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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BANGELĖ“, KODAS 190436379
2016-2018 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS
I. VEIKLOS KONTEKSTAS
Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ 2016-2018 metų strateginis planas parengtas,
atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo
dokumentus, švietimo būklę ir lopšelio-darželio bendruomenės poreikius.
1. Klaipėdos lopšelis-darželis ,, Bangelė“ (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė
ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios adresas: Nidos g. 3, LT-93220 Klaipėda. 65-asis lopšelisdarželis įsteigtas 1987 m. sausio 1 d. prie valstybinės laivų statyklos „Baltija“. Klaipėdos miesto
mero 1992 m. sausio 17 d. potvarkiu Nr. 855 Įstaigos savininko teises ir pareigas perėmė miesto
savivaldybė. 1993 m. Įstaigai suteiktas pavadinimas „Bangelė“, tai patvirtinta Klaipėdos miesto
savivaldybė tarybos 2004 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-297. Įstaigos savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Įstaigos veiklos sritis – švietimas, pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Įstaigoje vykdoma individuali ikimokyklinio ugdymo
programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Įstaigoje veikia 12 grupių (10 ikimokyklinio ir 2
priešmokyklinio ugdymo). Įstaigą lanko 227 vaikai (37 priešmokyklinio ir 190 ikimokyklinio
amžiaus), iš jų 33 socialiai remtini. 36 vaikams teikiama logopedo pagalba. 100 % mokesčio už
maitinimą lengvata taikoma 1 šeimai, 50 % - 33 šeimoms.
Įstaigoje dirba 32 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 21 auklėtoja, 2 priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, 2 meninio ugdymo mokytojos, 2 logopedės, 3 neformaliojo ugdymo pedagogės. 11
pedagogų atestuota vyr. auklėtojo, 7 auklėtojo metodininko, 2 auklėtojos, 2 logopedo, 1 vyr.
mokytojo ir 1 mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorijoms ir 6 neturi auklėtojos kategorijos,
mokosi KU. Direktorius atestuotas pirmai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui trečiai vadovo
kvalifikacinei kategorijai. 83 % pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 10 pedagogų pedagoginis
darbo stažas yra daugiau nei 15 metų, 10 pedagogų iki 5 metų.
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Įstaigoje dirba 28 nepedagoginiai darbuotojai, iš jų direktoriaus pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems klausimams, bendrosios praktikos slaugytojas, specialistas, sekretorius, 2
sandėlininkės, pastatų ir sistemų priežiūros darbininkas, 13 auklėtojų padėjėjų, 2 valytojos,
kiemsargis, 4 virėjos, pagalbinis darbininkas.
II. PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI
Įgyvendinant Įstaigos veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius, siekiama sudaryti sąlygas
visapusiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, užtikrinti vaikų socialinį ir psichologinį saugumą,
tenkinti prigimtinius, kultūrinius, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius vaikų poreikius,
formuoti jų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Sumaniai ir taupiai naudojant turimus
išteklius, Įstaigos veikla modernizuojama, atnaujinami įrengimai, darbo ir ugdymo priemonės,
vykdomi patalpų remonto darbai. Planingai ir nuosekliai vertinama ir analizuojama Įstaigos veikla,
vadovaujamasi veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais.
Užtikrindama kokybišką ugdymą, Įstaiga siekia laiduoti ugdymo programų įvairovę,
sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.
Stiprinant švietimo paslaugų veiksmingumą, į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas integruojamos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo
bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba ugdymo programos ir ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programos;
