
 

 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“ 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA 

 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas. Geležinio Vilko 9, Kaunas 49274.  

1.2. Telefono Nr. (837) 313684.  

1.3. El. pašto adresas: darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt 

1.4. Interneto svetainės adresas: https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/ 

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1979 m. gruodžio 4 d. potvarkiu Nr. 493 p. 40-asis lopšelis-darželis. 

Kauno miesto valdybos 1992 m. gegužės 22 d. potvarkiu NR. 406-V 40-ajam vaikų lopšeliui-

darželiui suteiktas Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pavadinimas. 2018 m. gegužės 29 d. Kauno 

miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-281 pakeista struktūra į lopšelį-darželį, pakeistas 

įstaigos pavadinimas į Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“.  

1.6. Įstaigos vadovas Silvija Sipavičienė, paskyrimo data 1991 m. spalio 25 d. 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

2021 metų prioritetinė veikla: Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus: 25,9 %. Įstaigoje ugdosi 52 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai (4 didelių spec. 

poreikių). Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis 6,3 %. 1 priešmokyklinio ugdymo grupėje - 73,3 % 

ugdytinių, turinčių spec. ugdymo(si) poreikiais. Atnaujinta VGK sudėtis, sutelktas dėmesys 

įtraukčiai: įdarbintas 0,5 et. psichologas; 1,5 et. logopedas, 0,5 et. mokytojo padėjėjas. Švietimo 

įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus – 

29,8 %. Bendradarbiaujame su KPPT: dalyvavome prevencinėje programoje „Į pagalbai vaikui 

orientuotas pokalbis“, teiktos konsultacijos VGK, vaiko šeimai. Pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius – 25.  

Ugdymo kokybės gerinimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus – 100 %. Vaikų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus – 
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100 %. Vienam ugdytiniui tenkančių pedagogų skaičius – 7,35. 100 % pedagogai ir švietimo pagalbos 

specialistai tobulino savo kompetencijas įtraukiojo ugdymo, STEAM, emocinio intelekto ugdymo 

srityse, įgijo skaitmeninio raštingumo kompetencijų. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB 

„Fortevento“, sutaupytos įstaigos biudžeto lėšos – gautos nemokamos licencijos, užtikrinta nuotolinio 

darbo kokybė. Dalyvavome švietimo technologijų ir inovacijų išbandyme ir kūrime, šalies projekte 

„Skaitmeninės švietimo transformacijos (EdTech)“, 12 mokytojų  dalyvavo viešojoje konsultacijoje 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, „Kaip atnaujinsime priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą?“; 4 įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai (įtraukus į metinės 

veiklos užduotis), su pagyrimu baigė ir įgijo Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją. 

Vykdoma edukacija tinklaveikoje: dalyvavome 2 tarptautiniuose eTwinning ir 6 respublikiniuose 

projektuose. Įstaiga įtraukta į Lietuvos STEAM mokyklų tinklą, sukurta paskyra „STEAM mokyklos 

ženklo portale“. Nauji socialiniai partneriai: Lietuvos teniso sąjunga ir tarptautinė teniso federacija.  

STEAM ugdymui įsigytas 1 nešiojamas kompiuteris už 495 Eur iš ML lėšų, projektorius už 435,65 

Eur iš ML lėšų, konstruktoriai už 2 tūkst. 219 Eur, 2 bevieliai mikrofonai, akustinė sistema, maitinimo 

elementai už 608,45 Eur spec. lėšų. 

Finansai. Įstaiga pritraukė lėšų – 2020 metais 2 % GPM – 3 tūkst. 568,87 Eur. 2021 

metais 1,2 % GPM – 2 tūkst. 170,26 Eur. Metinės įstaigos išlaidos – 824045,94 Eur. Patvirtinti 

įstaigos metiniai asignavimai – 855150,06 Eur. Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos – 24407,26 Eur.  

Turtas: atliktas kapitalinis virtuvės patalpų remontas (tikslinės SB lėšos – 2 tūkst. 

