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_______________________________ 
           (parašas) 

 

VšĮ Vaikų ugdymas (toliau - ''Įstaiga'') registruota 2012 m. rugpjūčio 20 d. Įstaiga yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 10 darbuotojų. 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius 

– 9 darbuotojai. VšĮ „Vaikų ugdymas“ savanoriškais pagrindais dirbo 4 savanoriai, kurie siekė vystyti 

ir plėtoti tolimesnę veiklą, o uždirbtos lėšos naudojamos veiklos plėtojimui.  

Viešosios įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms nebuvo. 

Vienintelė dalininkė Sigita Burvytė, įnašas 29 Eur. Per finansinius metus pokyčių neįvyko. 

Pagrindiniai Įstaigos rekvizitai: 

Įstaigos kodas:  302842338 

Buveinės adresas:  Slėnio g. 1-2, Vilniaus raj. 

Įstaiga nėra PVM mokėtoja. 

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Įstaiga finansiniais metais dalyvavo LR paramos fondų organizuojamose programose ir gavo 

finansavimą projektų vykdymui. 

2019 m. VšĮ „Vaikų ugdymas“ toliau tęsė savo veiklą, kurią pradėjo 2012 m. VšĮ „Vaikų 

ugdymas“ siekė išsikelto tikslo – padėti tėvams ir kitiems ugdytojams pasirinkti tinkamiausią vaikų 

ugdymo kryptį, remiantis vaiko pažinimu, kuris paremtas moksliniais tyrimais apie vaiko raidą. Visos 

VšĮ „Vaikų ugdymas“ veiklos buvo orientuotos į tėvų ir kitų ugdytojų sąmoningumo ugdymą, juos 

šviečiant vaikų ugdymo klausimais, skatinant tėvų pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymąsi. Buvo 

teikiama pagalba pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams valdant sudėtingas vaikų ugdymo 

situacijas. VšĮ „Vaikų ugdymas“ vykdytos veiklos 2019 m.: 

1)  buvo nukreipta į visuomenės sąmoningumo ugdymą ir pagalbos tėvams bei kitiems 

ugdytojams teikimą vaikų ugdymo klausiamais. Visus metus buvo rengiami straipsniai vaikų ugdymo 

klausimais, kurie buvo skirti ugdytojams, siekiant padėti jiems pasirinkti tinkamiausią vaikų ugdymo 

kryptį. Straipsniai buvo publikuojami svetainėje www.ugdykim.lt  (4 straipsniai) ir naujai skurtame 

puslapyje www.ugdykimekartu.lt (18 straipsnių) bei kitose visuomenės informavimo priemonėse (16 

straipsniai). 



2)  buvo dirbama tiek su tėvais, tiek su pedagogais, tiek su įtėviais ir globėjais bei kitais vaikų 

ugdymosi proceso dalyviai imliaisiais vaikų raidos periodais. 2019 m. pagal poreikį buvo tęsiamas 

bendradarbiavimas su esamais socialiniais partneriais sprendžiant problemines vaikų ugdymo(si) 

situacijose. Buvo vykdomas tęstinis prevencinis darbas su šeimomis, pedagogais ir kitais ugdytojais 

siekiant vaikų gerovės. Taip pat buvo plečiamas paslaugų tėvams ir pedagogams spektras. Buvo 

pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su šiomis įstaigomis: Vilniaus lopšeliais-darželiais 

„Lakštingala“, „Gabijėlė“, „Liepsnelė“, „Žibutė“, Žadvainių pagrindinė mokykla, Balsių 

bendruomenė, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, Viršuliškių mokykla, Rokiškio lopeliu-

darželiu „Pumpurėlis“, Rokiškio savivaldybės švietimo centras. Toliau buvo tęsiamas 

bendradarbiavimas su šiomis įstaigomis: Vilniaus miesto lopšeliai-darželiais „Žilvitis“, „Vieversys“, 

