
SKUODO RAJONO YLAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis yra bendros paskirties ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokykla, (toliau mokykla) įsikūrusi netipiniame pastate nuo 1993-09-01,
bet puikiai  pritaikytose patalpose, esančiose adresu: Sedos g. 3, Ylakiai,  Skuodo rajonas. Vaikų
skaičius  ‒  70,  suformuotos  penkios  grupės:  keturios  ikimokyklinio  ugdymo  ir  viena
priešmokyklinio ugdymo.  Darbo laikas: nuo 7.30 iki 18.00 valandos.

 2020  metai  buvo  pilni  netikėtumų  ir  iššūkių.  Su  pavasario  pradžia,  į  mūsų  visų
gyvenimus įsiveržė baimė ir panika, kurią pasėjo nežinomybė apie atėjusi COVID‒19 pandemija.
Buvo paskelbtas karantinas, uždarytos visos mokyklos ir kitos institucijos. Kaip mes dirbsim? Tuo
laikotarpiu  dažnai  mūsų galvose  sukosi  mintys,  susijusios  su  ateities  perspektyvomis,  darbo  ar
veiklos tęstinumu, finansiniu stabilumu ir sveikata. Mokytojams daugiau rūpesčių sukėlė nuotolinis
mokymas. Pagreitintais tempais reikėjo susirasti ir pritaikyti nuotolinio mokymo programas, keitėsi
ir  visa  ugdymo  dinamika.  Toliau  turėjome  pritaikyti  patalpas  ir  sudaryti  saugias  sąlygas
darbuotojams ir  vaikams darbui karantino metu,  kadangi atvėrėme duris kontaktinei  veiklai  nuo
gegužės 1 dienos. Tačiau susitvarkėme neblogai. Sėkmingai įgyvendinome išsikeltus metų tikslus,
kuriant saugią, higienos normos reikalavimus atitinkančią aplinką.  Lauko aikštelė aptverta nauja
tvora, sutvarkytos lauko žaidimo priemonės, į ugdymo įstaigą padarytas saugus pagrindinis įėjimas
(užsandarintos  kiaurymės  į  rūsio  langus),  pagal   poreikį  sutvarkytas  šiluminis  vamzdynas,
sumontuoti  šilumos reguliatoriai  visose grupėse, sumontuotos naujos vaizdo kameros, viena prie
pagrindinio įėjimo, kita žaidimo aikštelės  stebėjimui, sutvarkyta metodinių priemonių ir ugdymo 
inventoriaus sandėliavimo patalpa. Džiaugiamės ir naudojamės sutvarkyta sporto sale.  Dar viena
svarbi  vieta  reikalaujanti  investicijų  liko  įgyvendinti  2021  metams,  tai  pirmame  aukšte  esanti
prausykla, kuri neatitinka HN:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

 I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Įstaigos  strateginė kryptis  ‒ teikti  ikimokyklinį  ir  priešmokyklinį  ugdymą,  sudaryti
prielaidas tolesniam mokymuisi mokykloje, ugdyti sveiką, mąstančią, laisvą, atsakingą, iniciatyvią
ir kūrybišką asmenybę.

 2020 metų veiklos kryptys: 
1. sutvarkyti ir modernizuoti reikiamas patalpas bei edukacines ugdymo (si) aplinkas,

kad atitiktų  HN:16 saugos reikalavimus,  jas  pritaikyti  vaikų  poreikiams tenkinti  ir  gebėjimams
ugdyti;  

2.  skatinti  vaiko  savarankiškumą,  iniciatyvumą,  kūrybiškumą,  atskleisti  ir  ugdyti
įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;

3.  stiprinti  ryšius  bendruomenėje,  plėsti  bendradarbiavimą  su  tėvais,  pedagogais  ir
kitais socialiniais partneriais.

Ugdymo plano įgyvendinime dalyvauja 11 pedagoginių darbuotojų (6 ikimokyklinio;
2 priešmokyklinio;  1  meninio  ugdymo mokytojas;  1  specialusis  pedagogas-logopedas,  pagalbos
mokiniui  ir  mokytojui  specialistas;  direktorius;  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui)  ir  11
nepedagoginių  darbuotojų.  Devynių   pedagogų  darbo  stažas  yra  daugiau  nei  15  metų,  vienos



daugiau nei 10 metų, taip pat vieną jauną, prieš metus baigusią studijas, mokytoją. Visi pedagogai,
įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Direktorius vadybinis darbo stažas 27 metai.

