
 

P. Žadeikos g. 14A, LT-06318 Vilnius 

Tel.: (8-5) 2483636,  

(8-5) 2483633 

El. p. rastine@vandenis.vilnius.lm.lt 

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

Įstaigos darbo laikas: 

Pirmadieniais – penktadieniais 6.30-18.30 val.  

Direktorė – Irena Pupienienė; 

Pavaduotoja ugdymui – Vita Šinkūnienė; 

Pavaduotoja ūkio reikalams – Jurgita Vorevičienė;  

Sekretorė – Lina Linovskienė 

Psichologo asist, spec. pedagogė – Eglė Karpova; 

Soc. pedagogė – Dovilė Laimikienė; 

Logopedai – Eglė Bužavienė, Indrė Samaitė; 

Neformaliojo ugdymo pedagogai kūno kultūrai – Gražina Blažienė, Žilvinas Grušas; 

Meninio ugdymo pedagogai – Judita Barzinskienė, Greta Balzaravičiūtė; 

Plaukimo instruktorė – Ignota Bareikytė. 

Vaikučius ugdo 32 aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys pedagogai (14 jų suteikta vyresniojo 

mokytojo, 5 – mokytojo metodininko kategorija). Įstaigoje dirba 31 technikinis personalas.  

Įstaigos išskirtinumas: 

Lopšelis – darželis „Vandenis“ tai šiuolaikinė, atvira pokyčiams ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga, turinti ryškią estetinio-meninio ugdymo, sveikos gyvensenos ir saugaus eismo įgūdžių ugdymo 

kryptį. 

Įstaigoje vyksta: fizinio aktyvumo skatinimas (darželyje veikia baseinas, o darželio 

laiptinėse įrengtos edukacinės erdvės: 3 čiuožyklos ir laipiojimo tinklas – „Vandenio laivas“); 

saugaus eismo įgūdžių ugdymas (koridoriuje aplink salę įrengtas „Vandenio kelias“, juo 

darželio vaikai gali važinėti mašinėlėmis, dviračiais, paspirtukais). 

                     Darželyje veikia 17 grupių (iš jų 2 ankstyvojo, 11 ikimokyklinio ir 4 priešmokyklinio ugdymo), 

yra baseinas bei dvi erdvios salės.  

UGDYMAS  
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Lopšelyje – darželyje „Vandenis“ ugdymas vyksta pagal įstaigos autorinę programą 

patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų 2017 m. Nr. 30-2109 ir 

pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo 

individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos 

gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies 

pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

Priešmokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, 

galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti 

optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

Ugdymo metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius 

ugdymo(si) poreikius. Įstaigoje vaiko ugdymas nukreiptas į vaiko poreikius: žaisti, kurti, tyrinėti, judėti 

bei tenkinti individualius vaiko poreikius. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su 

bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai 

brandesnis, labiau savimi pasitikintis, laisvesnis, kūrybiškesnis, įdomesnis draugams. 

 

           Priešmokyklinio ugdymo grupės dirba pagal naują priešmokyklinio 

ugdymo programą bei STEAM ugdymo kryptį. 

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių 

pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas gamtos 

pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, 

technology, engineering, arts, maths) kontekste. Ugdymo procese pedagogai naudoja, interaktyvias 

priemones ( BEE-BOOT robotukus, planšetes, interaktyvias knygas, žemėlapius ir kt.)  

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdymas grįstas, 

naujomis 2021 m. rekomendacijomis pedagogui „Žaismė 

ir atradimai“.  

Rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui 

„Žaismė ir atradimai“ sudaro: Vadovas pedagogui. 

Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų.  



Jį sudaro 10 knygelių: Judantis pasaulis, „Aš“ – matomas ir 

nematomas, Kalbos ir knygos gelmė, Žaliasis pieštukas, 

Energijos upė, Dėlionių kilimas, Pasaulis be sienų, 

Kūrybiniai dialogai, Mokymosi veidrodis, Realybių žaismė. 

Programoje natūraliai integruojamas vaikų ugdymasis 

grupėje, visoje įstaigos vidaus ir lauko aplinkoje, išvykose, 

edukacinėse erdvėse už įstaigos ribų, realioje ir virtualioje 

aplinkoje. Kontekstų kūrimas yra gerai apgalvotas, apmąstytos situacijos, įtraukiančios vaikus į veiklą, 

pažadinančios jų tyrinėjimus, kūrybinius bandymus. Tuose pačiuose sukurtuose ugdymosi kontekstuose 

vaikai save išreikš skirtingai, kadangi sukurta aplinka yra atvira įvairiems vaikų bandymams, idėjų 

plėtojimui sąveikose tarp vaikų, yra vietos ir pedagogo inicijuotiems iššūkiams ar netiesioginei paramai. 