„Šnekutis“, „Žiburėlis“, „Beržynėlis“, „Eglutė“, „Vilnelė“, „Ramunėlė“, „Vėrinėlis“, „Gudrutis“, 

„Raktelis“, „Skroblinukas“, „Varpelis“, „Gandriuks“, „Gabijėlė“, „Daigelis“, Baltosios vokės 

lopšelis – darželis, „Drugelis“, Rudaminos lopšelis darželis, Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, 

Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“, Kauno r. Raudondvario gimnazija, Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija, Lentvario pradinė mokykla, Tverų gimnazija, Vilniaus Trakų Vokės darželiu, 

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindine mokykla, VšĮ Trakų švietimo centru. 2019 m. buvo toliau 

bendradarbiaujama su ilgalaikiais socialiniais partneriais: Plungės Senamiesčio mokykla, Plungės 

vyskupo Motiejaus Valančiaus pradine mokykla, Vilniaus lopšeliais-darželiais „Geniukų kalvė“, 

„Puriena“, „Žirniukas“, „Prie pasakų parko“, „Santariškių lopšelis-darželis, „Šermukšnėlė“, 

„Lazdynėlis“, „Sadutė“, „Pabiručiai“, „Ozas“, „Mažylis“, Vilniaus Markučių lopšelis-darželis, 

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro "Židinys", Vytauto Didžiojo universiteto 

Švietimo akademija, Lentvario lopšelio-darželio "Šilas", Grigiškių darželis-mokykla „Pelėdžiukas“, 

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla, Marijampolio vaikų lopšelis – darželis, Vilniaus 

Pelėdos pradine mokykla, Pagirių vaikų darželiu „Pelėdžiukas“, vaikų privačiu darželiu „Darželis 

name“.  

3)  teikiamos individualios konsultacijos tėvams ir kitiems ugdytojams vaikų ugdymo 

klausimais. 

4)  organizuota šeimų vasaros stovykla tėvams, vaikams ir kitiems ugdytojams „Tėvai vaikams 

– vaikai tėvams“, kurios pagrindinis siekis – padėti tėvams harmoningai ugdyti savo vaikus. Šeimų 

stovykla vyko 2019 m. liepos 22–26 d. 

5)  2019 m.  sausio 29 d. kartu su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Sveikuolis“ organizavo 

metodinę-praktinę konferenciją „STE(A)M ir kitų inovatyvių veiklų įgyvendinimas ikimokykliniame 

ir priešmokykliniame ugdyme“. 

6) 2019 m.  kovo 14 d. kartu su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Zytė“ organizavo Respublikinę 

metodinę-praktinę konferenciją „Inovatyvios metodinės priemonės ugdymo procese“. 



7)2019 m.  balandžio 30 d. kartu su Vilniaus lopšelio-darželio „Vieresys“ Vilniaus miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Žaidžiantis pedagogas ir vaikų 

emocinių-socialinių įgūdžių ugdymas“. 

8) 2019 m.  spalio 8 d. kartu su Vilniaus lopšelio-darželio „Šermukšnele“ organizavo 

Tarptautinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Saugok sveikatą“ . 

9) 2019 m.  lapkričio 19 d. Trakų r. Lentvario pradinėje mokykloje buvo organizuojama respublikinė 

metodinė – praktinė pradinių klasių mokytojų konferenciją „Aktyvus mokinio ugdymas(is) pamokoje“. 

10) 2019 m. sausio 23 d. – gegužės 22 d. ir nuo rugsėjo 25 d. iki gruodžio 20 d. buvo 

organizuoti paskaitų-diskusijų ciklai tėvams ir pedagogams vaikų ugdymo temomis: „Tėvai vaikams  

- vaikai tėvams“. 