2020 metais vyko kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei ugdymo
(si)  aplinkos  atnaujinimas.  Vienas  iš  didžiausių  pasiekimų  tai  sporto-aktų  salės  atnaujinimas:
pakeista grindų danga, šviestuvai,  perdažytos sienos. Iš savivaldybės biudžeto skirtų investicinių
lėšų (4196,36 eurų) tvora aptverta  žaidimų aikštelė,  atitinkančia HN:16 saugos reikalavimus.  Iš
surinktų pajamų už teikiamas paslaugas (1345,76 eurai) sutvarkytas šildymo sistemos reguliavimas.
Iš  surinktų  pajamų  už  teikiamas  paslaugas  (1026,72  eurai)  pagal  visus  saugos  reikalavimus
sutvarkytas lauko aikštelės inventorius ir įėjimas į ugdymo įstaigą. Iš tų pačių lėšų  nupirktos ir
sumontuotos  dvi  vaizdo  kameros  (688,00  eurai),  nupirkti  du  kompiuteriai  su  programinėmis
įrangomis,  atnaujintos  grupių  kompiuterinės  programos,  nupirkta  18  vienetų  kėdučių,  vaikiškos
patalynės, čiužinių, įrengta ir sutvarkyta palėpė inventoriui laikyti. Iš mokymo lėšų nupirktos garso
kolonėlės  grupėms ir  aktų salei,  trys plančetės,  įvairios  knygutės,  ir  kt.  ugdymo priemonės  už
1642,30 eurus.

 Siekdami holistinio vaiko ugdymo, pateikėme paraišką Skuodo neformaliojo vaikų
švietimo  programų  atrankos  konkursui  ir  gavome  finansavimą  programai  „Mes  gamtai,  gamta
mums“ 720 eurų. Siekėme, kad vaikai sužinotų kaip iš gyvulininkystės plėtojamas verslas, įgytų
žinių  apie  jų  priežiūrą,  gyvenimo būdą,  naudą žmonėms,  kad  didėtų  vaikų motyvacija  patiems
prižiūrėti savo augintinius. Vaikai sužinojo apie Lietuvoje gyvenančius naminius ir egzotinių šalių
gyvūnus,  kad jiems reikalinga ekologiška aplinka,  o iš ekologiško ūkio gaunama ir  ekologiška
produkcija.  Vaikai  itin  imlūs,  smalsūs,  norintys  pažinti  pasaulį. Aplankėme  ne  tik  Ylakių
seniūnijoje esančius ūkius, bet ir mini Zoosodą esantį šalia Klaipėdos. Grįždami susipažinome ir
pasigrožėjome Baltijos jūra. Darželyje vykdėme edukacinę programą „Magiški kiaušiniai‘. Projekto
„Mes gamtai,  gamta  mums“ pažintines  keliones  užbaigėme ekologiškame pienininkystės  ūkyje.
Visas  akimirkas  fiksavome ir  talpinome  www.ylakiudarzelis.lt,  rašėme spaudoje  „Mūsų žodis“.
Įgyvendindami  programą  surengėme  rajoninę  socialinių  partnerių  virtualią  parodą  „Mano
augintinis“. Apie programos vykdytas veiklas ir įvykius sukurtas metų kalendorius.