priešmokyklinio ugdymo grupėse taikomas integruotas mokymosi priemonių komplektas „OPA
PA“; skatinamos tėvų inicijuotos: pramoginių šokių, krepšinio, vokiečių kalbos veiklos. Siekiant
saugios, estetiškos ir vaikų poreikius atitinkančios aplinkos atlikti lauko teritorijos modernizavimo
darbai – demontuotas baseinas, atstatytas plytelių grindinys, leidęs praplėsti lauko žaidimų
teritojimą, pastatytos dvi modernios smėlio dėžės.
Ugdymo programų įgyvendinimui Įstaigoje įrengta sporto, muzikos salės, minibaseinėlis, kalbos ugdymui, relaksacijos, ledo, žaidimų su smėliu ir vandeniu kambarėliai, įsigytos
šiuolaikiškos IKT: interaktyvia lenta, šviesos dėžutės, būtinos ugdymo (-si), meninės saviraiškos
priemonės, sportinis inventorius, priemonės, skirtos aktyviai fizinei veiklai, sukaupta daug
metodinės medžiagos.
Skatinant vaikų aktyvumą, Įstaigoje sėkmingai įgyvendinami edukaciniai projektai „Kas
„Bangelėje“ gyvena?”, „Aš – lašelis ir mano šeima“, „Mes kriaukliukai - maži papuošaliukai“,
„Spalvoti segtukai – netradicinė ugdymosi priemonė“. Aktyviai dalyvaujama miesto, šalies ir
tarptautiniuose projektuose „Vokiečių kalba su kiškiu Hansu priešmokyklinėje grupėje“, ,,Mažais
žingsneliais didžiojo futbolo link’’, ,,Saugiai pereikime gatvę‘‘, ,,Mankštiada‘‘ ir kt.
Įstaigos ugdytiniai dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose ar miesto renginiuose,
konkursuose: ,,Kamštelių vajus “, ,,Mano trispalvė‘‘, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų
kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“, ,,Pasakų šalyje‘‘, ,,Žiemos karuselė‘‘,
,,Šokime kartu - ,,Junga‘‘ aš ir tu‘‘, sporto ir sveikatos šventėje prie jūros, piešinių konkurseparodoje ,,Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą‘‘.
Per metus organizuotos išvykos prie jūros, į Futbolo mokyklą, Klaipėdos muzikinį
teatrą, Klaipėdos lėlių teatrą, Klaipėdos miesto parką, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.
Organizuotos edukacinės veiklos Klaipėdos pilies muziejuje, Klaipėdos Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, P. Domšaičio galerijoje, Laikrodžių muziejuje, rengti tradiciniai ir netradiciniai
renginiai: sveikatos ir ekologinė savaitės, „Apsikabinimų diena“, „Knygos diena“, bendruomenės
talkos, piešimo ant vandens kūrybinė veikla.
Įstaigos pedagogai kvalifikaciją tobulina tikslingai, atsižvelgiant į Įstaigos tikslus ir
prioritetus. 2014-2015 m. iš įstaigoje dirbančių 26 pedagogų, 4 pedagogai tobulino kvalifikaciją
daugiau nei 5 dienas, 6 pedagogai - 5 dienas, 16 pedagogų 2-3 dienas, vadovai 26 dienas. Įstaigos
pedagogai dalinosi gerąja patirtimi asociacijos “Slavų vainikas” konferencijoje ir miesto
pedagogams. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, pasirašyta ar
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atnaujinta 10 bendradarbiavimo sutarčių su miesto ir šalies parteriais, organizuota bendra veikla,
keistasi informacija ir įgyta patirtimi. Apie Įstaigoje vykusius renginius pedagogai informavo
visuomenę dienraščiuose „Klaipėda“, „Obzor“, ,,Vakarų ekspresas‘‘.
Siekiant švietimo paslaugų prieinamumo, Įstaigoje tenkinami vaikų saugumo,
sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos poreikiai,
atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius vaikų gebėjimus, kalbinę ir socialinę šeimų
padėtį. Vaikams organizuojamas 3 kartų per dieną maitinimas. Atsakingai organizuota vaikų
sveikatinimo veikla, vykdyta žalingų įpročių prevencija, paskaitos darbuotojams ir tėvams.
Puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas parengti ir įgyvendinti sveikos gyvensenos ugdymo
projektai, organizuotos atviros veiklos („Muilo putų diskoteka baseinėlyje“, „Saugios gyvensenos
įgūdžių ugdymas smėlio dėžės erdvėje”), teminės dienos: pasivaikščiojimų, fotografijos bei
iškylos; vaikų ir tėvų futbolo žaidynės, dalyvauta konkurse „Žalioji palangė“, sveikatos ir sporto
