
 

Projekto pavadinimas 
UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUPŲ PĖDAS“ 

Projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-014 

Europos Sąjungos struktūrinis 

fondas 
Europos regioninės plėtros fondas 

Projekto vykdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Projekto partneriai Projektas įgyvendintas be partnerių 

Projekto tikslas 
Modernizuoti Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ patalpas ir 

atnaujinti inventorių.  

Projekto rezultatai 
Modernizuotas Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ patalpos, 

atnaujintas inventorius. 

Pagrindinės projekto veiklos 
Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ vidaus patalpų einamasis 

remontas, lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ aprūpinimas baldais ir įranga. 

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis: 

Nuo Iki  

2013 m. gruodžio 6 d.  2015 m. spalio 31 d. 

Projekto biudžetas, Eur (pagal 

finansavimo ir administravimo 

sutartį) 

Iš viso 
Europos 

Sąjungos lėšos 
Valstybės lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

117.047,84 99.490,66  0,00  17.557,18 

 

Projekto svarba: lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ veikia nuo 1978 m. Darželis įsikūręs mikrorajone (Dainų 

g. 88 Šiauliai), greta Dainų progimnazijos, Romuvos progimnazijos, muzikos mokyklos, poliklinikos ir 

teniso kortų. Ugdymo įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė. Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Pupų 

pėdas“ – besimokanti institucija, pagalbininkė tėvams, suteikianti kokybiškas ugdymo paslaugas. Lopšelio-

darželio pedagogai – ugdymo padėjėjai, organizatoriai, partneriai vaikams ir tėvams. Pastaruoju metu 

mieste, ypač pietinėje dalyje, yra padidėjęs vietų lopšelio-darželio grupėse poreikis. Tenkinant poreikį 

lopšeliuose-darželiuose reikia steigti papildomas grupes. Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“, skirtingai negu kiti 

Dainų mikrorajono lopšeliai-darželiai, turi laisvų patalpų, kurias renovavus ir atnaujinus būtų galima įsteigti 

papildomą grupę. Atlikus lopšelio-darželio patalpų būklės vertinimą, nustatyta, kad laisvų ir nenaudojamų 

vidaus patalpų, kuriose būtų galima įrengti papildomą grupę, būklė netenkina higienos reikalavimų, nėra 

reikiamų baldų ir priemonių veiklai vykdyti, nuo lopšelio-darželio įkūrimo nerenovuoti ugdymo grupių 

sanitariniai mazgai, šios patalpos bei virtuvės dalis neatitinka higienos normos reikalavimų. Renovavus 

lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ patalpas, įrengus metodinį kabinetą bei įsigijus baldų ir priemonių, 

padidintas paslaugų (priešmokyklinio ir ikimokyklinio vaikų ugdymo) prieinamumas, pagerintos ugdymo 

sąlygos ugdytiniams ir darbo sąlygos pedagogams, patalpos atitinka higienos normos reikalavimų nuostatas, 



įstaigos ugdytiniams sukurta palanki bei šiuolaikinė aplinka ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, 

taip pat patobulinta įstaigos materialinė bazė, paslaugų kokybė. 

 