 Įgyvendiname programas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, „Zipio“,  kuri
skirta  ugdyti  vaikų  socialinius  ir  emocinių  sunkumų įveikimo gebėjimus;  „Gyvenimo įgūdžių“;
„Sveikos  gyvensenos“;  „Aktyvi  mokykla“;  pilietiškumo  „Mažu  takeliu  per  Ylakius“.  Siekdami
stiprinti  vaikų atsparumą negatyviems socialiniams ir  psichologiniams reiškiniams, įgyvendiome
„Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo  programą“.  Dalyvavome
respublikinėje akcijoje „Savaitė be patyčių“, aktyvi Vaiko gerovės komisijos veikla. Aptartos vaikų
kalbos ir kalbėjimo problemos bei vaikų kalbėjimo pasiekimai. Logopedo etatas padidintas iki 0,5.
Individualios, su vaikų gerove susijusios problemos, sprendžiamos Vaiko gerovės komisijoje.
Ugdymo  individualizavimo  procese  didelis  dėmesys  skiriamas  vaiko  saviraiškai  ir  kūrybai
puoselėti.  Kuriamos  lygios  sėkmingo  mokyklinio  starto  galimybės,  brandinamos  savarankiško
mokymosi mokykloje kompetencijos.

Visoje šalyje coronaviruso karantinas pakeitė mūsų kasdienybę. Reaguodami į esančią
situaciją, nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos, dirbome nuotoliniu būdu. Kvalifikaciją tobulinome
ir  siekėme  žinių  nuotoliniu  būdu.  Sudalyvauta  15  seminarų.  Susirinkimus  vedžiau  ZOOM
platformoje, aptarėme aktualius klausimus, dalinomės patirtimi. 

Organizuota  metodinė  diena  rajono  pedagogėms,  dalinomės  gerąja  darbo  patirtimi
tema:  „Interaktyvių  veiklų  pritaikymas  ugdymo procese”,  atviros  veiklos  „Aš  skaičiuoju“,  „Per
Lietuvą“  „Užgavėnių  personažai“.  Organizuotas  regioninis  priešmokyklinių  grupių  šaškių
projektas-turnyras „Lietuva-tai aš, Lietuva-tai mes”. Dalyvių sąrašą papildė priešmokyklinukai iš
Mažeikių  miesto  darželių.  Daugelį  metų  dalyvaujame  ekologiniame  projekte  „Mes  rūšiuojam“.
Surinkome 3453  tonas  elektroninių  atliekų.  Suorganizuoti  darželio  bendruomenės  kūrybiškumo
projektai:  „Moliūgėlio  kelionė  link  žibinto“,  kalėdinis  projektas  „Stebuklingas  pasakų miškas“,
pastarasis buvo įvertintas ir paviešintas rajoninėje spaudoje. 

Mokykla  yra  atvira  visuomenei.  Bendradarbiaujame  su  įvairiomis  institucijomis,
aktyviai  įsijungiame  į  organizuojamus  projektus,  renginius.  Kiekvienais  metais  dalyvaujame



Klaipėdos miesto ir apskrities vaikų piešinių konkurse  „Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį
pasitinkančią  Klaipėdą“,  Šiaulių  lopšelio‒darželio  „Salduvė“  virtualioje  Respublikinės
ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  įstaigų  pedagogų  ir  šeimų   fotografijų  parodoje
„Nukeliaukim su šeima į gamtos šalį…“, skirtą vaikų emocinės gerovės metams ir Tarptautinei
šeimos dienai  paminėti,  Kauno rajono Babtų lopšelio‒darželio  ir  Kauno rajono švietimo centro
organizuotoje nuotraukų parodoje „Skarelė močiutei“, kuri skirta Motinos dienai paminėti. 

Logopedė  su  ugdytiniais,  turinčiais  kalbos  sutrikimų,  dalyvavo  Respublikiniame
projekte „Draugystės pynė“, kurį organizavo Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija. 

Dalyvavome  Šiaulių  miesto  lopšelio-darželio  „Coliukė“   organizuojamame
Respublikiniame  kūrybiniame   plenere  „Rudens  mozaika  2020.  „Čia  esu…“  Pleneras  skirtas
mokyklų  bendruomenių  ir  vaiko  emocinės  gerovės  metams  paminėti.  Įstaigos  bendruomenė
aktyviai, kūrybiškai, veikiant su turimomis gamtinėmis medžiagomis/priemonėmis, įgyvendinome
ir STEAM idėjas.

Dalyvavome Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos
želmenėliai“  sveikatinimo  akcijoje  „Mažieji  turistai–2020“,  skirtoje  Pasaulinei-turizmo  dienai
paminėti. Kolektyvas aktyviai dalyvavo Ylakių miestelio centro puošime per žolinių šventę.

