
 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“ 

(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

 

2019  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas. V.Krėvės 95, Kaunas;  

1.2. Telefono Nr.8 37 312436, 312430;  

1.3. El. pašto adresas. ldzelma@gmail.com  

1.4. Interneto svetainės adresas. www.zelmenelis.lt  

1.5. Įstaigos įsteigimo metai. 1974 m.  

1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data).direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Saulė Šerėnienė, paskirta vykdyti direktoriaus funkcijas 2019 09 10 d.  

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Kauno miesto biudžetinė įstaiga lopšelis-darželis „Želmenėlis“, įgyvendindamas 

asignavimų valdytojo, savivaldybės, metiniame veiklos plane nustatytas  strategines priemones, 

veiklas, padidino veiklos rezultatyvumą ir sėkmingai įgyvendino numatytus uždavinius ir pasiekė 

išsikeltus tikslus. 2019 metų veiklos plane išsikelti tikslai įgyvendinti 100 proc.  

Edukacinį įstaigos veiklos išskirtinumą sėkmingos vadybos dėka, užtikrina indigo 

savaitės su personažais, kurios 2019 metais išlaikė STEAM kryptį,  per metus įgyvendinta 12. 

Vaikų socialiniam emociniam ugdymui naudojama Classdojo programa, kuria naudojas 110 tėvų, 

kas sudaro 89,6 proc. , o kryptingą SEU užtikrina KIMOCHI programa, į kurią įtraukti 100 proc. 

specialiųjų poreikių vaikų, ir 58 proc vaikų, kurie turi netinkamos elgsenos požymių bei 38 proc. 

tėvų.  

Ugdytinių gebėjimai atsiskleidė įstaigos tradiciniuose ir išskirtiniuose renginiuose: 

koncertuose, rytmečiuose, tradicinėse kalendorinėse šventėse; grupėse su šeimomis popiečių 

(pramogų) metu per visus ugdymo metus. Parengė ugdytiniai, tėvai kūrybinius darbus įstaigos 

aplinkos erdvių puošimui,  parodoms ir įstaigos reprezentavimui mieste ar respublikoje.  

 Kauno miesto biudžetinė įstaiga lopšelis-darželis „Želmenėlis“ sėkmingai prisideda, 

tenkindama kokybiško ikimokyklinio ugdymo poreikius mieste. Vaikų skaičius grupėse yra 

maksimalus, tačiau vaikams užtikrinamos saugios ir higienos normas atitinkančios sąlygos, kurias 

mailto:ldzelma@gmail.com
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patvirtina ir aukšti vaikų lankomumo, ypač lopšelio grupių, rezultatai. Įstaiga patraukli, atnaujintos 

edukacines erdvės, įsigytos modernios priemonės, padedančios tenkinti skirtingus vaikų poreikius ir 

siekti maksimalių jų ugdymo rezultatų. 

Įstaigos edukacinės aplinkos ir pastatas atnaujinamas sistemiškai: atlikti gerbūvio 

darbai, elektros darbai 3 grupėse, keičiant šviestuvus ir instaliaciją, 1 grupės virtuvėlės ir prausyklos 

atnaujinimo darbai, cokolio atkūrimas pabaigiant darbus pamatinėje dalyje, pakeisti 1 grupės 

radiatoriai, lietaus nuotekų darbai pagal techninį projektą, atnaujinta vieno kabineto parketinė 

danga, įrengta vartų automatika . Viso įstaigos pastato ir aplinkų gerinimui per 2019 m. įsisavinta 

100454,28 Eur.  

