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KALVARIJOS VAIKU LOPSELIO-DARZELIO,,ZTLVITTS"
2021 METU VETKLOS ATASKATTA

I. VADOVO ZOUTS

Bendra informacija.
{staigos adresas: J. Basanavidiaus 21A, LT-69220, Kalvarija.
Skyriaus adresas: Alyvq g. 9, Jungenq k., Kalvarijos sav.

Kontaktai : el. p. rasti ne @zilviti skalvarij a. I t
Tel. Nr. (8 343) 23016;27674.
Interneto svetaines adresas : www. ziMtiskalvarij a. lt
Mokyklos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas.
Ben&"io ugdymo progran&o$: Kdvarijos vaikq loplelio-darielio ,jilvi{is" ikimokykli*rio

ugdymo progrirma, Bendroji prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
Lop5elio-dxLelio,,Zilvitis" misija - teikti kokybiBk4 ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4.

Padeti Seimai rupintis vaiku, puoseleti jo prigimtinius, kultiiros, estetinius, socialinius, paZintinius
poreikius, pasirengti sekmingai mokytis pagal pradinio ugdymo program4.

{staigos vadovai: Alma Liutkevidiene, direktore; Janina Bukevidiene, direkloriaus
pavaduotoja ugdymui.

{staigos darbuotojai: bendras darbuotojq skaidius - 59, i5 jq 2 vadovai, pedagoginiq
darbuotojq - 28 (i5 j\ 2 - vaiko prieZiuros atostogose, 1 - ne3tumo ir gimdymo atostogose),
nepedagoginiq darbuotojq - 29 (i5jq I -vaiko prieZilros atostogose).
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Pedagoginiq
darbuotojq skaidius

Turindiu atestaciia:
Mokytojo
eksperto

Mokytojo
metodininko

Vyresniojo
mokr,toio

Mokytqo Neatestuoti
pedagogai

28 22 6

Varkq ir grupiq skaidius istargoje 2021 m. rugsejo 1 d. duomenrmrs
Usdvmo ru5is Grupiu skaidius Vaiku skaidius
Ankstyvas s ugdymas (lop5elis) 2 31

Ikimokvkl nis usdvmas (miSri $upe) I 16

Ikimokykl nis usdymas (darZelis) 7 t37
Prieim okvklinis tr sdyrn as 3 bo
Viso: 13 244

Svarbiausi ivykiai, s0km€s ir i55ukiai.
Sekmes:

r suformunta dar r,"iena ikimoLyklinio ugdymo (lopielin) varlrl grupe;
. vaik{,laukiandiq eileje patekti i darZeli 2021m. rugsejo 1 dienai, skaidius sumaZintas

iki minimumo;
o pedagoginiq darbuotojq skaidius padidejo 2 ikimokyklinio ugdymo molqrtojais;



e teikta 3 mo$rrojo padejelq ptgalba ryecidiqlrq ugdymo poreikig tmintiems vaikanrs,
pagerejo Siq vaifu ugdymo kokybe;

o sistemingai gereja organizuojamq veiklq kokybe, mokytojai dirba kryptingai
tobulindami savo veikl4;

o i5laikomos istaigos tradicijos, pozityvus pofitris iiniciatyvas;
l ryksa aktyytrs istaisos darbuotqitl M'adartliavimas k tarpnsavyje ir su soeidiniais

partreriais;
o afiraujinama ugdym obaze, isigyta ivairiq iiuolaiki5kq ugdymo priemoniq, IeidZiandiq

ivairind ugdymo proces4, stiprinti ugdymo kokybE;
o stiprinama istaigos materialine bazd, gerinamos personalo darbo s4lygos.
I55[t<iai:
. pirm4li pusmeti istaigoje dirbo tik vienas vadovas - direktoriaus pavaduotojas

ugdymui;
. personalo kaita: 2021 m. pradejo dirbti 8 nauji darbuotojai: 3 IU mokytojai, I

elektrikas, 1 kiemsargis,2 mokytojo padejejai, I IU mokytojo padejejas;
. del pandemines sitracijos Salyje nuolat besikeidiantys teises aktai bei reikalavimai

ugdymo uZtikrinimui, vaikq ir darbuotojq saugumui,
. del daZnq darbuotoiq susirgimq, sukeliamq COVID-I9, itemptas sekmingo ugdymo

proceso organizavimas.