Ankstyvojo ugdymo grupėse ugdymo metodai parenkami 

taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius 

ugdymo(si) poreikius. Įstaigoje vaiko ugdymas nukreiptas į 

vaiko poreikius: žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei tenkinti 

individualius vaiko poreikius. Vaikas veikdamas tai, kas jam 

įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja 

socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir 

emociškai brandesnis, labiau savimi pasitikintis, laisvesnis, kūrybiškesnis, įdomesnis draugams. 

Mokytojoms vadovaujasi rekomendacinių knygelių rinkiniu pedagogui. Jį sudaro 8 knygelės: Judantys 

laiptai, „Aš“ pasaulis, Smėlio dėžė, Kalbos spintelė, Atradimų takelis, Korys, Puodų orkestras, Medžiagų 

dialogai. 

 

Įstaigoje vykdoma emocinių, socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“. „Zipio draugai“ – tai tarptautinė 

programa, kurios tikslas yra padėti 5-7 metų vaikams išmokti 

lengviau įveikti kasdienius sunkumus. Programa siekia pagerinti 

vaikų emocinę savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių ir 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje 

įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir 

kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir 

paauglystėje bei suaugę. 



Įstaigoje vykdoma emocinių, socialinių įgūdžių ugdymo programa 4-5 metų amžiaus vaikams „Kimoči“. 

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai 

ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir 

emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta 

emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti ir 

bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai 

ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su 

„Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis. 

 

 Siekiant tobulinti ugdymo procesą, įstaigoje 2 kartus per metus atliekamas 

išsamus vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas pagal „Ikimokyklinio amžiaus 

vaiko pasiekimų ir pažangos aprašą. Pirmasis vaiko vertinimas atliekamas iki 

gruodžio 1 dienos, antrasis – iki balandžio 1 dienos.  

Vertinimas padeda pedagogams kartu su vaikais ir jų tėvais reflektuoti vaikų 

pažangą. Numatyti prioritetus, specialistų pagalbos poreikį ir ikimokyklinio 

bei priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo būdus. 

 

 

 

Darželio bendruomenė naudojasi elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ https://musudarzelis.lt/ . 

Mūsų Darželis – tai šiuolaikinė priemonė, kurioje įstaigos 

darbuotojai ir tėvai bendrauja siekdami bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. 

Saugu. Prieiti gali tik priregistruoti naudotojai, kuriuos registruoja teisę turintys darželio darbuotojai. 

Kiekvienas naudotojas mato tik jam skirtą informaciją. 

Informatyvu. Tėvai galės matyti informaciją apie grupės pedagogų planuojamą ugdomąją veiklą, aktualius 

įstaigos dokumentus, užsiėmimų tvarkaraštį, vaiko nuotraukas, lankomumą, valgiaraštį. 

Diskusijos tarp tėvų ir įstaigos darbuotojų. Įstaigos darbuotojai gali perduoti tėvams aktualią informaciją 

susijusią su jų vaiku, taip pat atsakyti į tėvams iškilusius klausimus. Tėvai patogiu metu gali perduoti įstaigos 

darbuotojams reikalingą informaciją susijusią su jų vaiku. 

Lengvai prieinama nesant darželyje. Prisijungti prie sistemos galima iš bet kurios pasaulio vietos ir tuo 

metu patogaus įrenginio, turinčio interneto prieigą ir šiuolaikinę programinę įrangą. 

 

 

https://musudarzelis.lt/


ŠVIETIMO PAGALBA  

 

                    Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, 

švietimo pagalbos teikimą ugdytiniams, pedagogams, ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), 

saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą. Organizuoja švietimo programų pritaikymą 

ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Vaiko gerovės komisija vadovaujasi Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, kurį galite rasti čia: 

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8a552a02fc311e78397ae072f58c508 

                   Švietimo pagalba – tai specialistų teikiama pagalba ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą. 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISJA 

Pirmininkė – logopedė Indrė Samaitė; 

Sekretorė – socialinė pedagogė Dovilė Laimikienė; 

Nariai: pavaduotoja ugdymui Vita Šinkūnienė, logopedė Eglė Bužavienė, dietistė/visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Meilutė Kierienė, psichologo asistentė Eglė Karpova, ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai Rita Astrauskienė, Ingrida Batalovienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Rukienė. 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJŲ DARBO LAIKAS 

 

Logopedai 

Eglė Bužavienė 

Indrė Samaitė 

 

Ketvirtadieniais 17.00-18.00 val. 

