
Eil.Nr.
Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar 

priešmokyklinio ugdymo veikla
Adresas Nustatytas pažeidimas

Pažeidimo 

pašalinimo terminas

1. Butrimonių vaikų darželis Jaunystės  g. 5, Butrimonys, Alytaus r. sav. Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas logopedo kabinete. 2019-05-30

2. Miroslavo gimnazija (priešmokyklinio ugdymo grupė) Vienuolyno  g. 16, Miroslavo k.,  Alytaus r. sav. Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  201-08-23

Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo 

nepakankamas skaičius  reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.
201-08-23

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas logopedo kabinete. 201-08-23

3. Simno vaikų darželis Melioratorių g. 10, Simnas,  Alytaus r. sav. Pažeidimai nenustatyti.

4.
Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis centras (priešmokyklinio 

ugdymo grupė)
Vytauto g. 20, Ūdrijos k., Alytaus r. sav. Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-23

Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo 

nepakankamas skaičius  reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.
2019-08-23

Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius. 2019-08-23

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas  logopedo kabinete. 2019-08-23

Alytaus  rajono valstybiniai darželiai



Eil.nr.
Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar 

priešmokyklinio ugdymo veikla
Adresas Nustatytas pažeidimas Pažeidimo pašalinimo terminas

1. „Boružėlė" Likiškėlių g. 14, Alytus
Grupių „Varpelių", „Meškučių" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal 

amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.
2019-08-23

Grupių „Kačiukų", „Širdučių", „Drugelių", „Kiškučių", „Saulučių", „Meškučių" 

sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki 

pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.

2019-08-23

Grupių „Viščiukų" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus 

grupę (nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.
2019-08-23

Sklypas / teritorija arba  sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų 

aikštelės,  aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.
2019-08-23

2.
Dzūkijos pagrindinė mokykla (priešmokyklinio ugdymo 

grupė)
Tvirtovės g. 7, Alytus Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-23

Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo 

bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m).
2019-08-23

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas  logopedo kabinete. 2019-08-23

3. Likiškėlių progimnazija (priešmokyklinio ugdymo grupė) Likiškėlių g. 12, Alytus Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-20

Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo nepakankamas 

skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.
2019-08-20

Sklypas / teritorija arba  sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų 

aikštelės,  aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.
2019-08-20

Vaikų žaidimų aikštelėse nesudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių 

saulės spindulių stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais (pavėsinėmis, skėčiais 

ir pan.) ar želdiniais, sudarančiais šešėlį.

2019-08-20

Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos

žurnalo. Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių

apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama

(1 kartą per 3 mėn. ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra,

įrangos veikimui, stabilumui, susidėvėjimui (ypač judančių detalių),

konstrukciniam vientisumui įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 mėn. ) vaikų

žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų,

dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį,

supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų,

pakeistų sudedamųjų dalių. Nesilaikoma reikalavimo neeksploatuoti vaikų

žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų

saugai. 

2019-08-20

Alytaus miesto valstybiniai darželiai



Ugdymo patalpose varstomi langai neturi  jų atidarymo ribotuvų arba kitų 

apsaugos priemonių.
2019-08-20

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat netiekiamas  logopedo kabinete. 2019-08-20

4. „Linelis" Jaunimo g. 13, Alytus

Grupių „Bitučių", „Giliukų", „Obuolikų", „Gintarėlių", „Pelėdžiukų" sąrašai sudaryti 

viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo 

pradžios) nurodytą vaikų skaičių.

2019-05-31

Grupių „Sakalėlių" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus 

grupę (nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.
2019-05-31

Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo 

bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m).
2019-05-31

5. „Obelėlė" Šaltinių g. 3, Alytus
Sklypas / teritorija arba  sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų 

aikštelės,  aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.
2019-06-28

Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo 

bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m).
2019-06-28

6.
Panemunės pagrindinė mokykla (priešmokyklinio ugdymo 

grupė)
Jonyno g. 10, Alytus Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso. 2019-08-23

Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo nepakankamas 

skaičius  reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.
2019-08-23

Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo 

bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m).
2019-08-23

Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius. 2019-08-23

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas  logopedo kabinete. 2019-08-23

7. „Pasaka" Vingio g. 7A, Alytus

8. „Putinėlis" Putinų g. 18, Alytus
Grupių „Žirniukų", „Nykštukų" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal 

amžiaus grupę (nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.
2019-05-31

9. „Saulutė" Naujoji g. 32, Alytus
Grupių „Vabaliukų", „Drugelių" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal 

amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.
2019-06-30

Grupių „Nykštukų, „Pelėdžiukų" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal 

amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.
2019-06-30

Specialiosios grupės formuojamos pažeidžiant  higienos normoje pateiktus 

nurodymus („Kiškučių" grupėje 11 sąrašinių vaikų).
2019-06-30

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas logopedo kabinete. 2019-06-30

