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2016-2018-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ (toliau – lopšelis-darželis) veiklą pradėjo 1960 metais. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. 

Adresas - Švyturio 14A, Klaipėda.  Klaipėdos miesto mero 1990 m. rusėjo 24 d. potvarkiu Nr. 464p 

įstaiga pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Bitutė“. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  

2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-396, vykdant reorganizavimą, nuo 2010 m. sausio 1 d. 

prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ buvo prijungtas Klaipėdos lopšelis-darželis „Drugelis“. Po 

reorganizavimo Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ teisinis statusas, pavadinimas ir buveinė 

nesikeitė.  

2016-2018 metų strateginis planas parengtas,  atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos 

bendruomenės poreikius. 

Lopšelyje-darželyje veikia 9 grupės: 7 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo. Pagal 

Mokinių registro 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenis lopšelį-darželį lanko 182 vaikai: iš jų 145 

ikimokyklinio amžiaus ir 37 priešmokyklinio amžiaus. 16 vaikų šeimoms taikoma 50 procentų 

atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) lengvata. 

25 vaikams teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Veikia savivaldos institucijos: Įstaigos taryba, 

Mokytojų taryba, Tėvų taryba. Įstaigos veiklos uždavinius padeda įgyvendinti Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos, Vaiko gerovės komisijos bei metodinė taryba. Iniciatyvi kūrybinių 

darbo grupių (Įvaizdžio kūrimo, Renginių organizavimo ir Sveikos gyvensenos) veikla. Nuo 2011 

metų įstaigoje veikia Darbo taryba. Efektyvi savivaldos institucijų, darbo grupių ir komisijų veikla 

telkia įstaigos bendruomenę kokybiškai įgyvendinti svarbiausius įstaigos uždavinius, skatina aktyvų 

dalyvavimą  formuojant įstaigos kultūrą, puoselėjant tradicijas, kuriant palankesnes darbo ir poilsio 

sąlygas.  

Įstaigoje dirba 44 darbuotojai iš jų: 4 administracijos, 22 specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai), 18 – kiti darbuotojai. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, atestuotas I 

vadybinei kategorijai. Už ugdymo programų įgyvendinimą, pedagoginių darbuotojų veiklą 

atsakingas direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atestuotas II vadybinei kategorijai. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, kuria 

saugią ugdymosi ir darbo aplinką. Pedagoginį procesą organizuoja 13 auklėtojų, 2 priešmokyklinio 
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ugdymo pedagogai, 2 meninio ugdymo mokytojai, logopedas ir neformaliojo švietimo mokytojas 

(pedagogas). Iš jų: 5 pedagogai atestuoti auklėtojo metodininko, 9 vyresniojo auklėtojo, 3 auklėtojo 

kvalifikacinei kategorijai.  

Įstaigos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas. Sėkmingai įgyvendinamos lopšelio-darželio „Bitutė“ Ikimokyklinio ugdymo programa, 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ir neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos 

ugdymo programa. Programų įgyvendinimui sistemingai atnaujinamos edukacinės erdvės, ypatingą 

dėmesį teikiant vaiko ugdymui(si) tinkamos, pokyčiams palankios aplinkos sukūrimui. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Lopšelyje-darželyje sėkmingai įgyvendinamos mokyklos veiklos, ugdymo proceso 

efektyvinimo, dokumentų valdymo tobulinimo, veiklos planavimo vertinimo ir įsivertinimo, šeimos 

ir darželio bendrystės, tradicijų tęstinumo, informacinių technologijų diegimo, ugdymo proceso 

dalyvių komunikacijos stiprinimo priemonės. Sistemingai atnaujinamos edukacinės erdvės grupėse 

ir darželio kieme. Ugdymo(si) procesas kokybiškas, tikslingas, lankstus, orientuotas į sėkmingą 

vaiko raidą. Į ugdymo turinį integruojamos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio 

draugai“ ir Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus Gėtės institutu įgyvendinamas tarptautinis projektas „Vokiečių kalba 

priešmokykliniame ugdyme“.     

Kryptingai vykdoma vaikų sveikatinimo veikla: parengta neformaliojo vaikų švietimo 

sveikos gyvensenos ugdymo programa, įsteigta 0,5 etato pedagogo etato šiai programai įgyvendinti. 

Grupėse ir lauke sudarytos palankios sąlygos sveikos gyvensenos idėjų puoselėjimui, parengtos 

metodinės rekomendacijos kūno kultūros valandėlių organizavimui, įgyvendinami sveikos 

gyvensenos projektai, organizuojami sportiniai renginiai, analizuojami sveikatos saugojimo 

kompetencijos ugdymo aspektai.  