II. INFORMACIJA APIE VEIKLOS TIKSLU IGYVENDINIMA

W2l m, topSetio-dar2etio veikla orfentuota f ugdymo proceso organizavimq kslrrakfuiu ir
nuotoliniu budais, proceso pakeitimus, istaigos veiklos rezultatus, sveikatos stiprinimo programq

igyvendinim4, veiklos kokybes isivertinimo rezultatus, el. dienyno naudojimosi privalumus.
Planuojant 2021m. istaigos veikl4, prioritetai skirti:

o vaiko pasiekimq ir paZangos gerinimui;
. vaiko sveikatos saugqiimui ir stiprinim*i;
o pagalbos teikimui ivairiq poreikiq vaikams.

AtsiZvelgiant istaigos strategini plan4 bei i5vardintus prioritetus,2021m. veiklos plane buvo
numaffi pagrindiniai tikslai:

l. Tikslas. Siekti kiekvieno vaiko ugdymosi paZangos, teikiant kokybi5kas Svietimo
paslaugas, bendraujant ir bendradarbiaujant su Seima.

{gyvendinant 5i tiksl4, siekta uZtikrinti teikiamq paslaugq kokybg, ie5kota netradiciniq
efektywiq ugdymo formq ir metodq, stiprintas istaigos ir tevq bendravimas ir bendradarbiavimas,
kryptingai organizuotas pedagogq ir kitq ugdymo proceso dalyviq kvalifrkacrjos ir kompetencijrl
tobulinimas.

Gerinant ugdymosi proceso organizavim4, didelis demesys buvo skiriamas ugdymo veiklq
nretiniam u'ei savaitinimr ptanavimui, afiktaptaflI anahze ir koregavrmas, akcefltrojafiasPu veiHos
planavimas.

Siekiant ugdymo kokybes, atsiZvelgta i individualius kiekvieno ugdytinio poreikius,
diferencijuojant ugdymo turini, nuolat aptariant ir analizuojant ugdomosios veiklos rezultatus
pedagogq tarybos, metodines grupds, Vaiko geroves komisijos posedZiuose, bendraujant su tevais.

100 proc- vaihl 2 ka*us metuose atliktas pasiekim+ ir paiangas v'ertininuq su kuriuo tevai
supaZindinami individualiai. Vertinimo reniltatai itakoja ugdymo turinio individualizavirn4 ir
diferencijavim4.

Parengtos rekomendacijos pradiniq klasiq mokytojams, su jomis supafrndinti PU vaikq tevai.
Vaikams, turintiems specialiqlq ugdymo poreikiq (SIIP), teikta Svietimo pagalba. Lop5eli-

darZeli lanko 31 vaikas, turintis specialiqjq ugdymo poreikiq, 12 iS jq - turintys dideliu ir labai dideliq
SUP, jiems teikiama specialiojo pedagogo pagalba. 3l vaikui teikiama logopedo pagalba.



M,rkini,r
Pedagogai Etatu skaidius Darbuotoiu skaidius

Socialinis pedaqosas 1 1

Specialusis pedagogas 0.5 I

Logopedas 0,75 2

lvlokytoio padeieias 1.5 a.}

Lop5elyje-darLelyje teikta individuali ir grupine socialine pagalba vaikams. AtsiZvelgiant i
bendruomenes poreikius, prioritetus, ugdyti vaikq socialiniai fgEdZiai, numatyti socialines pedagogines
pagalbos teikimo vaikui btrdai bei formos, vykdoma prevencind veikla.

Prevencine veikla. I$rvendinama Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq
vartojimo programa. Nuo 2017 m. vykdoma Patydiq ir smurto prevencine programa.

Patydiq ir smmto prwencines prografirCIs lykdym,r renttatai: per XN-X21 m. snrurto ir
paty 6iq atvej q Kalvarij o s vaikq I op5elyj e-darZelyj e neuifiksuota.

[gyvendinant ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, aktyviai vykdoma
projektine, socialine ir paiintine veikla; tgsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Per 2021m. darZelio bendruomene dalyvavo daugiau kaip 20 ES, tarptautiniq, respublikiniq,
savivaldybes, istaigos inicijuotq projekQ, daugelyje akcrjq ir iniciatyvq. Kai kurie i5 jq, vykdomi metai
i5 metq, tapo darielio tradicija.

