
 2016 metais išleistas leidinys „Pedagogo kūrybiškumo įprasminimas vedant vaiką darnos, grožio, 

sveikatos takeliu“, kuriame pristatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ praktinė patirtis. 

 2016 metais įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, 

miesto vaikų kūrybinės ir meninės raiškos festivaliuose, kūrybinių darbų parodose, konkursuose, akcijose 

yra apdovanoti Lietuvos olimpinės akademijos prezidento Artūro Poviliūno, LR Seimo Socialdemokratų 

frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės, 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos, 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ir kitų organizatorių padėkos raštais ir vardiniais diplomais. 

 2017 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ komanda už dalyvavimą Klaipėdos vyriausiojo policijos 

komisariato organizuotame konkurse „2017 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos 

mieste“ užėmus III - ąją vietą paskatinta Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėkos 

raštu ir atminimo dovanomis.   

 2017 metais Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Žaidimų fiesta su šeima“ apdovanotas Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centro padėkos raštu. 

 2017 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ bendruomenė už dalyvavimą „Mažųjų vilties bėgime 2017“ 

paskatinta organizatorių padėkos raštais. 

 2018 metais Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Su vaikyste ant bangos“ apdovanotas Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centro padėkos raštu. 

 2017-2018 m. m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą 

piešinių konkurse – parodoje „Nupiešiu Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ 

paskatinti LR Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės, Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės padėkomis. 

 2017-2018 m. m. priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ ir „Liūtukų“ grupių ugdytiniai ir pedagogai už 

aktyvų dalyvavimą miesto piešinių parodose „Sniego ir ledo paslaptys“, „Saulutė ritasi per dangų“, 

„Žiemos spalvos“, „Mano piešinyje gyvena Lietuva“ apdovanoti Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 

kultūros centro padėkos raštais. 

 2018 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą 

Nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ paskatinti Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centro padėkos raštu. 

 2018 m. lopšelis-darželis „Želmenėlis“ dalyvavo Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato 

organizuotame konkurse „2018 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste“ ir užėmė 

I- ąją vietą. 

 2018 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ komanda dalyvavo Klaipėdos vyriausiojo policijos 

komisariato organizuotame konkurse „2018 m. saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga“ ir laimėjo III- ąją vietą. 

 2019 m. balandžio 30 d. lopšeliui-darželiui „Želmenėlis“ pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos 

veiklos pažymėjimas penkeriems metams. Pažymėjimas galioja iki 2023 m. 



 2020 m. Įstaigos  ugdytiniai, mokytojai ir vadovai už kūrybiškumą, aktyvumą, pilietines iniciatyvas, 

sveikatos stiprinimą ir fizinio aktyvumo propagavimą bei visuomeninę veiklą  paskatinti: Lietuvos 

olimpinės akademijos prezidento Artūro Poviliūno, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos 

Petraitienės, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos miesto policijos 

komisariato viršininko, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos, Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuro ir kitų organizatorių padėkos raštais ir vardiniais diplomais. 

 2021 m. Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą projektuose, kūrybinių darbų 

parodose, konkursuose, akcijose apdovanoti Klaipėdos miesto ir šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

direktorių ir kitų organizatorių padėkos raštais ir vardiniais diplomais. 

 

 