Antradieniais 17.00-18.00 val.  

Soc.pedagogas 

Dovilė Laimikienė 

 

Trečiadieniais 14.00-15.00 val. 

Psichologo asistentė 

Eglė Karpova 

 

Antradieniais 16.00-18.00 val. 

 

 

VAIKO SVEIKATA 

• Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet iki 

rugsėjo 15 d. privaloma visiems iki 18 metų (ir vyresniems, kurie mokosi mokyklose pagal 

bendrojo ugdymo programas) ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems 

švietimo ar kitą ugdymo įstaigą. 

• Pasirodžius pirmiesiems ligos simptomams (stipri sloga, kosulys, čiaudulys) nevesti vaiko į 

darželį bei apie pasirodžiusius pirmuosius ligos simptomus bei ligą informuoti grupės 

auklėtojas. 

• Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis izoliuojamas iki atvykstant tėvams. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8a552a02fc311e78397ae072f58c508


• Sirgus ilgiau kaip 10 dienų reikalinga pateikti prašymą, kad sirgote, už ligos laikotarpį. 

• Vaikų valgiaraštis sudarytas pagal sveikatai palankios mitybos rekomendacijas bei pagal  

UAB ,,VR Trading&quot“ išleistą su SAM suderintą ,,Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų 

ugdymo įstaigų 15 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkinį“ ir 

kartojamas kas 15 dienų. Maistas gaminamas darželyje, maisto produktus tiekia UAB 

„Pontem“ bei Sanitex.  

• Alergiškiems vaikams maistas gaminamas atskirai, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, 

e.sveikatos sistemoje.  

• Grupėse kiekvieną trečiadienį ir ketvirtadienį spaudžiamos šviežių vaisių ir daržovių sultys.  

• Vaikų gimtadienius darželyje rekomenduojame pažymėti simboliškai, vaišes suderinus su 

grupės pedagogais ir ugdytinių tėvais. Siūlome apsiriboti, vaisiais, želė ar sveikais  

užkandžiais.  

• Darželis dalyvauja ES programose „Vaisiai Jums“, „Pienas vaikams“. 

• Pasivaikščiojimai įstaigoje organizuojami kasdien, atsižvelgiant į oro sąlygas. Žiemos metu – 

esant ne žemesnei kaip minus 12oC temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/sek.) arba 

ne žemesnei kaip minus 8oC temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/sek.). 

Pasivaikščiojimui reikalinga tinkama apranga pagal oro sąlygas: rekomenduojama lietingomis 

dienomis turėti neperšlampamas kelnes, guminius batus, galima turėti lietpaltį, skėtį. Žiemos 

metu: pakaitines pirštines, neperšlampamus sniego drabužius, karštu oro metu, galvos 

apdangalą, pakaitinius marškinėlius.  

• Spintelėse rekomenduojama turėti du komplektus drabužėlių persirengimui (atsitikus 

„avarijai“, išsitepus valgant/darant darbelius ar sušilus pakeitimui), šukas. Avalynė turi būti 

patogi, nei per didelė, nei per maža, kad vaikas laisvai judėtų. Siūloma darželio avalynė su 

pakulne, tvirtu ir kietu užkulniu, užsegamais lipdukais ar plačia guma. 

• Darželis dalyvauja visuomenės sveikatos stiprinimo programoje ir organizuojamuose 

projektuose: ,,Graži šypsena“, „Švarių rankų šokis,“ plokščiapėdystės profilaktika „Linksmosios 

pėdutės”, Judumo savaitė ir kt. 

 

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ 

2022 m. gegužės 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. Nr. 1-1436 „Dėl 

mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko 

maitinimo normos nustatymo“: 

2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:            



2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur; 

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur; 

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 

2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur; 

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas: 

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur; 

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur; 

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 

2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur, vakarienei – 0,84 Eur; 

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau 

kaip 4 valandas: 

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur; 

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur; 

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 

2,10 Eur.“ 

3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms 

už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas): 

3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo 

apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val. 

19. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 25 dienos. 

Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui 

priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.  

Už darželį mokėti kvite tikslią nurodytą sumą (jos neapvalinant). 

 

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

Papildomai vadovautis 2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 

tvirtinimo ir vienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ 10 punktu. 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 

Įstaigos finansinės ataskaitos už einamuosius metus, kasmet teikiamos sekančių metų 

sausio mėnesį įstaigos svetainėje https://darzelisvandenis.lt ir grupėse informaciniuose stenduose. 

https://darzelisvandenis.lt/