Kiekvienais  metais  vykdoma  darbuotojų  motyvavimo  programa.  Sveikiname
gimtadienio, kvalifikacijos įgijimo, asmeninių pasiekimų proga. Bendradarbiaujame su Mosėdžio
vaikų  lopšeliu-darželiu  bei  Barstyčių  vaikų  globos  namais.  Organizavome  bendras  pažintines
išvykas  po  Lietuvą.  Vasarą  keliavome  po  Zarasų  kraštą,  o  Mokytojų  dienos  proga  aplankėme
Pakruojo dvarą.

II SKYRIUS 
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Skuodo rajono Ylakių  vaikų lopšelis-darželis  yra ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio
ugdymo įstaiga, kurios steigėjas – Skuodo rajono savivaldybė, todėl įstaigos veikla priklauso nuo
savivaldybės tarybos, mero, administracijos bei direktoriaus priimamų sprendimų. 

Šiemet vaikų ir grupių skaičius išliko stabilus (70 vaikų, penkios grupės, iš kurių viena
priešmokyklinio ugdymo), todėl darbuotojų ir etatų skaičius nekito (įstaigoje dirba 22 darbuotojai,
kurie užima 21,5 etato).   Galimas darbuotojų skaičius  ir  etato dalių  kiekis  įstaigoje nustatomas
vadovaujantis savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. pareigybių normatyvais Nr. T9-7 ir 2020
m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-174 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono
savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“.

2020 metais pakito priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamam maitinimui skiriamų
lėšų dydis.  Pagal  Skuodo rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2020 m.  sausio 2 d.
įsakymą Nr. A1-2 „Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių nemokamo maitinimo skirtiems produktams
įsigyti“, skiriama suma vieno vaiko maitinimui didėjo iki 1,76 eurai. Nuo tų pačių metų sausio iki
gegužės 31 d. nemokamas maitinimas buvo skirtas tik 6 vaikams. Administracijos direktoriaus 2020
m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-249 karantino metu, už kovo ir balandžio mėnesius, buvo išduodami
maisto paketai, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., įsigaliojus LR socialinės paramos mokiniams įstaymui
ir  Skuodo  savivaldybės  tarybos  2020  m.  birželio  25  d.  sprendimui  Nr.T9-136,  nemokamas
maitinimas  skirtas  visiems  besimokantiems  pagal  priešmokyklinę  ugdymo  programą,  t.y.
vienuolikai vaikų.

Ugdymo  įstaigoje  2020  metais  keitėsi  ir  mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  dydis.
Paskelbus karantiną, nuo 2020 kovo 16 d. iki gegužės 1 d. dėl coronaviruso pandemijos, Skuodo
rajono  savivaldybės  tarybos  2020  m.  balandžio  10  d.  priėmė  sprendimą  Nr.T9-56,  kuriame
nurodoma  nuimti  mokestį  už  vaikų  maitinimą  ir  kitas  išlaidas  nelankantiems  ugdymo  įstaigos
vasaros laikotarpiu ir karantino metu. Tai gerokai palengvino tėvelių finansinę naštą. Nuo 2020 m.
birželio 1 d. įsigaliojo naujas Skuodo rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T9-114 „Dėl
mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą
Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas“, kuriuo nuspręsta mėnesinį mokestį kitoms



išlaidoms didinti iki 15 eurų nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus mokslo metais, vasaros
laikotarpiu ir karantino metu. Taip pat vadovaujamės 2020 m. gruodžio 17 d. savivaldybės tarybos
sprendimu  Nr.  T9-209  „Mokesčio  už  vaikų,  ugdomų  pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio
ugdymo  programas,  išlaikymą  Skuodo  rajono  savivaldybės  mokyklose  tvarkos  aprašas“.  Jame
nurodoma,  kad  dėl  Lietuvos  Respublikoje   paskelbtos  ekstremaliosios  situacijos  ar  karantino,
mokestis už kitas išlaidas nemokamas jei įstaigoje nevykdomas ar apribojamas ugdymo procesas
arba ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiuo pagrindu 50% mokesčio mažinimo lengvata
taikoma 23 ugdytiniams. 

