (2022 m.)-ŲJŲ-(2024)-ŲJŲ  METŲ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ, TIKSLŲ, 

UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR  IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
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2022 m. asignavimų

projektas
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Strateginis tikslas : Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos poreikius, gerinti švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą

 
programa ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimas

 rūpintis bendruoju vaikų gebėjimu ir vertybių nuostatų ugdymu, didinant ikimokyklinių įstaigų prieinamumą

Uždavinys organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:



Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai
2021   metų

asignavimai

2022   metų

poreikis

2023  metų

projektas

2024  metų

projektas

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 1000,5 1305 1370,3 1438,8

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB 468,8 660,0 693,0 727,7

2.1.1.2. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) 464,0 565,0 593,3 622,9

2.1.1.3. Paskolos lėšos P

2.1.1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas  SB(SP) 67,7 80,0 84,0 88,2

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 1,7 0 0 0

2.2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES

2.2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB 1,7

IŠ VISO: 1002,2 1305 1370,25 1438,7625



2024 metų

planas
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direktoriaus 2021  m. lapkričio    d.įsakymu Nr.DE-

Forma patvirtinta

Plungės rajono savivaldybės administracijos

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus Vertinimo

kriterijaus kodas

Vykdyt

ojo

kodas

Mato vnt.

2021

metų

faktas

2022

metų

planas

2023

metų

planas

Strateginio tikslo pavadinimas

Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos

poreikius, gerinti švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą

Efekto:

Gyventojų skaičiaus pokytis E-03-01 42 proc. -1,3 -1,5 -1,54

Vidutinis darbo užmokestis E-03-02 42 Eur 1454,8 1495,0 1550,0

1 000 gyventojų  tenka natūralios kaitos E-03-03 42 vnt -23 -25 -24

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė E-03-04 42 metais 70 71 72

 Patrauklumo gyventi Plungės r. sav. Vertinimas E-03-05 42 proc. 13,0 14,0 15,0

Programos pavadinimas

03 tikslo pavadinimas:rūpintis bendruoju vaikų

gebėjimu ir vertybių nuostatų ugdymu, didinant

ikimokyklinių įstaigų prieinamumą

Rezultato:

3 programos tikslui;

01 uždavinys organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Pedagogų dalyvavusių gerosios patirties sklaidoje (atvirų pamokų

vedimas, konferencinių pranešimų skaitymas, pranešimai metodinėse

grupėse ir kt) dalis nuo visų pedagogų R-01-03-01 42 proc. 70 100 100 100

Pedagogų, kėlusių kvalifikaciją 5 d. per metus dalis R-01-03-02 42 proc. 85 100 100

Prevencinių, smurto ir patyčių programų skaičius mokykloje R-01-03-03 42 vnt. 3 3 3

Produkto:

3-ojo programos tikslo:

1.1-ajam uždaviniui organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

2.Vaikų, ugdomų pagal ikimokykinio ugdymo programą skaičius P-01-03-01-01 42 vnt 171 180 180



40

100
3.Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą skaičius P-01-03-01-02 42 vnt 40 40 40

4.Vidutiniškai per mėnesį lankančių darželius vaikų dalis P-01-03-01-03 42 proc. 95,9 100 100

4.Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, konkursuose

per metus P-01-03-01-04 42 vnt 6 10 10 10



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Plungės lopšelis - darželis 'Pasaka'

Dokumento pavadinimas (antraštė) Plungės lopšelio-darželio "Pasaka" 2022 m. strateginis veiklos

planas

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-09 Nr. SD-82

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irena Petreikienė direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-02 13:14

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-13 10:50 - 2025-10-12 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintautas Rimeikis vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-08 14:24

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-09 18:45 - 2025-06-08 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Loreta Čiuželienė direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-09 09:40

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-02 09:39 - 2026-04-01 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2022 m Strateginis Pasaka.xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20211129.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo

būti elektroniniame dokumente ir kiekviename

pasikartojančiame tėviniame elemente

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-12-09 nuorašą suformavo Loreta Čiuželienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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