Skatinant vaikų kūrybiškumą, lopšelyje-darželyje organizuojamos teminės savaitės, 

kalendorinės šventės, išvykos, vykdomi trumpalaikiai projektai, edukacinės valandėlės. Pedagogai 

ir ugdytiniai dalyvauja miesto, šalies vaikų dainų konkursuose, festivaliuose, parodose, akcijose.   

Pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

institucijomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis, seniūnija, 

visuomeninėmis organizacijomis, rėmėjais. Sėkmingai įgyvendinami jungtinės veiklos planai su 14 

įvairių institucijų: su Klaipėdos darželiu ,,Gintarėlis“, lopšeliu-darželiu ,,Vyturėlis“, Klaipėdos 

lopšeliu-darželiu „Atžalynas“, „Varpelio“ mokykla-darželiu, Vitės pagrindine mokykla, Klaipėdos 

J. Kačinsko muzikos mokykla, Mažeikių darželiu-mokykla „Kregždutė“, Klaipėdos rajono Dovilų 

lopšeliu-darželiu „Kregždutė“, Klaipėdos Simono Dacho namais, Klaipėdos evangelikų liuteronų 

parapijos labdaros ir kultūros draugija „Sandora“, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru, asociacija 

„Aš, Klaipėdai“, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto mokomuoju teatru, Lietuvos esperantininkų 

sąjunga. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutu ir Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centru, įstaigoje įgyvendinamos pedagogų parengtos kvalifikacijos 

tobulinimo programos“ Ugdytojų bendradarbiavimo svarba vaiko kompetencijų ugdymui(si)“, 

„Edukacinių aplinkų kūrimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ ir „Praktinių aplinkosauginių 

gebėjimų formavimas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

Lopšelyje-darželyje kryptingai vykdomas įstaigos veiklos, kaitos procesų, ugdymo rezultatų 

įsivertinimas, pedagoginė stebėsena, pedagogų veiklos refleksija. Vidaus audito, pedagoginės 

stebėsenos rezultatai panaudojami kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams nustatyti, ugdymo 

procesui, darbuotojų dalykinei kompetencijai tobulinti, veiklos prioritetams numatyti.  

2015 m. balandžio mėnesį įstaigoje atliktas įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas. 

Vertinimo metu nustatyti stiprieji veiklos aspektai (4 lygis): savitos Įstaigos tradicijos; veiksminga 

įvaizdžio kūrimo kultūra; tikslingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; tinkama 
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programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams, gera programų tarpusavio dermė; 

bendruomenei priimtini vizija, misija ir tikslai; efektyvi lėšų valdymo vadyba.  Išskirti tobulintini 

veiklos aspektai (2 lygis): ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas; vaiko daromos pažangos 

vertinimo sistema;  auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant; 

įsivertinimo procesas ir įsivertinimo rezultatų panaudojimas. Išorinio vertinimo rezultatai bus 

panaudoti rengiant įstaigos veiklos planus.   

 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo ir disponuoja Klaipėdos miesto savivaldybės 733,52 

kv. m. (Švyturio g.14A) ir 1022,19 kv. m. (Sportininkų g. 19A) pastatais. Veiklą vykdo dviejuose 

atskiruose korpusuose.  

Įstaigoje materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudojami skaidriai, taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinami su bendruomene. Panaudojant savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto 

specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio), įmokų už išlaikymą įstaigoje programų lėšas ir  

paramos lėšas atliktas kapitalinis remontas 4 grupių patalpose ir dviejose laiptinėse. Įsigyti nauji, 

funkcionalūs baldai: reguliuojamo aukščio staliukai, rūbinės spintelės, lovytės, žaislų ir priemonių 

komodos-sekcijos. Atnaujintos edukacinės aplinkos grupėse ir lauke: įsigytos ugdymo priemonės, 

žaislai, sportiniai įrenginiai, lauko sūpuoklės. 

Informacinės komunikacinės technologijos tapo svarbiu veiksniu modernizuojant ugdymo 

turinį, įgyjant naujų kompetencijų, teikiant informaciją visuomenei, diegiant šiuolaikinę 

įsivertinimo ir vertinimo kultūrą.  Įstaiga įsigijusi 12 kompiuterių, iš jų: 4 nešiojami, 3 planšetiniai, 

5 stacionarūs. Daugelis naudojamų IT įrenginių yra pasenę, neįmanoma atnaujinti programinės 

įrangos, todėl darbas su šia technika neefektyvus. Įstaigoje veikia UAB „Teo“ išorinis (trumpasis) 

telefono, fakso ir interneto ryšys ir UAB Balticum interneto ryšys. Informacija apie lopšelio-

darželio veiklą skelbiama internetinėje svetainėje www.bitutedarzelis.lt. Siekiant stiprinti 

inovatyvių ugdymo metodų ir priemonių taikymą, būtina kompiuterizuoti darbo vietas pedagogams 

grupėse. 