10. „Šaltinėlis" Šaltinių g. 26, Alytus
Grupės „Ežiukų" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę 

(nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.
2019-08-23



Grupių „Bitučių", „Drugelių" sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal 

amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.
2019-08-23

Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo 

bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m).
2019-08-23

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas logopedo kabinete. 2019-08-23

Nėra  sąlygų naktipuodžiams plauti. 2019-08-23

11. „Vyturėlis" Miklusėnų g. 38A, Alytus
Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo 

bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m).
2019-08-23

12.
„Volungės" pagrindinė mokykla (priešmokyklinio ugdymo 

grupė)
Volungės g. 2, Alytus Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-23

Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo 

bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m).
2019-08-23

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas logopedo kabinete. 2019-08-23



Eil.Nr.

Įstaiga, kurioje vykdoma 

ikimokyklinio ir / ar 

priešmokyklinio ugdymo 

veikla

Adresas Nustatytas pažeidimas

Pažeidimo 

pašalinimo 

terminas

1.  „Žibutė" Vytauto g. 24A, Druskininkai
Grupėje  „Obuoliukas" sąrašas  sudarytas viršijant  higienos normoje 

pagal amžiaus grupę (nuo 1 iki 2 metų  )  nurodytą vaikų skaičių. 
2019-06-27

Grupėse „Nykštukas" ir „Pelėdžiukas" sąrašas sudarytas viršijant 

higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų 

skaičių.

2019-06-27

Grupėse „Varpelis", „Drugelis", „Boružėlė" ir „Aguonėlė" sąrašas 

sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 iki 4 

metų) nurodytą vaikų skaičių.

2019-06-27

2.  „Žibutė" Vytauto g. 14, Druskininkai Pažeidimų nenustatyta.

Druskininkų miesto valstybiniai darželiai



Eil.Nr.

Įstaiga, kurioje vykdoma 

ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio 

ugdymo veikla

Adresas Nustatytas pažeidimas
Pažeidimo pašalinimo 

terminas

1
Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija 

(priešmokyklinio ugdymo grupė)

Metelių g. 7, Seirijų  mstl., Lazdijų r. 

sav.
Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso. 2019-08-21

2

Aštriosios Kirsnos mokykla 

(ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupė)

Dzūkų g. 4, Dzūkų k., Lazdijų r. 

sav.
Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-29

Grupės patalpose / erdvėse, elektros lizdai vaikams prieinamose 

vietose neuždengti specialiomis apsaugos priemonėmis.
2019-08-29

Ugdymo patalpose varstomi langai neturi  jų atidarymo ribotuvų arba 

kitų apsaugos priemonių.
2019-08-29

Priėmimo-nusirengimo erdvėje nėra įrengtų individualių spintelių,

trūksta kitokių įrenginių vaikų drabužiams. 
2019-08-29

Sąrašiniam vaikų skaičiui neužtikrinamas sanitarinių įrenginių 

skaičius.
2019-08-29

Patalpų  grindų danga nelygi, su įplyšimais, sunkiai valoma drėgnu 

būdu.
2019-08-29

Grupių žaidimų, poilsio patalpose / erdvėse, įrengti nevienodai šviesą

sklaidantys šviestuvai. 
2019-08-29

3 „Kregždutė" Kauno g. 23, Lazdijai

Grupės  (pirma grupė) sąrašas  sudarytas viršijant   higienos 

normoje pagal amžiaus grupę (nuo 1 iki 2 metų )  nurodytą vaikų 

skaičių.

2019-08-27

Grupės (ketvirta grupė)  sąrašas  sudarytas viršijant   higienos 

normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo 

pradžios )  nurodytą vaikų skaičių.

2019-08-27

Grupės (trečia grupė) sąrašas  sudarytas viršijant   higienos normoje 

pagal amžiaus grupę ( nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios )  

nurodytą vaikų skaičių.

2019-08-27

Nesilaikoma reikalavimo grupėse (trečioje, ketvirtoje grupėse), 

kuriose integruotai ugdomi sutrikusio intelekto, kurti, neprigirdintys, 

akli, silpnaregiai, turintys judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar 

kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę 

negalią vaikai, vaikų skaičių sumažinti (vieną tokį vaiką prilyginant 

dviem vaikams).  

