
PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019-12-09 

įsakymu Nr. AD1-1485________ 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

PASTATO RENOVACIJOS METU PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Atsakingi asmenys 

ar vykdytojai 

1. Teisės aktų parengimas ir priėmimas 

1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

sprendimų projektai dėl patalpų vaikų globos 

namų  „Rytas“ (III ir IV aukštai), Regos 

ugdymo centro (90,13 kv. m.), lopšelio-

darželio „Čiauškutė“ (95,39 kv. m.) perdavimo 

patikėjimo teise naudotis lopšeliui-darželiui 

„Klevelis“ (toliau – l.-d. „Klevelis“) pastato 

renovacijos metu nuo 2020-01-02 

2019 m. gruodis  Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija 

1.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

direktoriaus įsakymas „Dėl darbo sąlygų 

pakeitimo įstaigos renovacijos metu“ 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

1.3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso 

organizavimo lopšelio-darželio „Klevelis“ 

pastato renovacijos metu“ 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

1.4. Sutarčių dėl ugdymo proceso ir 

administracinės veiklos organizavimo kitose 

įstaigose projektų parengimas ir pasirašymas 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ ir 

„Čiauškutė“, Regos 

ugdymo centro, 

vaikų globos namų 

„Rytas“ direktoriai 

2. Klaipėdos l.-d. „Klevelis“ (Taikos pr. 53) ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių, 

darbuotojų veiklos perkėlimas į kitas įstaigas 

2.1. 2 priešmokyklinių grupių, 6 darželio grupių,   

l.-d. „Klevelis“ administracijos ir kitų 

darbuotojų veiklos perkėlimas į vaikų globos 

namų „Rytas“ patalpas (Taikos pr. 68): 

nuo 2020 -01-02 

iki įstaigos 

renovacijos 

pabaigos 

l.-d. „Klevelis“ ir 

vaikų globos namų 

„Rytas“ direktoriai 

2.1.1. patalpų paruošimas, ugdymo sąlygų 

sudarymas 8 grupių veiklai  

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ ir  

vaikų globos namų 

„Rytas“ direktoriai 

2.1.2. 8 grupių veiklos vykdymas  nuo 2020-01-02 

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

l.-d. „Klevelis“  

direktorius 

2.1.3. patalpų paruošimas, darbo sąlygų sudarymas 

lopšelio-darželio „Klevelis“ administracijai ir 

kitiems darbuotojams:  

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ ir 

vaikų globos namų 

„Rytas“ direktoriai 

2.1.3.1. reikalingų darbui baldų, inventoriaus, darbo 

priemonių, dokumentacijos perkėlimas iš 

lopšelio-darželio „Klevelis“ pastato į paskirtus 

kabinetus 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ 

direktorius  
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2.1.3.2. ryšio priemonių, kompiuterinės technikos 

pritaikymas darbui paskirtose patalpose  

2019 m. gruodis l.-d.  „Klevelis“ 

direktorius 

2.1.4. administracijos ir kitų darbuotojų darbo vietų 

perkėlimas, tęsiant darbo santykius l.-d. 

„Klevelis“. Šiose patalpose darbo vieta bus 

tokių darbuotojų: direktoriaus; direktoriaus 

pavaduotojų (2 etatai); raštinės 

administratoriaus; specialisto; logopedo; 

neformalaus ugdymo mokytojo; meninio 

ugdymo mokytojo; priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų (3,2 etato); ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų (9,6 etato); auklėtojo padėjėjų (9,04 

etato); valytojo (0,75 etato); patalynės ir 

skalbinių prižiūrėtojo (0,5 etato); darbininkų, 

elektriko (2,5 etato); budinčio darbuotojo (0,5 

etato); sandėlininko; kiemsargio (1,25 etato) 

nuo 2020 -01-02 

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

2.2. 2 lopšelio grupių („Žvirbliukų“ (2–3 m.), 

„Skruzdėliukų“ (1–2 m.) veiklos perkėlimas į 

l.-d. „Čiauškutė“ (Baltijos pr. 55) patalpas: 

nuo 2020 -01-02 

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

l.-d. „Klevelis“ ir 

„Čiauškutė“ 

direktoriai 

2.2.1. ugdymo priemonių, vaikų maitinimui ir kito 

reikalingo inventoriaus perkėlimas  

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

2.2.2. darbuotojų darbo vietų perkėlimas, tęsiant 

darbo santykius l.-d. „Klevelis“. Šiose 

patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų (3,2 etato), 

auklėtojo padėjėjų (2,26 etato), virėjo (0,5 

etato) 