Projektq iniciavimas ir igyvendinimas

IES

rlarptautiniai

m Respublikos

rSavivaldybes

ristcigor

Dalyvavimas proj ektinej e veikloje:
o ES. ,,Vaisirtr vartojimo skatinimas mokyklose", ,,Obuolivalgai - sveikas augi";
o tarptautiniai: ,,Vaiko kelias i grahiqkalb4", ,,Guru | Kaziuko mugQ"; ,,Viliojanti sniego

past4pti$',,Mano Seima";
. respublikiniai: ,,Sveikatiada", ,,Sveikatos Zelmeneliai", ,,Futboliukas", ,Kai aplink

gamtoj Svaru, tai g;rvent murns bus smagu", ,Juda pir5teliai, bunda Ziedeliai", ,,Kuriu
Zodi Lietuvai", STEM projektas ,,Daug Srybq aS mi5ke radau";

. savivaldybes: ,,Sveikas ir saugus darZelinukas";

os lgwenilrumas ISIS

Prevencines priemones Dalyviai
Tarptautine vaikq socialiniq igud2iq ugdymo progrilma ,.Zipio
drauqai".

Socialine pedagoge, 3 PU vaikq
sruo€s

Toleranciios diena Mokvtoiai. visos vaiku srupes
Akciia ..Savaite be patydiu" Visa darZelio bendruomenE.

Prevencin0s valandeles grupese: ,,Patydios - kas tai?", ,,Vaiko
teises ir pareigos", ,,AS $upeie. Taisykles, kuriu laikomes".

3 grupes, jq mokytojai

,

ro,43l{

-I
M

r, {,i



, istaigos: ,Fegu saules takeliu", ,J.iefirva - Salele my"lima", ,JS senoliq skr5irnios",

,Mano tdvi5kdle", ,papuo5kime vaikq Kal6das", ,fadek, papuo5k, saugok".
Meninio ugdymo molqtoja su savo ugdytine dalyvavo konkurso,painq dainele" pirmajame

ture, pateko i sekanti tur4.
Planuojant bei organizuojant ugdomqji proces4 lop5elyje-darilelyje, atsiZvelgta i

epidemiologinE situacd4. Nuolat besikeidianti situacija kele daug iSS[.kiq- tadiau ugdymo proces4
pavyko organizuoti taip, kad istaigos veikla vylq mi5du b[du, derinant kontaktini ir nuotolini (atskiry
grupiq) b[d4, kas itakojo geresng ugdymo kokybg.

Si situacija trukde individualaus tevq isitraukimo i ugdornqii proces4 bei bendravimo su jais
stiprinimo siekius, tadiau suteike galimybg ie5koti kitq bendravimo ir bendradarbiavimo b[dq. Vienas
iS jq - stiprinti naudo-iimosi elektroninio dienyno sistema igldZius bei skatinti tevus akfiviai naudotis

Sia Siuolaikine tevq ir darZelio darbuotojq bendravimo ir bendradalbiavimo priemone, siekrant bendro
tikslo - kuo geriau i5ugdyti vaikus,

Mokytojq kvalifikacrjos tobulinimas. Siekiant uZtikrinti mokytojq kvalifikacijos tobulinimo
efektyvum4, sudaromos maksimalios galimybes. AtsiZvelgiama i darbuotojq poreikius, tarpusavy'je
derinamos ivairios kvalifikacrjos tobulinimo formos. [staiga dalyvauja programoje ,Besimokandiq
&arheliq tinklas" (skirta 222,W E*.i; sudal"dana Sdrnr)-bg mokytola"ns pasirmkti ir dalyr"arti

ivairiuose mokymuose visus metus.
29 (100 proc.) pedagoginiai darbuotojai kele profesing kompetencijq.

i skiVA ikacitos tobulrnimur skrrtas larkas

Darbuotoiai Dienu skaidius
Visi darbuotr:iai (pedaeoeai) 10n4()u

D rektorius 8

D rektoriaus pavaduoto i as ugdymui 29
V dutini5kai vienas darbuotoias 9,7

Lop5elis-darZelis skatina visus savo darbuotojus stiprinti savo kompetencijas, 2021 m. 99
proc. visq istaigos darbuotojq tobulino dalykines ir bendr4sias kompetencijas nuotoliniu ir kontaktiniu
biidu grupemis ir individualiai. 2021m. lstaigoje buvo organizuoti 3 mokymai visam personalui.