Įstaigai 55 metai, todėl pagrindinė problema – prastėjanti vidaus patalpų ir pastato išorės 

būklė. Abiejuose korpusuose kiauri stogai, dengti kenksminga šiferio danga, nesaugi elektros 

instaliacija, kritinės būklės šildymo sistemos vamzdynas, nusidėvėjusi grindų danga 4 grupėse. 

Grėsmę ugdytinių saugumui kelia skylėta tvora, sutrūkinėjusios grindinio plytelės, duobėtas 

asfaltas. Prie darželio tvoros nėra šaligatvio, vaikai į darželį atvedami važiuojamąja dalimis, nėra 

automobilių statymo vietų, darželio teritorijoje neįrengtas apšvietimas. 

Įstaigos veiklą tikrinančios institucijos nustatė higieninės aplinkos reikalavimų neatitikimų. 

Apie aktuose nurodytų trūkumų pašalinimą informuotos atitinkamos tarnybos.  

 

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ  

 

Stiprybės  Silpnybės  

1. Racionalios, nuolat atnaujinamos ir 

modernizuojamos edukacinės aplinkos, darbo ir 

poilsio sąlygos 

1. Pasenę informacinių technologijų 

įrenginiai 

2. Dirba aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos 

personalas 

2. Nepakankama vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo rezultatų sklaida 

3. Kryptingas bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

3. Neefektyvi darželio kiemų ir lauko 

įrengimų apsauga 

4. Tikslingas lėšų panaudojimas įstaigos 

reikmėms  

4. Neatitinkanti higieninių reikalavimų 

dviejų grupių patalpų aplinka 

http://www.bitutedarzelis.lt/
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Galimybės  Grėsmės  

1. Tinkama teisinė bazė ir valdymas 1. Nepakankamas švietimo programų 

finansavimas 

2. ES struktūrinių fondų parama įstaigos 

modernizavimui 

2. Auganti visuomenės socialinė 

diferenciacija ir emigracija 

3. Modernių stebėjimo technologijų taikymas 

teritorijos apsaugai 

3. Blogėjanti šalies ekonominė situacija 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

  Vizija - Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ – aukštos pedagoginės kultūros, moderni 

ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, plėtotę.  

 Misija – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, grindžianti savo veiklą 

humanitarinėmis vertybėmis, demokratijos principais, užtikrinti vaiko teisių apsaugą, sauganti ir 

stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, nuolat bendradarbiaujanti su 

šeima.  

 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant lopšelio-darželio vizijos, suformuluoti įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai bei 

priemonės (priedas). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus 

rezultato kriterijus.  

 

1 lentelė 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai  

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2015 m.  

rezultatas 

Numatomi rezultatai 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Vykdomos ugdymo programos atitinka 

gyventojų poreikius, procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Pedagogų kvalifikacija ir atestacija vykdoma 

vadovaujantis teisės aktais, procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus, procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Užtikrinama logopedo pagalba vaikams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo aplinka, 

procentais   

90 % 

 

95 % 

 

95 % 

 

95 % 

 

Įvykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 

80 % 

 

85 % 

 

85 % 

 

90 % 

 

Įstaigos patalpos pritaikytos švietimo 

reikmėms, procentais 

90 % 95 % 95% 95 % 

Atsitiktinės paslaugos teikiamos vadovaujantis 

savivaldybės nustatyta tvarka, procentais 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 
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     Lopšelio-darželio lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 

lentelėje.  

 

2 lentelė 

Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavi-

mai 2015-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2016-

iesiems 

metams 

2016-ųjų 

maksima

lių 

asignavi

mų 

planas 

Projektas 

2017-

iesiems 

metams 

Projektas 

2018-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 427,5 442,4 457,6 457,6 457,6 

1.1. išlaidoms 424,0 438,9 454,1 454,1 454,1 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 249,7 259,7 270,9 270,9 270,9 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 427,5 442,4 457,6 457,6 457,6 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 424,2 438,7 453,9 453,9 453,9 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 424,2 438,7 453,9 453,9 453,9 

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 197,6 205,6 208,8 208,8 208,8 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 

atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

86,7 93,3 93,3 93,3 93,3 

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 

atsitiktines paslaugas) SB(SPN) 

1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

lėšos SB(VB) 

138,8 138,9 150,9 150,9 150,9 

2.1.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) - -    

2.1.1.6. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) - -    

Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų 

lėšos MK(K) 

- -    

Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius mokinius 

SB(MK) 

- -    

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 

__________________________ 



Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ 

direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. 