2019-08-27

Ugdymo patalpose varstomi langai neturi  jų atidarymo ribotuvų arba 

kitų apsaugos priemonių.
2019-08-27

Smėlio dėžė (kai nenaudojama) neuždengiama, kad apsaugoti smėlį 

nuo užteršimo.
2019-08-27

Lazdijų rajono valstybiniai darželiai



4
Krosnos mokykla (ikimokyklinio 

ugdymo skyrius)

Vyturio g. 3, Krosnos mstl., Lazdijų 

r. sav.
Pažeidimų nenustatyta. 2019-08-27

5
Krosnos mokykla (priešmokyklinio 

ugdymo grupė)

Ateities g. 37, Krosnos mstl., 

Lazdijų r. sav.
Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-27

Vienu metu grupėje dirbo nepakankamas skaičius  reikalingos 

kvalifikacijos darbuotojų.
2019-08-27

Karštas ir šaltas vanduo  nuolat  netiekiamas logopedo kabinete. 2019-08-27

6
Stebulių mokykla (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupė)

Dzūkų g. 7, Stebulių k., Lazdijų r. 

sav.
Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-29

Sklypas / teritorija arba  sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengta vaikų 

žaidimų aikštelė, neaptverta tvora.
2019-08-29

Ugdymo patalpose varstomi langai neturi  jų atidarymo ribotuvų arba 

kitų apsaugos priemonių.
2019-08-29

Sąrašiniam vaikų skaičiui neužtikrinamas sanitarinių įrenginių 

skaičius.
2019-08-29

Tualetuose-prausyklose nėra  vienkartinių rankšluosčių dėtuvės su 

vienkartiniais rankšluosčiais.
2019-08-29

Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų 

registracijos žurnalo.  Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) 

vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos 

naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama  (1 kartą per 3 mėn. ar 

dažniau) vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos 

veikimui, stabilumui, susidėvėjimui (ypač judančių detalių), 

konstrukciniam vientisumui įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 

mėn. ) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam 

įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant 

meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos 

lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų 

dalių. 

2019-08-29

7
Šventežerio mokykla (ikimokyklinio 

ugdymo grupė)

Dusios g. 9, Šventežeris, Lazdijų r. 

sav.
Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.  2019-08-29

 Sklypas / teritorija arba  sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengta 

vaikų žaidimų aikštelė, neaptverta tvora.
2019-08-29



Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų 

registracijos žurnalo.  Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) 

vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos 

naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama  (1 kartą per 3 mėn. ar 

dažniau) vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos 

veikimui, stabilumui, susidėvėjimui (ypač judančių detalių), 

konstrukciniam vientisumui įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 

mėn. ) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam 

įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant 

meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos 

lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų 

dalių. 

2019-08-29



Eil.Nr.
Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar 

priešmokyklinio ugdymo veikla
Adresas Nustatytas pažeidimas

Pažeidimo pašalinimo 

terminas

1.
Matuizų pagrindinė mokykla (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės)
Kalno g. 6, Matuizų k., Varėnos r. sav.

Priešmokyklinio ugdymo grupėje  nėra Įmonės pirmosios pagalbos 

rinkinio. 
2019-06-03

Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir 

patalpos, jose esantys įrenginiai nesaugūs (susidėvėjusi, vietomis 

nukritusi namelių stogų danga, aptrupėjusi cementinė danga, paliktos 

išmontuotų įrenginių  metalinės dalys).

2019-08-27

Teritorija, kurioje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, aptverta  žemesne  kaip 

1,5 aukščio tvora.
2019-08-27

Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: turėklų 

vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas  didesnis kaip 0,10 m.
2019-08-27

Žaislai (medinės kaladėlės) kelia  pavojų vaikų sveikatai susižeisti jais 

palietus odą.
2019-06-03

Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų 

registracijos žurnalo.  Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) vaikų 

žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, 

vandalizmo įvertinti. Neatliekama  (1 kartą per 3 mėn. ar dažniau) vaikų 

žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, 

susidėvėjimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui 

įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 mėn. ) vaikų žaidimų aikštelių 

pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos 

saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, 

supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, 

pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Nesilaikoma reikalavimo 

neeksploatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, 

galintys kelti grėsmę vaikų saugai. 

2019-08-27

2. „Nykštukas" Mokyklos g. 4, Senoji Varėna, Varėnos r. sav.
Teritorija, kurioje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, aptverta  žemesne  kaip 

1,5 aukščio tvora.
2019-08-14

3.
Valkininkų gimnazija (ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės)
Vilniaus g. 51, Valkininkų k., Varėnos r. sav.

Teritorija, kurioje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, aptverta  žemesne negu 

1,5 aukščio tvora.
2019-08-24

4. „Žilvitis" Parko g. 6, Varėna
Grupės „Zuikučiai"   sąrašas  sudarytas viršijant   higienos normoje 

pagal amžiaus grupę ( nuo 2 iki 3 metų )  nurodytą vaikų skaičių.
2019-08-23

 Grupių „Gandriukai", „Bitutės", „Pelėdžiukai"   sąrašai  sudaryti viršijant   

higienos normoje pagal amžiaus grupę ( nuo 3 iki  pradinio ugdymo 

pradžios )  nurodytą vaikų skaičių.

2019-08-23

Varėnos rajono valstybiniai darželiai