šventėje prie jūros ,, Su vaikyste ant bangos“; vestos edukacinės valandėlės „Pažinkime perlą“,
„Žuvininkai mes esame“. Įstaiga dalyvauja programose “Pienas vaikams”, “Vaisių vartojimo
skatinimas’’, taikyta socialinių-emocinių įgūdžių programa „Kimoči“.
2015 m. 95 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. Pradėjusiems lankyti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų šeimoms suteiktos konsultacijos. Siekiant
išsiaiškinti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos, bendradarbiavimo su tėvais, teikiamos
pagalbos šeimai veiksmingumą, vykdytos pedagogų, tėvų apklausos.
2014-2015 m. m. atliktas ugdymosi turinio ir procedūrų planavimo vertinimas, parodė,
kad planavimas nuoseklus, remiasi valstybinėmis rekomendacijomis, šeimos poreikiais, tačiau ne
visada atliepia individualius vaikų ugdymosi poreikius.
III. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Siekiant pagerinti materialinę bazę, Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudojamos
racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene.
Didelis dėmesys skiriamas estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis
edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų kūrimui.
Įstaigos pastato bendrasis plotas -2545,29 m2, būklė – patenkinama. 2014 m. iš Klaipėdos
miesto savivaldybės lėšų pakeisti langai, sutvarkytas vieno korpuso stogas. Šiems darbams buvo
skirta 265 569,28 Lt. Iš Įstaigos paramos lėšų sumontuotos naujos žaliuzės ir roletai (18338,15
Lt.). Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos grupės baldams įsigyti (12,272 tūkst. Lt.). 2015 m.
investuota paramos lėšų įstaigos teritorijos atnaujinimui (demontuotas baseinas), (6757,89 Eur.),
įrengtos 2 smėlio dėžės (670 Eur.) ir įsigyta daržovių pjaustymo mašina (1207,58 Lt.).
Suremontuotos skalbyklos patalpos ir įrengtas kambarėlis žaidimams su smėliu ir vandeniu. 2015
m. buvo atidaryta nauja grupė. Remonto darbams ir grupės įrengimui savivaldybė skyrė 20,0 tūkst.
Eur. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta patalynė (1620,9 Eur.), lovytės (985 Eur.), vaikiškos
spintos (1727,88 Eur.), rankšluosčiai (165 Eur.), įsigytos edukacinės priemonės.
2015 m. Įstaigos išlaikymui buvo skirta 211,017 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų
(189,440 tūkst. Eur. darbuotojų atlyginimams), 168,895 tūkst. Eur. valstybės biudžeto specialiųjų
tikslinių dotacijų lėšų (162,678 tūkst. Eur. darbuotojų atlyginimams). Surinktos lėšos 78,648
tūkst. Eur. už ugdymo sąlygų užtikrinimą buvo naudojamos pažintinės, didaktinės ir grožinės
literatūros, ugdymo priemonių, baldų įsigijimui.
Įstaiga naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: UAB ,,Teo“ išoriniu (trumpuoju) telefono
ryšiu, faksu, LITNET internetinio ryšio paslauga. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 7 darbo
vietos, Įstaigos darbuotojai gali naudotis kopijavimo aparatu, daugialypės terpės projektoriumi,
interaktyvia lenta, fotoaparatu, skaneriu. Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma centralizuotai.
Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant
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bankų internetinę sistemą. Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos įstaigos
internetiniame puslapyje www.bangele.lt.
Tačiau liko neįvykdyti įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymai: atlikti
vandentiekio ir kanalizacijos, elektros instaliacijos sistemos, šildymo sistemos renovavimą,
nepakako lėšų pakeisti grindų dangą miegamuose patalpose, atlikti smulkius kosmetinio remonto
darbus grupėse, lauko sportinio aikštyno ir įrengimų, žaidimų aikštelių, smėlio dėžių, plytelių
dangos, tvoras atnaujinimui.
STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Stiprybės
1. Įstaigos veikla stabili, atvira, tobulinama,
turi ryškius veiklos prioritetus
2.
Dirba
aukštos
kompetencijos
ir
kvalifikacijos pedagogai
3. Tenkinami vaikų poreikiai, tėvų lūkesčiai