įsakymo Nr. V-55 

priedas 
 

MOKYKLOS 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
 

Tikslas Uždavinys Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

1. Užtikrinti 

ugdytiniams 

aukštą švietimo 

paslaugų kokybę 

ir prieinamumą 

1.1. Laiduoti ugdymo 

programų įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

užtikrinimas 

Aušra Milvydienė Vaikų skaičius, vnt. 170 170 170 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

19,9 19,9 19,9 

1.1.2.  Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

neformalio ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

Aušra Milvydienė  

Virginija Čėsnaitė 

Vaikų skaičius, vnt. 170 170 170 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

19,9 19,9 19,9 

1.1.3. Vaikų pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

Virginija Čėsnaitė Vaikų skaičius, vnt. 170 170 170 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

19,9 19,9 19,9 

1.1.4. Darbuotojų  

kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos 

vykdymas 

Aušra Milvydienė 

Virginija Čėsnaitė  

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių skaičius, vnt. 

40 40 40 

Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius, vnt. 

2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

1.2.1. Kokybiško 

maitinimo 

organizavimas 

Danutė  Jucienė Vaikų skaičius, vnt. 170 170 170 

Virtuvės darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

3 3 3 

1.2.2. Specialiosios 

logopedinės pagalbos 

vaikams teikimas 

Virginija Čėsnaitė Vaikų skaičius, vnt. 25 25 25 

Pagalbos specialistų  etatų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

1.3. Užtikrinti sveiką ir 

saugią ugdymo(si) 

aplinką 

1.3.1. Aplinkos 

funkcionavimo 

užtikrinimas 

 

Aušra Milvydienė 

Stanislava Račkuvienė   

Aptarnaujančio personalo 

etatų skaičius, vnt. 

21,75 21,75 21,75 
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Tikslas Uždavinys Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

  1.3.2. Sveikatingumo 

projektų 

įgyvendinimas 

Virginija Čėsnaitė Vaikų skaičius, vnt. 170 170 170 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

14,9 14,9 14,9 

1.3.3. Aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis 

Virginija Čėsnaitė Sudarytų pirkimų sutarčių 

skaičius, vnt. 

4 4 4 

1.3.4. IKT atnaujinimas 

 

Stanislava Račkuvienė  Įrengimų skaičius, vnt. 1 1 1 

2. Gerinti įstaigos 

materialinę bazę  

 

2.1. Vykdyti teisės aktų 

nustatytus higienos 

reikalavimus 

2.1.1. Tvoros 

atnaujinimas 

Stanislava Račkuvienė   Atnaujintos tvoros plotas, 

kv. m. 

10 10 10 

2.1.3. Sanitarinių 

patalpų atnaujinimas 

Stanislava Račkuvienė Sanitarinių patalpų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

2.1.4. Langų atidarymo 

ribotuvų įrengimas 

Stanislava Račkuvienė Ribotuvų skaičius, vnt. 25 30 - 

2.1.5. Radiatorių 

apsaugos grotelių 

įrengimas 

Stanislava Račkuvienė Radiatorių grotelių plotas, 

kv.m. 

40 40 - 

2.1.6. Asfalto ir plytelių 

dangos atnaujinimas 

Stanislava Račkuvienė Teritorijos plotas, kv.m. 50 50 50 

2.1.7. Lauko pavėsinių 

įrengimas 

Stanislava Račkuvienė Pavėsinių skaičius vnt. 3 3 3 

2.2. Pritaikyti patalpas 

švietimo reikmėms 

2.2.1. Edukacinių 

aplinkų kūrimas 

Aušra Milvydienė 

Stanislava Račkuvienė 

Edukacinių  aplinkų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

2.2.2. Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams 

Stanislava Račkuvienė Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m. 

90 70 70 

 

2.3. Teikti atsitiktines 

paslaugas 

2.3.1. Patalpų nuoma  Aušra Milvydienė Nuomojamų patalpų 

skaičius, vnt. 

2 2 2 

 

Klaipėdos  lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė                            Aušra Milvydienė  

________________________________ 


