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I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2013-2015 metų strateginis planas parengtas, 

atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentus, švietimo būklę ir lopšelio-darželio bendruomenės poreikius. 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Linelis“ (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė 

 ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios adresas: Laukininkų g. 10, LT-95140 Klaipėda. Įstaiga 

įsteigta Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1984 m. lapkričio 7 d. 

sprendimu Nr. 412 kaip 40-asis lopšelis-darželis. Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos 

Vykdomojo komiteto 1994 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. 208 įstaigai suteiktas pavadinimas 

„Linelis“.  

              Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto 

savivaldybė. 

Įstaigos veiklos sritis – švietimas, pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinio, 

 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Įstaigoje vykdoma ikimokyklinio ugdymo ir Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo programos. 

2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis įstaigoje veikė 3 lopšelinio, 6 ikimokyklinio ir 2 

 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lankė 205 vaikai. Iš jų: 115 rusakalbiai, 90 lietuviai. 

Socialiai remtinos 34 šeimos: 100 % mokesčio už maitinimą lengvata taikoma 12 šeimoms, 50 % - 

22 šeimoms. Logopedo pagalba teikiama 30 vaikų. 

Įstaigoje dirba 24 pedagoginiai darbuotojai, 2 vadovai. Iš jų 20 auklėtojų, 2 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas. Viso atestuota 26 

pedagogai: 5 auklėtojai metodininkai, 17 vyresniųjų auklėtojų. Direktorius ir direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui atestuoti antrai vadovo kvalifikacinei kategorijai. 99 % pedagogų įgiję 

aukštąjį išsilavinimą, 2 baigė magistrantūros studijas. Visų pedagogų pedagoginis darbo stažas yra 

daugiau nei 15 metų. 

Įstaigoje dirba 25 nepedagoginiai darbuotojai, iš jų ūkio dalies vedėjas, bendrosios 

praktikos slaugytojas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, sekretorius, sandėlininkas, pagalbinis 

darbininkas, remonto darbininkas, 11 auklėtojų padėjėjų, 2 pastatų ir sistemų priežiūros einamojo 

remonto  darbininkai, valytojas, kiemsargis. 
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II. PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

            Įgyvendinant 2011 metų programą, buvo siekiama sudaryti sąlygas siekti bendrojo ir 

neformaliojo švietimo kokybės. Sėkmingai sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų 

ugdymui: sklandžiai organizuota pedagoginio ir nepedagoginio personalo veikla, užtikrintas įstaigos 

funkcionavimas, laiku parengti, įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Darni mokyklos 

savivaldos veikla padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų gerinimo, įstaigos funkcionavimo 

problemas. Sėkmingai plėtota metodinė, edukacinė, kultūrinė veikla su mikrorajono 

ikimokyklinėmis įstaigomis. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Prano Mašioto progimnazija 

ir Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos katedra. Su „Vyturio” ir 

„Pajūrio“ pagrindinėmis mokyklomis vykdoma jungtinė veikla užtikrino vaikų darnų perėjimą iš 

darželio į mokyklą. Lopšelis–darželis „Linelis“ palaiko partnerystės ryšius su Klaipėdos pedagogų 

švietimo centru, Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutu, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, 

Visuomenės sveikatos centru. 

          Sėkmingai organizuotas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 2 mokytojai dalyvauja 

tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui dalyvavo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ mokymuose. 

Mokytojai kvalifikaciją kėlė 115 d. arba 726 val. per metus. Vadovai (direktorius, pavaduotojas 

ugdymui) kvalifikaciją kėlė 124 val. arba 18 dienų per metus švietimo vadybos klausimais. Įgytos 

teorinės ir praktinės žinios Ugdymo plėtotės centre, Pedagogų švietimo ir kultūros centre, Klaipėdos 

universiteto tęstinių studijų instituto organizuotuose seminaruose ir kursuose. Šios žinios pritaikytos 

parenkant šiuolaikines ugdymo formas ir būdus vaiko kompetencijų ugdymui(si), kuriant ugdymosi 

erdves grupėse ir darželio aplinkoje.             

 Kryptingai vykdyta metodinė veikla. Organizuota metodinių priemonių paroda, skirtų vaikų 

emociniam ugdymui. Rengti praktikumai bendruomenei emocijų valdymo klausimais, susitikimai 

su psichologe. Pozityviąja darbo patirtimi pasidalinta su miesto pedagogais menino ugdymo 

mokytojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniuose susirinkimuose. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Klaipėdos valstybinės kolegijos organizuotoje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Pedagogo kūrybiškumo raiška ir galimybės planuojant, kuriant modernią ugdymo 

aplinką“ skaitė pranešimą „Kūrybiškumo raiška ikimokyklinėje įstaigoje“. Įstaigoje vykdoma 

metodinė veikla pristatyta bendruomenės susirinkime. Atsižvelgiant į pedagogų pageidavimus 2012 

m. bus gilinamasi į šiuolaikinių ugdymo būdų ir formų parinkimą, skatinant bendrųjų kompetencijų 

ugdymą(si). 