Silpnybės
1. Nepakankamos Įstaigos išlaikymui skiriamos
lėšos
2. Nepakankamas bendruomenės narių atvirumas
pokyčiams, motyvacijos stoka
3. Įstaigos materialinė bazė tik iš dalies atitinka
higienos reikalavimams
4. Stiprus bendradarbiavimas su socialiniais
4. Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių
partneriais
modernizavimas
Galimybės
Grėsmės
1. Tėvų ir rėmėjų 2 procentų parama. 1. Blogėjanti pastatų būklė
Galimybė racionaliau paskirstyti lėšas
2. Tikslingas darbuotojų profesinis tobulėjimas 2. Blogėjanti vaikų sveikata
3. Tėvų pedagoginis ir psichologinis švietimas 3. Nepakankamas finansavimas
4. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas
4. Nemažėjanti gyventojų emigracija

IV.

VIZIJA IR MISIJA

Vizija – modernus, atviras visuomenei, saugantis dviejų kultūrų tapatumą, vaikų
sveikatos ugdymo centras, kur aukštos kvalifikacijos pedagogų ir tėvų partnerystė užtikrina
harmoningos, pilnavertės ir laisvos asmenybės ugdymą.
Misija – aukštos pedagoginės kultūros švietimo įstaiga, orientuota į vaiko sveikatos,
kaip visapusiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės ugdymą.

V. VEIKLOS STRATEGIJA
Siekiant Įstaigos vizijos, suformuluoti 2016-2018 metų Įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai
bei priemonės (priedas). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus
rezultato kriterijus.
1 lentelė
Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai
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Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka
gyventojų poreikius, procentais
2. Darbuotojų profesinis tobulėjimas vykdomas
nuosekliai ir planingai, procentais
3. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija
nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus,
procentais
4. Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų
nustatytus reikalavimus, procentais
5. Užtikrinama logopedo pagalba vaikams,
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,
procentais
6. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo aplinka,
procentais
7. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos
reikalavimai, procentais
8. Atsitiktinės paslaugos teikiamos teisės aktų
nustatyta tvarka, procentais

2015 m.
rezultatas
100

Numatomi rezultatai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

85

90

95

80

85

90

95

100

100

100

100

Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje.
2 lentelė
Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO:
1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos
(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos
(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SPN)
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudžeto
tarpusavio atsiskaitymų lėšos MK(K)
2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už
atvykusius mokinius SB(MK)

Asignavi
mai
2015iesiems
metams

Lėšų
poreikis
2016iesiems
metams

504588
503430
279350
1158

532268
531238
292822
1030

2016ųjų
maksi
malių
asigna
vimų
planas
532268
531238
292822
1030

500061
496961
496961
231017
97118

498180
494980
494980
236974
97000

400
170053

Projekta
s 2017iesiems
metams

Projekta
s 2018iesiems
metams

532268
531238
292822
1030

532268
531238
292822
1030

498180
494980
494980
236974
97000

498180
494980
494980
236974
97000

498180
494980
494980
236974
97000

800

800

800

800

159306

159306

159306

159306
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2.1.1.7. iš Europos sąjungos struktūrinių fondų
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:
2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt

6000
6000

6000
6000

__________________________

6000
6000

6000
6000

6000
6000

Klaipėdos lopšelio-darželio ,, Bangelė“
direktoriaus 2015 m. ________ d.
įsakymo Nr. __________
priedas
ĮSTAIGOS 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Tikslas

Uždavinys

Priemonės pavadinimas

1. Užtikrinti
ugdytiniams
aukštą švietimo
paslaugų kokybę
ir prieinamumą.

1.1. Laiduoti
ugdymo programų
įvairovę

1.1.1. Ugdymo proceso
užtikrinimas
1.1.2. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programų įgyvendinimas
1.1.3. Kitų neformaliojo
vaikų švietimo programų
įgyvendinimas
1.1.4. Vaikų pažinimo ir
saviraiškos poreikių
tenkinimas
1.1.3. Darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas ir
atestacijos vykdymas