nuo 2020 -01-02  

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

2.2.3. 2 lopšelio grupių veiklos vykdymas  nuo 2020 -01-02  

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

 l.-d. „Klevelis“ ir 

,,Čiauškutė“ 

direktoriai 

2.3. 2 lopšelio grupių („Boružėlių“ (2–3 m.), 

„Pelėdžiukų“ (1–2 m.) veiklos perkėlimas į 

Regos ugdymo centro (Baltijos pr. 31) 

patalpas:  

nuo 2020 -01-02 

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

 l.-d. „Klevelis“ ir 

Regos ugdymo 

centro direktoriai 

2.3.1 dailės kambarėlio pritaikymas lopšelio grupių 

veiklai  

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ ir 

Regos ugdymo 

centro direktoriai 

2.3.2. baldų, inventoriaus ir ugdymo priemonių 

perkėlimas  

2019 m. gruodis  l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

2.3.3. darbuotojų darbo vietų perkėlimas, tęsiant 

darbo santykius l.-d. „Klevelis“. Šiose 

patalpose darbo vieta bus tokių darbuotojų: 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų (3,2 etato), 

auklėtojo padėjėjų (2,26 etato), virėjo (0,5 

etato) 

nuo 2020 -01-02 

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

 l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

2.3.4. 2 lopšelio grupių veiklos vykdymas  nuo 2020 -01-02 

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

l.-d. „Klevelis“ ir 

Regos ugdymo 

centro direktoriai 
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3. Lopšelio-darželio „Klevelis“ darbuotojų darbo santykių pakeitimas 

3.1. Darbuotojų įspėjimas apie darbo sutarties 

sąlygų pakeitimą (darbo vietos, darbo krūvio, 

laikiną pareigybės pavadinimo pakeitimą ir 

kt.) ar atleidimą 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

3.2. Darbuotojų, kurių darbas nesusijęs su 

konkrečia ikimokyklinio ar priešmokyklinio 

ugdymo grupe, darbo grafikų sudarymas, 

paskirstant darbo laiką 3 įstaigose (vaikų 

globos namai „Rytas“, l.-d. „Čiauškutė“, 

Regos ugdymo centras) 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

3.3. Darbo sutarčių pakeitimas darbuotojams, 

kuriems sumažinamas darbo krūvis, laikinai 

pakeičiama pareigybė ar darbo vieta 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 

4. Lopšelio-darželio „Klevelis“ inventoriaus, baldų ir dokumentacijos pervežimas, 

sandėliavimas bei saugojimas 

4.1. Sutarties parengimas, pasirašymas su UAB 

„Tėvukas“ dėl baldų, inventoriaus 

išmontavimo, supakavimo ir pervežimo 

nurodytais adresais, baldų sustatymo į 

nurodytas vietas (vaikų globos namuose 

„Rytas“, l.-d. „Čiauškutė“, Regos ugdymo 

centras, UAB „Klasana“) 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ ir 

UAB „Tėvukas“ 

direktoriai 

4.2. Sutarties parengimas, pasirašymas, patalpų 

paruošimas inventoriaus sandėliavimui  bei 

saugojimui UAB „Klasana“ (Šilutės pl. 23a) 

patalpose (69,58 kv. m.) 

2019 m. gruodis l.-d. „Klevelis“ ir 

UAB „Klasana“ 

direktoriai 

5. L.-d. „Klevelis“ vaikų maitinimo organizavimas vaikų globos namuose „Rytas“ 

5.1. Įpareigoti l.-d. „Klevelis“ direktorę: nuo 2020 -01-02 

iki pastato 

renovacijos 

pabaigos 

l.-d. „Klevelis“ 

direktorius 5.1.1. užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą 

pagal valgiaraščius, sudarytus ir patvirtintus 

teisės aktų nustatyta tvarka 

5.1.2. sudaryti sąlygas vaikų maitinimui organizuoti 

vaikų globos namuose „Rytas“ pagal higienos 

normos reikalavimus 

2019 m. gruodis 

5.1.3. parinkti maitinimo teikimo būdą, tiekėją ir 

sudaryti sutartį dėl vaikų maitinimo paslaugų 

teikimo ir patiekalų pristatymo į vaikų globos 

namus „Rytas“ 

2019 m. gruodis 
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