Teigiamos įtakos ir motyvacijos dirbti darbuotojams suteikia ir LR priimami įstatymai
dėl visų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Nuo rugsėjo 1 d. ženkliai padidėjo pedagoginio
personalo  darbo  užmokestis,  neliko  koeficiento  žirklių.  Tėvams  didinamos  išmokos  už  vaikus,
manau tai viena iš priežasčių skatinančių vesti vaikus į ugdymo įstaigą.  Kaip ir kiekviena ugdymo
įstaiga  privalome  vadovautis  HN:2016  „Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ jų pakeitimais. Šiemet vaikų skaičius ugdymo
įstaigoje maksimalus. Ylakių vaikų lopšelis-darželis įsikūręs netipiniame pastate, todėl kiekvieną
turimą patalpą išnaudojame racionaliai, pritaikydami vaikams. 2021 metais planuojame sutvarkyti
pirmame  aukšte  esančią  prausyklą,  įrengti  dar  vieną  kabinetą,  kuriuo  naudosis  logopedas  bei
visuomenės sveikatos specialistas.

1 lentelė. Informacija apie vaikų skaičių vaikų lopšeliuose darželiuose, bendrojo ugdymo įstaigose,
turinčiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes

Kriterijai1 2020-09-01 Pokytis per metus lyginat
 su 2019-09-012

Vaikų skaičius iš viso, iš jų: 70 sumažėjo 4
ikimokyklinio ugdymo grupėse 59 padaugėjo 8
priešmokyklinio ugdymo grupėse 11 sumažėjo 12
Grupių skaičius iš viso, iš jų: 5
priešmokyklinio ugdymo 1 Sumažėjo1
ikimokyklinio ugdymo 4 Padidėjo 1
Vaikų su spec. poreikiais skaičius iš 
viso, iš jų:

2 Sumažėjo 2

ikimokyklinio ugdymo grupėse - Sumažėjo 3
priešmokyklinio ugdymo grupėse 2 Sumažėjo 1
Spec. grupių skaičius -
Vidutinis vaikų skaičius grupėje iš 
viso, iš jų:

14

ikimokyklinio ugdymo grupėse 15  Sumažėjo 2
priešmokyklinio ugdymo grupėse 11 Sumažėjo 1
spec. grupėse -
Vaikų, laukiančių eilėje, skaičius -
Savaitinę grupę lankančių vaikų 
skaičius

-

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai.  Šiemet priimtas maksimalus vaikų skaičius ir 
patenkinti visi prašymai.

2 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį 
1 Meno mokykla koreguoja kriterijus atsižvelgdami į teikiamų paslaugų specifiką.
2 Jei pokytis didelis, pakomentuoti.



Pareigybės pagal
finansavimo šaltinius

Etatų
skaičius

2020.09.01

Darbuotojų
skaičius

2020.09.01

Vidutinis
mėnesio

bruto darbo
užmokestis

eurais             
2020.09.01

Komentarai3

Savivaldybės biudžeto
lėšos

8386

Ūkvedys 1 1 880

Valytojas, kiemsargis 1 1 607

Darbininkas, skalbinių 
prižiūrėtojas

0,5 304

Mokytojo padėjėjas 6 6 4390

Sekretorius 1 1 845

Virėjas 1,5 2 1180

sandėlininkas 0,25 180

Mokymo lėšos 15124

Direktorius 1 1 1720

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

0,5 713

Mokytojas 2 2 2644

Vyresn. mokytojos 1,5 2 2110

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 
metodininkės

3 3 4543

Priešmokyklinio 
ugdymo mokytojos 
metodininkės

1 1 1593

Vyresn. spec 
pedagogas logopedas

0,5 1 738

Meninio ugdymo 
pedagogas

0,75 1 1063

Etatų (darbuotojų) 
Skaičius, iš viso

21,65 22 23510

3 Komentuoti pokyčius.



Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai, pasiūlymai. Šiemet ženkliai didėjo atlyginimai 
pedagoginiam personalui ir kitiems darbuotojams. Atlyginimai išmokėti visiems laiku, be 
įsiskolinimo.

3 lentelė. Informacija apie darbuotojų kvalifikaciją 

Kvalifikacinės kategorijos
Darbuotojų skaičius

KomentaraiIš viso Suteikta kvalifikacija
2020 m.