Užtikrinant materialinės bazės gerinimą bei įstaigos lėšų racionalų ir ekonominį 

panaudojimą, visi finansinių išteklių panaudos sprendimai derinami su įstaigos savivalda ( Įstaigos 

taryba, Darbo taryba, Tėvų konferencija), bendruomene pagal tikslinius koncentrus. Ypatingas 

dėmėsys skiriamas estetiškų, funkcionalių, moderniai įrengtų ir aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui ir diegimui. Maksimaliai pasiekti įstaigos 2019 m. 

tikslai byloja apie didelį pedagogų bendruomenės veiklos galimybių pajėgumą, kuris struktūruotos 

ir pasidalytos lyderystės dėka, nukreipiamas tikslų įgyvendinimui, inovacijų diegimui bei 

ikimokyklinio ugdymo reprezentacijai ne tik Kauno mieste, bet ir visoje Lietuvoje. Įstaigos vadovų 

kaita neturėjo lemiančios įtakos įstaigos veiklos kokybei.Pedagogai Atestacijos 2019-2021plane 

numatyta tvarka kėlė kvalifikaciją, per metus išklausyta : pedagogų -2036 val., pagalbinio personal-

1345 val. Kvalifikacinių kursų, seminarų. Visi įstaigos darbuotojai naudojasi www.pedagogas.lt ir 

www.edukatoriai.lt mokomosiomis platformomis. Du darbuotojai baigė papildomas studijas. 

Pagalbiniam ir pedagoginiam personalui organizuoti 9 relaksacijos užsiėmimai, taikoma 

progresyvinė raumenų relaksacija.  

 

 

http://www.pedagogas.lt/
http://www.edukatoriai.lt/


 

III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą*.  

Asignavimų valdytojo 

(savivaldybės) metiniame veiklos 

plane nustatytos  strateginius 

priemonės, veiklos,   jų įvykdymo 

informacija  

Vertinimo kriterijus 

(rodiklis), matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

 02.01.01.067. Ugdymo kokybės 

gerinimas Kauno lopšelyje-

darželyje „Želmenėlis“ 

 

Įgyvendinant priemonę, siekiama 

didinti ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumą, ypatingą dėmesį 

skiriant higienos normas 

atitinkančiam vaikų skaičiui grupėse, 

pedagogų ir aptarnaujančio personalo 

pareigybių racionaliam paskirstymui, 

kompetencijoms tobulinti. 

      

1.1. STE(A)M metodikos elementų 

taikymas ir socialinės partnerystės 

stiprinimas 

 

Organizuotų kūrybinių 

savaičių skaičius (vnt.) 

9 12 133 % +33 % 

Organizuota  12 

kūrybinių savaičių  

ugdytiniams 

įtraukiant visus 

amžiaus tarpsnius. 

 

 Mokymuose dalyvavusių 

mokytojų skaičius (vnt.) 
20 23 115 % 0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 
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procentinis 

pokytis 

 Dalyvaujančių vaikų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus 

grupėje (%) 
30 % 33 % 110 % 0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 

procentinis 

pokytis 

1.2. Socialinio-emocinio ugdymo, 

pasitelkiant KIMOCHI programą, 

stiprinimas 

Dalyvaujančių grupių 

skaičius (vnt.) 

9 12 133 % 0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 

procentinis 

pokytis 

 Į veiklas įtrauktų vaikų 

dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (%) 
20 % 42 % 210 %  0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 

procentinis 

pokytis 

 Į veiklas įsitraukusių 

ugdytinių tėvų dalis nuo 

bendro jų skaičiaus (%)  
30 % 30 % 100 % 0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 

procentinis 

pokytis 

1.3. Vidinių ir išorinių aplinkų 

modernizavimas 

Modernizuotų išorės 

aplinkų dalis nuo bendro jų 

skaičiaus  (%) 

50 % 58 % 116 % +23 % 
 

 Modernizuotos vidaus 

aplinkos dalis nuo bendro 

skaičiaus (%) 

50 % 54 % 108 % +23 % 
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Įstaigos vadovo patvirtintame 

metiniame veiklos plane numatyta 

(-os) svarbiausia (-ios) sritis  (-ys), 

tema (-os), metinis veiksmas 

/darbai, jų įvykdymo informacija 

Vertinimo kriterijus 

(rodiklis), matavimo 

vienetas 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Komentaras 

1. Stiprinti vaikų socialinį emocinį 

ugdymą,  

pasitelkiant KIMOCHI programą, 

ypatingą dėmesį skiriant specialiųjų 

poreikių vaikams.   