Personalo kvalifikaciiai skirtos iBlaidosal sklrtos rslardos:

Finansavimo le5os Suma Eur.
Mokinio krepSelio le5os 1400.00

Savrvaldybes brud2eto leSos 2200,00

Bendradarbiavimas su Marijampoles VSB sudare galimybg jo organizuojamuose mokymuose
darbuotoj ams dalyvauti nemokam ai.

2. Trkslas. Ktnti sveik4 ir saugiq ugdy'mosi aptink4
Si Utcsta pasiekti padejo i5kelq uZdaviniq fgyvendinimas:

*sveikatos ugdymo, vienos svarbiausiq veiklos sridiq, stiprinimas, daug demesio skiriant varh+
ugdymuisi lauke, taikant naujas ugdymo erdves, ivairias, idomias vaikq ludejim4 ir savgs realizavim4
skatinandias formas ir btdus;

*sveikos g\ryensencs nuostatrl fonna'i'imas. stiprinart asmens higienos- sveikos rniq",bos iinias bei

igfidZius;
*saugios ir sveikos aplinkos k[rimas, tobulinant esurmas ir irengiant naujas grupiq bei lauko erdves,

atnaujinant ugdymo priemones, lauko inventoriq ir itanga.
DarZelis-lop5elis prioritet4 skiria sveikatos saugojimo ir stiprinirno kompetencijai:

o nuo 2018 m. yra pripaZintas .,Sveikatq stiprinandia mokykla":
. nuo 2019 m. pripaZinta,"Aktyvia mokykla";
r jgyvendinama sveikat4 stiprinandios mokyklos programa, fizinio aktyvumo

mokykloje 2020-2024 m. plauas;

aikK



r ,,Yaisiq vartojimo skatininias mokyklose" progranros igywendinimas padeda fbmiuoti
vaikl taisyklingos mitybos iprodius;

o lop5elis-darZelis yra respublikines ikimokykliniq istaigq darbuotoiq ,,Sveikatos
Zelmeneliai" asociacijos narys. 25 mokytojai dalyvavo ivairioje asociacijos veikloje:
renginiuose, akcijose;

. visos lop$elio-darielio grupes yra projekto ,,Sveikatiada" dalyves. Ivlokytojos su
grupiq vaikais visus metus dalyvauja organizuojamuose iS5fikiuose, akcijose,
renginiuose.

fglruendinant ugdymo programas, siekiant stiprinti kiekvieno vaiko palang4, suteikiant
teigiamas emocijas, paZinimo dZiaugsm4, buvo nuolat tobulinarnos esamos ir kuriamos naujos
ugdonrosios vidaus ir lauko erdves. Ii nrokinio krepielio le5rl buvo isig.vta laul<o Zaidirnq aikiteliq
irangos, priemoniq kompetencijq pletojrrnui ikirnokykliniq ir prieSmokykliniq grupiq ugdytrniarns ir
edukaciniq veiklq gerinimui.

DarZelyje kuriama funkcionali ugdymosi aplinka, sudaromos s4lygos vaikarns mokytis

ivairiose erdvese, ne vien grupiq patalpose. Kuriamos naujos edukacines erdves gamtineje aplinkoje,

igalinandios vaikus paZinti augalq pasauli, patirti dZiaugsm4 ragaujant savo sodintas, priZi[retas
dar"Zoves, geriant arbatas:

o 11 grupiu skirtas ,,Sveikatos Zolynelis", kuriame auga vaistaZoles;
. 6 grupems ikurtos darho lysves, kuriose auga darZoves.

Palaikant tevq iniciatyvas,202l m . 4 kervitryje parengtas ir pradetas vykdyti lopielio-darZelio
bendruomenes projektas ,,Padek, papuo5k, saugok", skirlas atnaujinti istaigos aplink4, kuri atliktq
ugdonrqiq fixrkci-|q, uitikrintq vaikq sauguxl+, suteiktq esteti*i vaizd4 trei stipri*tq istaig+s
bendruomenes bendravimE ir bendradarbiavim4.