Mokytojų kvalifikacinės 
kategorijos

10

Mokytojas 1
Vyresnysis mokytojas 4 1 Suteikta ikimokyklinio ugdymo

mokytojai
Mokytojas metodininkas 4
Mokytojas ekspertas -
Pagalbos mokiniui specialistų
kvalifikacinės kategorijos
Vyresn. Spec. pedagogas 1

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai. Ugdymo procesą įgyvendina kvalifikuotas pedagoginis 
personalas.

4 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą

Remontuota 
patalpa, inventorius

Remonto darbų aprašymas Išlaidos,
tūkst.
eurais

Finansavimo 
šaltinis

Vaikų žaidimo 
aikštelės 
aptvėrimas

Išmontuota senoji tvora, įbetonuoti nauji 
stulpeliai, tvoros segmentai pridėti, įstatyti 
nauji vartai ir atitverta šiukšlių laikymo zona.

4196,36 Savivaldybės 
biudžeto 
investicinės 
lėšos

Šilumos sistemos 
remontas

Pagal poreikį sutvarkytas šiluminis 
vamzdynas, sumontuoti šilumos reguliatoriai 
visose grupėse

1345,76 Ugdymo 
įstaigos lėšos 
už teikiamas 
paslaugas

Žaidimo aikštelės 
įrenginių remontas,
pagrindinio įėjimo 
tako skylių 
sutvarkymas

Angų užtaisymas mediniuose žaidimų 
statiniuose, paviršių padengimas „Pinoteks“, 
karuselės stabilizavimas, kanalų perdengimas
skydais, juos pagaminant. Vamzdžių 
aptaisymas, plyšių užtaisymas betono 
mišiniu.

1026,72 Ugdymo 
įstaigos lėšos
už teikiamas 
paslaugas

Prevencinė 
ugdymo įstaigos 
apsauga

Dviejų vaizdo kamerų įrengimas, viena pie 
pagrindinio įėjimo, kita žaidimo aikštelės  
stebėjimui.

688,00 Ugdymo 
įstaigos lėšos 
už teikiamas 
paslaugas

Metodinių 
priemonių, 
inventoriaus 
sandėliavimo 
patalpos 
sutvarkymas

Išdažyta patalpa (sienos, lubos) sumontuotos 
lentynos.

338,97 Ugdymo 
įstaigos lėšos 
už teikiamas 
paslaugas



Pasiruošta maisto 
sandėlio remontui

Nupirktos statybinės medžiagos remontui 
(dažai, plokštės, plytelės, klijai, glaistas, 
laminatas).

600,00 Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos

                                                      Viso už : 8195,81

III SKYRIUS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 strateginis tikslas4 –užtikrinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą

Tikslas5 –ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

5 lentelė. Tikslą įgyvendinančios programos patvirtintų asignavimų panaudojimas

Program
os kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)

Asignavimų
planas

Patikslintas
asignavimų

planas*

Panaudota
asignavimų

Panaudota asignavimų
(proc.)**

1 2 3 4 5 6

Lėšos pagal sąmatas 288,7 313,8 297,9 94,9

ES ir kita parama 4,3 100

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama

* Jeigu  asignavimų  plane,  įskaitant  patikslinimus  ataskaitiniam  laikotarpiui,  asignavimai  didėja  ar  mažėja  daugiau  nei  5  proc.  lyginant  su
asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų
programos lygiu.
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

*  Jeigu  asignavimų  plane,  įskaitant  patikslinimus  ataskaitiniam laikotarpiui,  asignavimai  didėja  ar  mažėja  daugiau  nei  5  proc.  lyginant  su
asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų
programos lygiu.
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

1 grafikas. Patenkintų prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas 
dalis proc.

2018 2019 2020 2021 2022

98.4
98.6
98.8
99

99.2
99.4
99.6
99.8
100

100.2

.