1.2. Sudaryti sąlygas 1.2.1. Kokybiško maitinimo
švietimo paslaugų
organizavimas
prieinamumui
1.2.2. Logopedinės pagalbos
vaikams teikimas
1.3. Užtikrinti
sveiką ir saugią

1.4.1. Aplinkos
funkcionavimo užtikrinimas

Atsakingas asmuo

Produkto vertinimo kriterijus
Pavadinimas, mato vnt.
Planuojama reikšmė
2016
2017
2018
Jevgenija Zankina Vaikų skaičius, vnt.
227
227
227
Pedagoginių darbuotojų
24,7
24,7
24,7
etatų skaičius, vnt.
Daiva
Vaikų skaičius, vnt.
227
227
227
Šalkauskienė
Pedagoginių darbuotojų
24,7
24,7
24,7
etatų skaičius, vnt.
Daiva
Vaikų skaičius, vnt.
227
227
227
Šalkauskienė
Pedagoginių darbuotojų
24,7
24,7
24,7
etatų skaičius, vnt.
Daiva
Vaikų skaičius, vnt.
227
227
227
Šalkauskienė
Pedagoginių darbuotojų
24,7
24,7
24,7
etatų skaičius, vnt.
Jevgenija Zankina Kvalifikacijos tobulinimo
25
30
35
Daiva
renginių skaičius, vnt.
Šalkauskienė
Besiatestuojančių
4
3
3
pedagogų skaičius, vnt.
Tatjana
Vaikų skaičius, vnt.
227
227
227
Nižnikovskaja
Virtuvės darbuotojų etatų
3
3
3
skaičius, vnt.
Daiva
Vaikų skaičius, vnt.
36
36
36
Šalkauskienė
Specialistų etatų
1
1
1
skaičius, vnt.
Jolanta
Aptarnaujančio personalo 25,75 25,75
25,75
Jurevičienė
etatų skaičius, vnt.
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ugdymo (-si) aplinką 1.4.2. Sveikatingumo
programų įgyvendinimas

2. Gerinti
Įstaigos
materialinę bazę

2.1. Vykdyti teisės
aktų nustatytus
higienos
reikalavimus

2.2. Pritaikyti
patalpas švietimo
reikmėms
2.3. Teikti
atsitiktines
paslaugas

1.4.3. Aprūpinimas ugdymo
priemonėmis
2.1.1. Tvoros atnaujinimas
2.1.2. Grupių sanitarinių
patalpų remontas
2.1.3. Miegamųjų grindų
dangos atnaujinimas
2.1.4. Baldų įsigijimas
2.1.5.
Vandentikios
ir
kanalizacijos
sistemos
atnaujinimas
2.1.6. Pastato sienų
apšiltinimas.
2.2.1. Pasiruošimas naujiems
mokslo metams
2.3.1. Patalpų nuoma laisvu
nuo užsiėmimų metu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ direktorė

Daiva
Šalkauskienė
Daiva
Šalkauskienė
Jolanta
Jurevičienė
Jolanta
Jurevičienė
Jolanta
Jurevičienė
Jolanta
Jurevičienė
Jolanta
Jurevičienė
Jolanta
Jurevičienė
Jolanta
Jurevičienė

Vaikų skaičius, vnt.
Pedagoginių darbuotojų
etatų skaičius, vnt.
Įsigytų priemonių
skaičius, vnt.
Tvoros plotas, kv. m.

227
24,7

227
24,7

227
24,7

40

50

60

-

-

Grupių skaičius, vnt.

1

1

1

Grindų plotas, kv. m.

58,0

56,0

57,0

Baldų kiekis, vnt.

40

40

40

Grupių skaičius, vnt.

1

1

1

100

100

100

60,0

60,0

80,0

1

1

1

Apšiltintų sienų plotas
kv.m.
Patalpų plotas, kv. m.

Jevgenija Zankina Patalpų skaičius, vnt.

Jevgenija Zankina