 

Classdojo sistema 

besinaudojančių ugdytinių 

ir jų tėvų dalis (%) 
35 % 90 % 257 % 0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 

procentinis 

pokytis 

2. Atnaujinti  ir modernizuoti darželio 

vidines ir išorines aplinkas, siekiant 

pagerinti vaikų ugdymosi sąlygas   

Atliktų elektros darbų pagal 

techninį projektą dalis (%) 

20 % 30 % 150 % 0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 

procentinis 

pokytis 

 Atliktų lietaus nuotekų 

sistemos darbų pagal 

techninį projektą dalis (%) 
20 % 100 % 500 % 0 % 

2018 m. buvo 

kitas veiklos 

rodiklis, todėl 

nenustatomas 

procentinis 

pokytis 

1. Įstaigoje KIMOCHI programa 

labai sudomino vaikus, į ją buvo 

įtraukti5-7 m. vaikai ( 6 grupės)t.y. 50 

proc. įstaigos ugdytinių. Veiklas 

organizavo įstaigos psichologė ir 

socialinė pedagogė, integruodama į 

veiklas ir grupių mokytojas. Tikslas 

pasiektas maksimaliai 100proc, kai 

kuriuos rodiklius tėvų įtraukti, 

užsiėmimų skaičių) viršijus daugiau 
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nei 25 proc. 

 

2. Tikslas pasiektas maksimaliai 100 

proc. Lietaus nuotekų darbai pabaigti. 

Papildomai atlikti elektros darbų 

įvadai vartų automatikai, pilnai 

pabaigta lauko vaizdo stebėjimo 

sistema, 100 proc. pabaigti cokolio 

atnaujinimo darbai. Sutvarkyti lauko 

įrengimai, įgyti 5 suoliukai, pakeisti 

vienos grupės radiatoriai.   

      

 

* (Užpildžius lentelę palyginamoji ar kita su strateginių tikslų, rodiklių įgyvendinimu susijusi  informacija, lyginimas su praėjusiais metais gali būti 

pateikiama grafikais, diagramomis, schemomis, piešiniais ir pan.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

 4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio 

palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

 

      

      

     

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis (Eur) 

Nr.     2019 m.  2018 m. 

1 Aplinkos tvarkytoja(s) 0,75 593,40 0,00 

2 Archyvaras 0,25 1198,13 872,74 

3 Auklėtojo padėjėjas 1,00 753,12 451,13 

4 Budėtojas 0,25 494,68 293,73 

5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1872,51 1155,80 

6 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 5,00 1238,00 201,24 

7 Direktorius 1,00 2077,50 1462,16 

8 Grupės auklėtojas 12,51 861,97 731,85 

9 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 27,80 985,79 112,23 

10 Kiemsargis 1,75 573,57 234,58 

11 Kūno kultūros mokytojas 3,20 587,13 532,03 

12 Logopedas 2,00 1509,39 478,29 

13 Meninio ugdymo mokytojas 0,80 1506,90 0,00 

14 Mokytojo padėjėjas 1,25 1109,31 868,19 

15 Muzikos pedagogas 1,00 1116,88 791,96 

16 Neformaliojo ugdymo mokytoja 

(Šokis) 

1,20 1592,62 991,94 

17 Padėjėja 23,30 690,77 260,88 

18 Pagalbinis lauko darbininkas 0,50 557,01 355,59 

19 Pastatų priežiūros specialistas 0,25 555,81 470,82 

20 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 4,66 1041,32 492,46 

21 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2,59 940,25 657,16 

22 Projektų vadovas 0,30 828,34 0,00 

23 Psichologas 0,25 1764,91 937,77 

24 Raštvedys 1,25 793,08 481,70 

25 Sandėlininkas 2,25 937,51 371,12 

26 Skalbėja 1,50 1112,16 305,05 

27 Socialinis pedagogas 2,90 997,40 268,57 

28 Ūkvedys 1,00 145,95 0,00 

29 Valytojas 2,50 584,80 375,14 

30 Virėjas 5,00 824,06 296,24 

31 Virtuvės pagalbinis darbininkas 1,00 586,77 200,73 
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V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai 

 

 

 

Praėjęs 

ataskaitin

is 

laikotarpi

s, tūkst. 