IIT. KITA INFORMACIJA

l. Lop5elio-darZelio finansavimas 2021 m.

Finansavimas pagal ialtinius

r Aplinkos l€Eoc

r Mokinio krepielio l€ios

e speclaliqlq programq l€los

I Papildomos l€ios

Itlansavlnras pagal pro gramas :

Programa Pafvirtinti asignavimai 2021
m. (tukst. Eur.)

Realiai gautos le5os
(tukst. Eur.)

Aplinkos leSos 391.1 391.1

Mokinio krep5elio le5os 396,4 396,4

Specialiuirr prosramu le5os 39.4 39.4

I5 viso: 826,9 826,9



Darbo utrnokesBio ir sociatfurio daudimo mokescio sfrraudos per ataskaitin
Straipsnis Mokinio krepSelio

leSos

Aplinkos le5os Viso s4naudq

Darbo uirnokestis 362 329.3 69t.3
Socialinio draudimo
mokestis

5,3 4,9 l0,l

I5 viso: 367,3 334,1 701.4

domos tstaisos le5cIS:

Eil.
Nr.

T aEnc Frrr Finansavimo 5a!tiniai Paskirtis. panaudojimas

1 Paramos l65os 1614,95 Pajamq rnokesdio 1,2

Droc. gautos le5os

(perkelta i2022m.)

2 Dalyvavimas
proiektuose

746,0 Kalvarijos
savivaldybes

Projekto ,,Sveikas ir saugus
darZelinukas" priemonem s

J. ES finansuojarnos
valstybes remiamos
programos

609,99 ,,Vaisiq, darZoviq
skatinimas
mokvklose"

Vaifu rnaitinimui

4. BiudZetiniq istaigq
uZdirbtos le5os

54824,0 Gautos imokos i5 tevq Vaikq maitinimui,
ugdymo(si) aplinkq gerinimui

5. Papildorrras
finansavimas

nrl-a 
^i/.ooz t,3z Kalvarijos

savivaldybes
Vaikq Brrrpes patatpq

irengimui, darbuotojq
atlyginimams

I5 viso: 84422,26

2A2\ ru. igyventli*ta di*rg istaigos nraterialines bazes pukydiq. [gyvenrlinunrt isiaigc's
strateginiame plane numatytus veiklos prioritetus, buvo turtinamos edukacines erdves, skirtos vaikq
kalbines, meninds, paZinimo, socialines, sveikatos saugojimo kompetencijq ugdymui. I3 mokinio
krep5eli o, specialiosi os programos leiq isigya :

. didaktines inovatyvios priemones ugdomajai veiklai, Zaislai, Zaidimai - 4960,78 Eur;

. baldai ir kitas inventorius vaiku gxup$ms -2576Bur-
o muzikos prietaisai - 408,85 Eur;
r kompiuteris - 467,0Btx;
. spausdintuvai - 576.0 Eur;
o smeliadeZes - 3850,0 Eur;
r lauko pavesines - 8600-0 Eurl
o patalyne vaikams - 3439,70 Eur;
. suoliukai lauko aik5telems - 1164,0 Eur.
I5 aplinkos le5q, prioritet4 teikiant darbo prietaisarns ir irankiams, darbo s4lygq, vaikq ugdymo

patalpq gerinimui, vaikq sveikatos saugojimui uZtikrinti, isigyta:
. dZiov-vkle patdynei - 4235,0 Errr;
. kondicionieriai 2 vaikq grupems - 2000,0 Eur,
o smelis smeliadeZems - 450,0 Eur;
o darbo r[bai - 1034,36 Eur;
o darbo irankiai - 57 5,7 4 Eurr;
o lruitiniai prietaisai - 707 ,12F;w;
. biuro kedes - 278,0 Eur;
o kanceliarindms ir kitoms biuro prekems - 945,20 Eu;
. apsaugos, dezinfekcines priemones (kaukes, pir5tinds ir kt.) - 1557 ,22 Elur.