* n – ataskaitiniai metai
Vaikų skaičiaus didėjimas ugdymo įstaigoje:

1. Jaunų šeimų sugrįžimas iš užsienio valstybių ir įsikūrimas Ylakių miestelyje ir aplinkinėse
gyvenvietėse.

2. Taip pat įtakos turi ir pasitikėjimas ugdymo įstaiga, tėvų  švietimas.
IV SKYRIUS

PAPILDOMA INFORMACIJA 

6 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą 

4 Viešojo sektoriaus subjekto strateginiai tikslai turi sutapti su Skuodo rajono savivaldybės veiklos plano strateginiais
tikslais.
5 Viešojo sektoriaus subjekto Strateginiame veiklos plane numatyti tikslai.



Kriterijai 2020 m.
(skaičius)

Vertė,
eurais

Komentarai

Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų projektų 1 720,00
Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis 
finansuotų projektų

1 3929 ES projektas

Projektinėje veikloje dalyvavusių mokinių 
skaičius

70 Gautas pilnas
finansavimas ir pasisekė

įgyvendinti išsikeltus
tikslus

Iš viso: 4649

7 lentelė. Informacija apie panaudotus asignavimus

Rodikliai
Panaudota, tūkst. eurais

KomentaraiIš viso Išlaidoms iš jų, DU Turtui

Savivaldybės 
biudžeto lėšos

159,6 18,8 136,4 4,4

Mokymo lėšos 121,9 5,1 116,8
Valstybės biudžeto 
lėšos

1,6 1,6

Pajamos už suteiktas
paslaugas

14,1 13,5 0,6

Projektinės veiklos 
lėšos6

4,6 0,8 3,8 720 – Sav. neformal. ugdymas
3929- ES projektas

Kitos pajamos
(2 % GPM, gauta 
labdara ir pan.)

0,4 0,4

Iš viso 302,2 40,2 257,0 5,0

Kreditorinis 
įsiskolinimas
 2020-12-31, iš viso, 
eurais

105 105 Už prekes ir paslaugas, kai
sąskaitos pateikiamos

paskutinę mėnesio dieną
(spausdintuvo nuoma,

skalbimas, kilimėliai, maisto ir
elektros prekės)

8 lentelė. Išvestiniai rodikliai

Rodikliai 2020 m. Komentarai
Išlaidos,  tenkančios  1  mokiniui/vaikui,  iš  viso, 4031

6               Pateikiamos visų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų lėšos (tiek savivaldybės biudžeto, tiek 
valstybės biudžeto ar tarptautinių fondų).



eurais
iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 2290 160317/ mok sk.
         mokymo lėšos 1741 121858/ mok.sk.
Išlaidos tenkančios vienai klasei/grupei, iš viso, € 56435
iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 32063 160317/ gr. sk.
         mokymo lėšos 24372 121858/ gr.sk.
Vienam mokytojui/tenka mokinių 9
Ugdymo  įstaigos  bendrasis  plotas,  tenkantis
vienam mokiniui, m2

8,9

Valomas plotas, m2/1 valytojai 566 0.5 et.
Prižiūrimas plotas, m2/1 kiemsargiui 498 0.5 et.
Darbo  užmokesčio  fondo  pokytis,  lyginant  su
ankstesniais metais, %

39% Padidėjo  pedagoginio  ir
aptarnaujančio  personalo
atlyginimai

Direktorė    Živilė Rancienė

––––––––––––––––––––



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PROGRAMOS NR. 1 „UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA“ 

2020–2022 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI
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Faktiniai duomenys
2020 m.
planas

(švietimo
įstaigos)20

18
 m

.

20
19

 m
.

20
20

 m
.

1 1 1 Patenkintų prašymų priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalis, proc. R-1-1-1 99 100 100 100

1 1 1
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų 
vaikų skaičius R-1-1-4

39
41 48

48

1 1 2 Pagalbos mokiniui specialistų skaičiaus pokytis, vnt. R-1-2-1 0 0 0,25 0,25
1 1 2 Įgyvendintų higienos specialistų rekomendacijų dalis, proc. R-1-2-2 50 75 90 2/3

1 1 3 Pritraukta labdaros – paramos lėšų, tūkst. Eur7 R-1-3-1
950 1018,2

8
1118,3

0
1118,30

7 Skaičiuojamos rėmėjų skirtos lėšos, 2 proc. GPM lėšos, labdaros lėšos ir pan.