          Siekiant ugdyti vaikų kūrybiškumą ir tenkinti jų saviraiškos poreikius įstaigoje buvo 

organizuota 15 renginių, 5 teminės savaitės. Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai 2011 

metais kovo 21-27 d. dalyvavo VšĮ „Vaiko labui“ organizuotoje akcijoje „Savaitė be patyčių“, 

kurios metu priešmokyklinio ugdymo pedagogės organizavo renginį „Duok draugui ranką“. 

Bendruomenė atsiliepė į VšĮ „Iniciatyvos fondas“ organizuojamą akciją „Augsiu aktyvus 2011“ ir 

dalyvavo masinėje mankštoje. Dalyvauta miesto renginiuose: muzikinėje pasakoje „Svečiuose pas 

Pelenę“, vaikų kūrybos festivalyje „Rusų suvenyras“, kultūriniame-edukaciniame renginyje  

„Lietuva visus augino“ bei Vaikų gynimo dienai skirtame miesto renginyje „Vasaros pievelė.  

           Dalyvauta respublikiniuose bei miesto konkursuose parodose, kaip tarptautiniame vaikų 

piešinių konkurse „Slavų šaltinis 2011“, Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje 

organizuotame piešinių konkurse „Pagalbos telefonas 112“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 

parodoje „Margučių medis“, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuotoje 

parodoje „Šalčio ir vaikų fantazijos“ bei gerumo akcijoje „Padovanok kalėdinį atviruką“. 2011 m. 

kovo-gegužės mėnesiais „Pienės“ grupės ugdytiniai, pedagogai ir tėvai dalyvavo tarptautiniame 

eksperimente-projekte „Vaikas – fizinio aktyvumo skatintojas šeimoje“. Projekto baigiamajame 

etape visi aktyviai dalyvavo Šeimų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Draugystės laivas“. Šios 
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priemonės suteikė vaikams džiugių išgyvenimų, skatino kūrybiškai ugdytis, atskleisti turimus 

gebėjimus įvairioje veikloje, keitė pedagogų požiūrį į vaiko kūrybą.   

          Bendradarbiaujant su šeima buvo siekiama geresnių vaiko saugaus elgesio įgūdžių ugdymo 

rezultatų: taikomos šiuolaikinės ugdymo formos ir metodai formuojant savisaugos įgūdžius, išleisti 

informaciniai stendai tėvams apie vaikų traumų prevenciją, parengtos metodinės rekomendacijos 

saugios namų aplinkos kūrimo klausimais. Grupėse organizuotos sveikatos valandėlės, viktorinos, 

pramogos saugaus elgesio įgūdžiams formuoti, rengti susitikimai su eismo priežiūros inspektoriumi. 

Įgyvendinant grupėse saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektus, rengti disputai, 

bendri renginiai, sukurtos saugaus elgesio taisyklės grupėse pagal vaikų amžių. Kuriant ir turtinant 

saugią ir sveiką aplinką įstaigoje organizuotos talkos darželio teritorijai tvarkyti, suremontuoti ir 

perdažyti sportiniai įrenginiai lauke, ugdymo priemonėmis papildytos ugdomosios erdvės grupėse.  

 

 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Mokyklos  išlaikymui skirtos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami 

su mokyklos savivaldos institucijomis, bendruomene. Didelis dėmesys skiriamas estetiškų, 

funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų 

kūrimui. 

Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo 

įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, vadovaudamasi visuomenės 

naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais. Įstaigos pastato bendrasis plotas -

3390,32  km. m. Pastato būklė reikalauja kapitalinio remonto.  

              Pagal 2012 m. biudžeto projektą planui įgyvendinti buvo skirta 717,4 tūkst. Lt 

savivaldybės biudžeto ir 461,1 tūkst. Lt valstybės biudžeto (mokinio ir ikimokyklinio ugdymo 

krepšelio) lėšų. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų. Planuojama surinkti 263 

tūkst. Lt pajamų už paslaugas. Paramos lėšų gauta 6,4 tūkst. Lt. 