Info nm aciniq komunikacimq tech n ologijq baz€ ;
lop5elio-darilelio 32 darbuotojai aprupinti kompiuteriais, i5 jq 25 (100 proc.) pedagogai. T

administracijos darbuotojai, aptamaujantis personalas. Visose darbo vietose veikia interneto prieiga.
Socialind parflma vaikams.
Nemokamas maitinimas PU grupiq vaikams: 3 grupes, 51 vaikq.
NI^*^l-^^^- ,,,.I.*-- -^^:^l;-;- ;;1.^- x-;.-., ,,^i1.^*-. ( .,^;1.^...-trLtlluNdltG u*EuYltr6 SuutflllluJ IlzlNUJ sullllu vilNdrrJ- J vdNdllJ.

Vadyba, lyderyst€, bendruomend.
Lop5elyje-darLelyje veikia loplelio-darZelio taryba, pedagogq taryba, grupiq te"rl komitetai,

veikia sudarytos darbo grup6s, komandos, kuriq veiklos tikslas yra kokybiniai pokydiai atskirose

istaigos veiklos srityse.
2021 m. lop5el-v-ie-dariely.ie veiklos kok-vbes isivertinimas wkdytas. vadovau_iantis Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. isakymu Nr. ISAK-I557 patvirtinta

,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika". Sudaryta darbo grupe analizavo
pasirinktos veiklos srities ,Mokyklos valdymas" veiklos rodiklio ,,Valdymas ir savivaldos dermri"' 3

pagalbinius rodiklius,Jv{okyklos savivaldos institucijq k[rimas", ,,I\zlokyklos savivaldos veiklumas" ir
,,Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimq ir veiksmq derme", kurie atitinka 3 vertinirno lygi
^ ^:^ -^--i.-g-^ i-g^*--^r^ i^-x^i-^ -I^-e^l-^ L^-i-,^---:1-\plU t UZul tdtUJ I rlr Ul lll UUtd rupstrl lU-udl zEllu uUIrUl UUll lLllL.

Stiprinamas komandinis darbas. Pletojama besimokandios ir bendradarbiaujandios
lrendruomenes ideja. Gera istaigos IKT baz| ir jos ef'ektyvus naudojirnas itakojo darbo kokybg.
Elektroninis dienynas sudaro s4lygas greitam informacijos perdavimui, aktyvesniam bendravimui.

Didelis demesys skiriamas darbuotojq motyvacijai stiprinti, gerinti istaigos mikroklinrat4.
D^-,{.,,^---;. .--+.,L; ^; *;,,Ae;^*,; ^--^-L- ;. ^--^ll.^ullrul uultrwrrlJ Jult t Nlor E"r lrluaurr poE6 u0 rr lJoc6u4.

Socialiniai partneriai:
. savivaldybes ugdymo istaigos:
. Salies ikimokyklinio ugdymo istaigos;
. Marijampoles VSB;
. ro^^io^iio QrraiLofnciolnrorrAlioi"'

_lo rru ! vrr\ufvJ L!rtrrvrrvrrur t

o Kalvaruos sav. socialiniq paslaugr4 centras;
. Kalvarijos savivaldybes kulturos centras;
. Kalvarrjos savivaldybes vieSoji biblioteka;
o Marijampoles apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos

komisariatas.

rv. PROBLEMOS, ITAKOJANdTOS ISTAIGOS VEIKLA

r Tvora Jungenq skyriuje neatitinka HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programq vykdymo bendneji sveikatos saugo reikalavimal" 17 p. nurodymo.

. Nepatenkinama sporio aikites, lauko talieliq danga - yta sena, susidevejusi, nesaugi.
o B[tina tobulinti pastato vedinimo sistem4 (irengti kondicionierius), nes sudetinga

ugdyrno patalpose palaikyti Higienos nonnas atitinkandiE temperatflrq Siltuoju metq laiku.
r Susidevejusi kanalizacijos sistema -vantzdiiai itrukg, avarinds bflkles.
. Reikalingas vidaus needukaciniq patalpq remontas: virtuves grindq, skalbyklos,

muzikos sdris, pagalbiniq patdpq (viriur,6s ciarbuotojq rubinesi.
o 3 darbuotojams neirengtos darbo vietos, 3 darbuotojq darbo vietos neatitinka buttnqiq

darbo s4lygq.

nnrT I nT a_l-1\llr1r\rf\

Kalvarij os vaikq I op Seli o- darZelio,,Zi lviti s" taryboj e,

2022-03-31 posedZio protokolas Nr. 3