Eur  

Ataskaitini

s 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 593,3 620,8 4,64 

1.1. Iš jų  

 

   

1.1.1.  Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyje-

darželyje „Želmenėlis“ 

408,4 456,9 11,88 

1.1.2.  Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir 

remontas 

99,9 83,8 -16,12 

1.1.3.  Ugdymo kokybės gerinimas lopšelyjė-

darželyje“Želmenėlis“(spec. lėšos) 

85,0 80,1 -5,76 

2. Valstybės biudžeto lėšos  210,5 240,6 14,3 

2.1.  Iš jų  

 

   

2.1.

1. 

Mokymo lėšos 209,5 240,2 14,65 

2.1.

2. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

Žemės ūko ministerijos, Programa “Pienas 

ir vaisiai mokykloms“ 

1,0 0,4 -60 

3. Fondų lėšos  

 
1,8 0,9 -50 

3.1.  Europos Sąjungos lėšos. Nacionalinė 

mokėjimo agentūra prie Žemės ūko 

ministerijos, Programa “Pienas ir vaisiai 

mokykloms“ 

1,8 0,9 -50 

4. Kitos lėšos 

(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 

   

5. Parama  2,5 2,2 -12 

     

 Valstybinė mokesčių inspekcija 2% ir 

parama iš juridinių ar fizinių asmenų 

2,5 2,2 -12 

 Iš viso 

 

 

   

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

80,5 

 

78,9 -1,99 

 Iš viso lėšų 808,1 864,5 6,98 
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5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius (nurodomo tik tiek ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos lėšos) 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* I 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

II 

ketv. 

tūkst. 

Eur  

III 

ketv., 

Eur 

IV 

ketv., 

tūkst. 

Eur  

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. 

Eur 

kodas Pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 97,0 151,2 150,3 215,4 613,9 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 1,7 2,4 2,4 3,4 9,9 

2.2.1.1.1.01.1 Mitybos išlaidos (prekės) 14,4 21,7 12,0 23,7 71,8 

2.2.1.1.1.05.2 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

0,9 0,8 0,8 0,8 3,3 

2.2.1.1.1.06.2 Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

0,0 0,7 0,0 0,8 1,5 

2.2.1.1.1.07.1 Aprangos ir patalynės įsigijimo 

išlaidos (prekės) 

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

2.2.1.1.1.14. Materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuomos išlaidos 

0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 

2.2.1.1.1.15.1 Materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidos  

(prekės) 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

2.2.1.1.1.15.2 Materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidos (paslaugos) 

0,6 0,3 23,7 15,0 39,6 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,2 0,8 0,1 0,4 2,5 

2 2.1.1.1.20.1 Šildymas 10,8 2,8 0,3 2,6 16,5 

2.2.1.1.1.20.2 Elektros energija 1,6 1,5 1,0 1,8 5,9 

2.2.1.1.1.20.3 Vandentiekis ir kanalizacija 0,7 0,8 0,3 0,8 2,6 

2.2.1.1.120.4 Šiukšlių išvežimo išlaidos 0,7 0,5 0,6 0,6 2,4 

2.2.1.1.1.21.1 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos (prekės) 

0,5 0,5 0,3 12,5 13,8 

2.2.1.1.1.21.2 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

0,2 0,6 0,5 0,7 2,0 

2.2.1.1.1.30.1 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (prekės) 

2,0 7,5 4,8 10,3 24,6 

2.2.1.1.1.30.2 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (paslaugos) 

0,5 2,2 1,0 3,2 6,9 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 0,4 0,3 0,3 0,5 1,5 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo 

išlaidos 

0,0 0,0 11,7 2,7 14,4 

3.1.1.2.1.3. Infrastruktūros ir kitų statinių 

įsigijimo išlaidos 

0,0 0,0 0,0 29,9 29,9 

3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijo 

išlaidos 

0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 

Iš viso 133,3 194,8 210,3 329,7 868,1 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir 
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išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir 

pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus 

asignavimus. 