 Įstaigoje kompiuterizuotos 5 darbo vietos. Darbuotojai naudoja kopijavimo aparatą, 

multimedia projektorių, fotoaparatą ir kitas skaitmenines priemones. Įstaigos buhalterinė apskaita 

vykdoma taikant „Stekas apskaita“ buhalterinę programą. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai 

mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetinę sistemą. Žinios apie įstaigos 

veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos įstaigos internetiniame puslapyje (http://www.dlinelis.lt). 

Įstaigoje veikia LITNET internetinis ryšys. 

Vis dar nepakeisti mokyklos langai. Tai trukdo šaltuoju metų periodu užtikrinti tinkamą 

patalpų temperatūrą grupėse, salėse ir įstaigos patalpose. Nepakanka lėšų įvykdyti visus 

kontroliuojančių institucijų nurodymus pakeisti visą grindų dangą grupėse, uždengti smėlio dėžes, 

įvesti vandenį med. kabinete, pastatyti trūkstamus klozetus 6 grupėse. Sena ir neatitinkanti 

šiuolaikinių reikalavimų virtuvėje kepimo krosnis. Pradėta keiti susidėvėję baldeliai grupėse. 

Išlūžęs grindinys kiemo prieigose, nėra šiukšlių konteineriui reikalingo stogelio. Mokyklą juosianti 

tvora neatitinka saugumo reikalavimų.  

 

IV.STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Mokykla aktyvi dalyvė šalies ir miesto 

organizuojamuose renginiuose. 

1. Nerenovuotas pastatas. 

2. Darbuotojai nuolat kelia profesinę 

kvalifikaciją. 

2. Menkas rusakalbių darbuotojų lietuvių kalbos 

mokėjimas. 

3. Į vaiką orientuotas ugdymas. 3. Įstaigos materialinė bazė tik iš dalies atitinka 

higienos normas. 

http://www.dlinelis.lt/
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4. Aktyvus bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais .  

4. Nepakankamas ugdymo aplinkos gerinimas. 

Galimybės Grėsmės 

1. Rėmėjų ir tėvų materialinės paramos 

panaudojimas ugdymo aplinkai gerinti.  

1. Didėjantis vaikų sergamumas ir lopšelio-

darželio nelankymas. 

2. Kolektyvinio darbo tobulinimas. 2. Blogėjanti mokyklos pastato būklė.  

3. ES struktūrinių fondų ir rėmėjų parama 3. Dažna norminių aktų kaita. 

 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

Mokyklos misija – lopšelis-darželis, įgyvendindamas švietimo politiką, efektyvindamas 

ugdymo turinį, metodus, atsižvelgiant į vaiko individualumą ir vaiko kultūrą, siekia stiprinti 

ugdytinių fizinę, psichinę sveikatą, plėtoti emocinę, socialinę, kultūrinę jų patirtį. 

Mokyklos vizija – ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas mikrorajono ir 

miesto vaikams, kurioje dirba kvalifikuoti pedagogai, estetiška, saugi aplinka, siekiama partnerystės 

ir bendradarbiavimo su tėvais. 

 

                                               VI.  VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant įgyvendinti mokyklos vizijos, suformuluoti 2013-2015 metų lopšelio-darželio 

‚Linelis“ veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonės (priedas). Tikslo įgyvendinimo pažanga 

matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.  

 

1 lentelė 

 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2012 m.  

rezultatas 

Numatomi rezultatai 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 

1. Vykdomos ugdymo programos atitinka 

gyventojų poreikius, procentais 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

2. Darbuotojų profesinis tobulėjimas vykdomas 

nuosekliai ir planingai, procentais 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

3. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, 

procentais 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

4. Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, procentais 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

5. Užtikrinama logopedo pagalba vaikams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

procentais 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

6. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo aplinka, 

procentais 

80 

 

85 

 

85  

 

85 

 

7. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos 

reikalavimai, procentais 

90  

 

90  90  

 

95 

 

8. Atsitiktinės paslaugos teikiamos teisės aktų 

nustatyta tvarka, procentais 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

 

  

Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 
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   2 lentelė 

 

Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavi

mai 

2012-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2013-

iesiems 

metams 

2013-

ųjų 

maksi

malių 

asigna

vimų 

planas 

Projekta

s 2014-

iesiems 

metams 

Projekta

s 2015-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 1414.5 1442.8  1442.8 1442.8 

1.1. išlaidoms 1414.5 1442.8  1442.8 1442.8 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 816.7 864.3  864.3 864.3 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

     

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1414.5 1442.8  1442.8 1442.8 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 1394.6 1436.8  1436.8 1436.8 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:      

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 649.7 703.7  703.7 703.7 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

261.6 240.6  240.6 240.6 

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SPN) 

0.6     

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) 

471.5 492.5  492.5 492.5 

2.1.1.5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo, taikant ikimokyklinio krepšelio 

finansavimo principus, lėšos ŠMM (MK) 

11.2     

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už 

atvykusius mokinius SB(MK) 

     

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 19.9 6.0  6.0 6.0 

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 19.9 6.0  6.0 6.0 

 

__________________________ 

 

 



                                                                                                                                                                                Klaipėdos lopšelis-darželis ‚Linelis“                                                                                                            

                                                                                                                                                                                direktoriaus 2013 m. sausio 15 d. 