8856,75 Eur) ir įrangos atnaujinimas (608,63 Eur). Atliktas 2 grupių, rūbinių patalpų remontas, 

įstaigos biudžeto ir paramos lėšomis. 

 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus pateikiama prie 

veiklos ataskaitos pridedamame priede, kuris parengtas pagal Kauno miesto savivaldybės 

administracijos skyriui priskirtos biudžetinės ar viešosios įstaigos metų veiklos plano vykdymo 

ataskaitos formą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 

26 d. įsakymu Nr. A-233 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų 

(išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, metinių 

veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitos formų patvirtinimo“. 

 

IV SKYRIUS 



 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

 

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko finansinio audito procedūras nuo 2021-

02-08 iki 2021-07-15. Esminių pažeidimų nenustatyta.  

Rekomendacijos: 

1. Vietinius norminius teisės aktus derinti su Darbo taryba laiku (prieš 10 darbo dienų). 

2. Vaikų maitinimo išlaidas, 2021 m. planuoti ir biudžeto vykdymo ataskaitose nurodyti socialinės 

paramos natūra (kodas 2.7.2.1.1.2) išlaidose (BĮ KBĮBA). 

3. Numatyti papildomas vidaus kontrolės priemones darbo užmokesčio srityje, į vidaus kontrolės 

stiprinimą įsitraukiant pirmiausia įstaigos vadovui ir skatinant darbuotojus tikrinti DU (kintamosios 

atlyginimo dalies neteisingo priskaičiavimo, BĮ KBĮBA). 

Išorės periodiniai tikrinimai: 

1. 2021-01-21 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Maitinimo organizavimo 

skyriaus specialistas atliko virtuvės maisto tvarkymo ir saugojimo virtuvėje vidaus auditą. 

Pažeidimų nenustatyta. 

2. Technikos kontrolės tarnyba UAB „Tuvlita“ 2021-05-28 Nr.21-11-082. Patikrinimo tikslas – 

Vaikų žaidimų aikštelės įrenginių patikrinimas. Pažeidimų nenustatyta. 

3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas 2021-04-20 Nr. 33VMĮP-159. 

Patikrinimo tikslas – Maisto saugos, kokybės, higienos ženklinimo kontrolė. Tikrinimo metu teisės 

aktų  pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.  

4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas 2021-12-07 Nr. 33VMĮP-922. 

Patikrinimo tikslas – Maisto saugos, kokybės, higienos ženklinimo kontrolė, laikymo sąlygų 

kontrolė, atsekamumo kontrolė, savikontrolės sistemos kontrolė, personalo higienos kontrolė, 

gamybos kontrolė, biocidinių produktų naudojimo kontrolė. Tikrinimo metu esminių teisės aktų  

pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.  

5. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius 2021-12-21 Nr. MA-K 

24945/2021 – MA-K 24952/2021. paviršių tyrimai. Salmonella ir Žarninių lazdelių neaptikta. 

 

V SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Pradėtas ir neužbaigtas įstaigos fasado apšiltinimas ir stogo remontas bus vykdomas 

nuo 2022 metų vasaros. Gautos savivaldybės tikslinės lėšos.  



 

 

Inicijavau Kauno apskrities futbolo federacijos, Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ 

Futbolo klubo komandos renginį įstaigoje. Numatoma pasirašyti bendradarbiavimo sutartį paramą 

gauti patiesiant guminę dangą po 2 sporto priemonėmis. 

Įsijungėme į grupės aplinkos paviršių ėminių tyrimų procesą (Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-02 Įsak. Nr. A-751 „Dėl pavedimo organizuoti, 

koordinuoti ir vykdyti testavimą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo 

įstaigose“). 

J. Tėvelytė, meninio ugdymo mokytoja (dailė) pristatyta Metų mokytojo premijai.  

Apdovanota Kauno miesto mero padėka. G. Mažeika pakviestas dalyvauti į Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kandidatuoti  Meilės Lukšienės premijai.  

 

 

Direktorė                                                                                                           Silvija Sipavičienė 

 
 