 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar 

perleistą ilgalaikį turtą. 

 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas  Kiekis Vertė tūkst. Eur 

(nurodyta 

perdavimo, 

pardavimo, įsigijimo 

dokumentuose) 

Data (kada 

gautas, 

įsigytas, 

perleistas 

turtas) 

Įsigijimo 

tikslas, 

pagrindimas  

1 2 3 4  5 

1  Robotukas PHOTON 

 

1.00 0,9 2019-05-29 Įstaigos veiklos 

tikslų 

įgyvendinimui 

2 Interaktyvios mobilios 

grindys 

1.00 6,3 2019-11-24 Vaikų 

sveikatingumui 

ir  kitoms 

kompetencijoms 

plėtoti. 

3 Salės mobili spinta 1.00 0,99 2019-12-3 Inventoriaus 

salėje 

saugojimui 

4 Vaizdo įrenginys HITECH 1.00 2.99 2019-12-18 Įstaigos 

saugumo 

užtikrinimui  

5 Elektros  remonto darbai 

pagal atliktų darbų aktą 

1.00 11,7 2019-09-26 Įstaigos pastato 

modernizavimas 

6 Nešiojamas kompiuteris 

DELL LATITUDE 

1.00 0,98 2019-01-31 Darbui  su 

interaktyvia 

lenta 

7 Asberg dviduris 

šaldytuvas/šaldiklis 

1.00 2,4 2019-10-18 Virtuvės 

modernizavimas 

8 Cokolis nuogrinda 1.00 1,6 2019-11-13 Įstaigos pastato 

modernizavimas 

9 Cokolis ( papildomi) 1.00 1.09 2019-11-13 Įstaigos pastato 

modernizavimas 

10 Lietaus nuotekų sistemų 

įrengimas 

1.00 29,9 2019-12-19 Įstaigos 

teritorijos 

modernizavimas 
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VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

 

2019-11-12 Civilinės saugos patikra. Įvertinta puikiai. 

 

 

VIII SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

2019 m. Įstaiga laimėjo jungtinį ES fondų projekto “Mokymosi per judesį metodikos kūrimas, 

įtraukiant specialiųjų poreikių vaikus”, kuriam gautas 115,600 Eur  finansavimas ( projektas 

jungtinis su kitais 4 Kauno darželiais). Taip pat 2019m. įsitraukta į eTwining projektą 

“Tarpkultūrinio bendradarbiavimo požymiai, kuriant visuotinę edukaciją“. Įstaiga dalyvauja 

RIUKPPA, Sveikatiados projektuose, yra Respublikinės edukacinės idėjų mugės iniciatorė ir 

organizatorė. Per 2019 metus pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys, taip pat 2019 -12-18 

pasirašyta sutartis su LSMU ir įstaiga tampa baziniu ne tik Kauno kolegijos studentų praktikos, bet 

ir LSMU darželiu, vykdančiu sveikos gyvensenos ir judesio programas.  

Įstaigos internetinė svetainė www.zelmenelis.lt atitinka Lietuvos Respublikos vyriausybės 

2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 1261. Parengta ir patvirtinta tinklalapio www.zelmenelis.lt 

privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka, bevielio interneto naudojimo prieigos sąlygos, atlikta 

serverio aptarnavimo techninė sertifikacija, paskirtas atsakingas asmuo.  

TOBULINTINA. Po 4 metus trunkančių kiemo atnaujinimo darbų, dangos būklė yra avarinė. 

Būtina 47800 eur. Injekcija kiemo dangos atnaujinimą, vejos atželdinimą, nes teritorijos saugumas 

ir situacija nebetenkina LR Higienos normų. Įstaiga savo lėšomis šių darbų atlikti nėra pajėgi.  

 

 

_______________________________            _________________                           

_________________________ 

(Įstaigos                                                      (parašas)                                       (vardas ir pavardė) 

vadovo pareigų pavadinimas)  

 

 

http://www.zelmenelis.lt/
http://www.zelmenelis.lt/