                                                                                                                                                                                 įsakymo Nr. V-2 

  priedas 

 

ĮSTAIGOS 2013-2015 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. Planuojama reikšmė 

2013 2014 2015 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

ugdymą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Laiduoti 

ugdymo programų 

įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

užtikrinimas 

Violeta 

Urbonienė 

Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

23,1 231 23,1 

1.1.2. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas 

Angelė 

Grigaliūnienė 

Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

23,1 23,1 23,1 

1.1.3. Kitų neformaliojo 

vaikų švietimo programų 

įgyvendinimas 

Angelė 

Grigaliūnienė 

Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

2 2 2 

1.1.4. Vaikų pažinimo ir 

saviraiškos poreikių 

tenkinimas 

Angelė 

Grigaliūnienė 

Vaikų skaičius, vnt.  205 205 205 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt.  

23,1 23,1 23,1 

1.1.3. Darbuotojų  

kvalifikacijos tobulinimas ir 

atestacijos vykdymas 

Violeta 

Urbonienė  

Angelė 

Grigaliūnienė 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių skaičius, vnt. 

20 20 20 

Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius, vnt. 

1 0 1 

1.2. Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

1.2.1. Kokybiško maitinimo 

organizavimas 

Valentina 

Kniazkova 

Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205 

Virtuvės darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

3 3 3 

1.2.2. Logopedinės pagalbos 

vaikams teikimas 

Simona Birienė Vaikų skaičius, vnt. 30 30 30 

Specialistų  etatų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

1.3. Organizuoti 

mokytojų 

1.3.1. Pedagogų 

kvalifikacijos renginių 

Angelė 

Grigaliūnienė 

Kvalifikacinių renginių 

skaičius, vnt.  

70 70 70 
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kvalifikacijos 

tobulinimą  

organizavimas Dalyvaujančių pedagogų 

skaičius, vnt.  

26 26 26 

1.3.2. Metodinių priemonių 

ruošimas 

Angelė 

Grigaliūnienė 

Priemonių skaičius, vnt.  11 11 11 

1.4. Užtikrinti 

sveiką ir saugią 

ugdymo (-si) aplinką 

 

 

1.4.1. Aplinkos 

funkcionavimo užtikrinimas 

Rima Kubilienė Aptarnaujančio personalo 

etatų skaičius, vnt. 

24,25 24,25 24,25 

1.4.2. Sveikatingumo 

programų įgyvendinimas 

 Angelė 

Grigaliūnienė 

Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

23,1 23,1 23,1 

1.4.3. Aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis 

Angelė 

Grigaliūnienė 

Įsigytų priemonių 

skaičius, vnt. 

80 100 100 

2. Gerinti 

Įstaigos 

materialinę bazę  

 

2.1. Vykdyti teisės 

aktų nustatytus 

higienos 

reikalavimus 

2.1.1. Med. kab. remontas Rima Kubilienė Patalpų skaičius vnt. 1 0 0 

2.1.2. Grupių grindų dangos 

atnaujinimas 

Rima Kubilienė Grupių skaičius, vnt. 3 2 0 

2.1.3. Grindų dangos 

atnaujinimas 

Rima Kubilienė Grindų plotas, kv. m. 50 70 0 

2.1.Lauko smėliadėžių 

atnaujinimas 

Rima Kubilienė Priemonių skaičius vnt. 10 1 0 

2.1.5.Klozetų atnaujinimas  Rima Kubilienė Grupių skaičius vnt.  12 10 0 

2.1.6. Lauko smėliadėžių 

atnaujinimas 

Rima Kubilienė Priemonių skaičius, vnt. 10 1 0 

2.2. Pritaikyti 

patalpas švietimo 

reikmėms 

2.2.1. Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams 

Rima Kubilienė Patalpų plotas, kv. m. 360 360 360 

2.3. Teikti 

atsitiktines 

paslaugas 

2.3.1. Patalpų nuoma laisvu 

nuo užsiėmimų metu  

Violeta 

Urbonienė 

Patalpų skaičius, vnt. 0 0 0 

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė                                                                                                                                         Violeta Urbonienė 

                                                 

 