11) 2019 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais buvo organizuoti praktiniai-pažintiniai seminarai 

ikimokyklinių įstaigų komandoms: “Ypatingų vaikų pažinimas ir pedagoginė pagalba integralaus 

ugdymo sąlygomis” 

12)  2019 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus 

pradine mokykla vykdant vaikų dienos centro „MES“ veiklas; taip pat bendradarbiaujant su Plungės 

Senamiesčio mokykla – vykdant vaikų dienos centro „DarugAUK“ veiklas ir bendradarbiaujant su 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija – vykdant vaikų dienos centro „DaugAUKIME“ veiklas. 

13) 2019 m. vasario 26 d. pradėtas įgyvendinti LVPA projekto „Ar žinai kaip užauginti 

laimingą žmogų“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-04_0066). 

VšĮ „Vaikų ugdymas“ veiklą vykdė direktorė lektorė Sigita Burvytė kartu su savanoriais ir 

VDC darbuotojais Gražina Kurmiene, Auste Abraškevičiūte, Vilma Augustine, Lina Mickevičiene, 

Jūrate Barkauskiene, Aušra Stasiulevičiene, Kristina Šinkūniene, Gražina Jurėniene, Živile 

Kibeikiene. 

Informaciją apie paramą, jos panaudojimą ir tikslinį finansavimą atskleista 2 – 4 prieduose. 

Finansiniais metais Įstaiga gavo iš LR Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 % nuo gyventojų 

pajamų mokesčio – 180 Eur. Gautos lėšos nepanaudotos ir perkeltos į kitus finansinius metus. 

Finansiniais metais Organizacija gavo iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą 48.000 Eur ir įgyvendino 3 projektus: 

1. Projektas „Draugaukime“. Finansavimo suma – 16.000 Eur, įgyvendinimo laikotarpis 

– 2019 m. I – IV ketv.; 

2. Projektas „Draugauk“. Finansavimo suma – 16.000 Eur, įgyvendinimo laikotarpis – 

2019 m. I - IV ketv.; 

3. Projektas „MES“. Finansavimo suma – 16.000 Eur, įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. 

I - IV ketv. 



Nuo 2019 m. vasario 26 d. įgyvendinamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ naujas 

projektas Nr. J05-LVPA-K-04-0066 „Ar žinai kaip užauginti laimingą žmogų?“. Projekto 

įgyvendinimo laikotarpis – 2019.02.26 – 2022.02.25. Projekto biudžetas - 363.889,55 Eur. Projekto 

tikslas - sukurti mokymosi metodiką ir integruotą interaktyvią pozityviosios tėvystės ugdymo 

technologijų programą. Finansiniais metais patvirtinta finansuoti dalis -68.797 eur. 

Parama ir labdara finansiniais metais nebuvo suteikta. 

  



 

Įstaigos per finansinius metus uždirbtos pajamos ir patirtos sąnaudos 
 

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes (Eur) 

Straipsnis 2019 2018 
Kvalifikacijos kėlimo kursų pajamos 54.930 28.962 
Konferencijų organizavimo pajamos 13.979 10.587 
Stovyklų organizavimo pajamos 110  
Kitos pajamos 136 24 

Viso: 69.155 39.573 
 

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina (Eur) 

Straipsnis 2019 2018 
Literatūros sąnaudos 6 68 

Renginių organizavimo sąnaudos 1.576 2.554 

Stovyklų organizavimo sąnaudos 47  

Kvalifikacijos kėlimo kursų sąnaudos 7.055 420 

Kitos sąnaudos 15 484 

Viso: 8.699 3.526 
 

Veiklos sąnaudos (Eur) 

Straipsnis 2019 2018 
Pardavimo 338 - 
Darbuotojų išlaikymo 79.497 26.542 
Nusidėvėjimo (amortizacijos) 1.002 975 
Patalpų išlaikymo 3.959 1.088 
Ryšių 408 400 
Transporto išlaikymo 7.372 4.739 
Suteiktos labdaros, paramos - - 
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo - - 
Kitos bendrosios sąnaudos: 30.678 20.196 

Viso: 123.254 53.940 
 

 

 

 

 

 

Direktorė Sigita Burvytė 


