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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 metų 

plano programos tikslų, uždavinių, priemonių 

įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės 

kodas ir pavadinimas) 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 

01.01.01. Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo 

metu nustatyti tobulintini aspektai: 

Įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai:  

• Tobulinti ugdymo aplinką; 

• Tobulinti ugdymo turinį; 

• Tobulinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant pagerinti teikiamų 

paslaugų kokybę. 



Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija 

(iki ½ A4 lapo) 

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti 

ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

Atsižvelgiant į praėjusių metų rezultatus ir Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio 

veiklos plano tikslus ir uždavinius, įstaigos 2023-2027 metų strateginį planą, tęsime pradėtus darbus 

bei vykdysime naujas veiklas. Mūsų strategijos kryptis – tvarus lopšelis-darželis „Žilvitis“. 2023 

metai – pirmieji strategijos įgyvendinimo metai. Įsivertinsime savo jau vykdomą veiklą tvarumo 

srityje, kursime tvarumo strategiją. Planuojame vykdyti įvairius projektus, atnaujinti bei įrengti naujas 

ugdymo erdves, pritaikyti STEAM veikloms. Vyks mokymai tiek darbuotojams, tiek visai 

bendruomenei, bendri renginiai. Be to, šiemet įstaiga švęs savo 40-metį. Todėl dauguma veiklų bus 

skiriama šiai sukakčiai paminėti.   

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos 

projektas ir t. t.) 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

1 lentelė 

T
ik

sl
o
 k

o
d

a
s 

U
žd

a
v
in

io
 k

o
d

a
s 

P
ri

em
o
n

ės
 k

o
d

a
s 

P
a
p

ri
em

o
n

ės
 k

o
d

a
s 

Pavadinimas 

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,  

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2022 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultat

as 

2023 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultat

as 

 

01 Kurti sveiką, saugią tvarios bendruomenės narių poreikius 

atitinkančią aplinką 

Atnaujinta įstaigos vidaus ir 

išorės infrastruktūra, 

užtikrinanti visų amžiaus 

grupių fizinę ir psichinę 

sveikatą, skatinanti sveiką 

gyvenseną, vaikų patyriminį  

ugdymą, darnios stiprios  

dalyvaujančios 

bendruomenės kūrimą, 

Vnt. 4 7 2023 m. 

sausis-gruodis 



skatinančią atsakingą 

vartojimą, gamtosaugą ir 

ekologiją 

01 01 Įrengti STEAM veiklai skirtas lauko erdves laikantis 

tvarumo principų 

Įrengtos lauko erdvės, 

pritaikytos STEAM veikloms 

Vnt.  0 3 Iki 2023 m. 

rugsėjo mėn. 

01 01 01 Muzikinės STEAM erdvės įrengimas kieme Įrengta muzikinė STEAM 

erdvė kieme 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

rugsėjo 

01 Muzikinių lauko 

instrumentų paieška ir 

gamyba 

Meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Įsigyti ir iš turimų medžiagų 

pagaminti muzikos 

instrumentai, tinkantys 

muzikuoti lauke 

Vnt. 0 3 Iki 2023 m. 

birželio mėn. 

02 Muzikinės erdvės 

įrengimas kieme 

Meninio 

ugdymo 

mokytojas ir 

bendruomenės 

nariai 

Įrengta muzikinė erdvė Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

rugsėjo mėn. 

01 01 02 Pritaikyti atnaujintas pavėsines STEAM veikloms Atnaujintose pavėsinėse 

įrengtos erdvės, skirtos 

STEAM veikloms  

Vnt. 0 2 Iki 2023 m. 

rugsėjo mėn. 

01 „Nykštuko“ grupės 

pavėsinėje įrengti 

STEAM laboratoriją 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Įrengta STEAM laboratorija Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

rugsėjo mėn. 

02 „Saulutės“ grupės 

pavėsinėje įrengti 

STEAM eksperimentų 

erdvę 

Priešmokyklini

o ugdymo 

mokytojas 

Įrengta STEAM 

eksperimentų erdvė 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

rugsėjo mėn. 

01 02 Sutvarkyti esamas bei įrengti naujas sportines erdves Sutvarkytos esamos sportui 

skirtos erdvės, atnaujinta danga, 

įrengtos naujos 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

spalio mėn. 

01 02 01 Krepšinio aikštelės dangos pakeitimas Atnaujinta krepšinio 

aukštelės danga 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

spalio mėn. 

01 Dangos paieška, projekto 

ruošimas 

Administracija Paruošta krepšinio aikštelės 

vizualizacija 

Vnt.  0 1 Iki 2023 m. 

balandžio  

mėn. 



02 Bendruomenės akcijos 

„Sportuojantis, stiprus ir 

sveikas vaikas!“   

organizavimas 

Administracija 

ir partneriai 

Įvykusi akcija-šventė, kurios 

metu bus siekiama pritraukti 

papildomų lėšų dangos 

atnaujinimui 

Vnt. 0 1 2023 m. 

balandžio  

mėn. 

03 Krepšinio aikštelės 

dangos atnaujinimas 

Administracija Atnaujinta danga Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

spalio mėn. 

01 03 Atnaujinti esamas vidaus erdves pritaikant jas visos 

bendruomenės poreikių tenkinimui 

Atnaujintos erdvės įstaigos 

viduje, kuriose vykdoma 

įvairi veikla  

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

kovo mėn. 

01 03 01 Įrengti bibliotekėlę ugdytiniams ir bendruomenės 

nariams 

Įrengta bibliotekėlė Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

kovo mėn. 

01 Įsigyti sėdmaišius, 

lentynas bei pritaikyti 

erdvę knygelių vartymui 

ir skaitymui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įsigytos priemonės, skirtos 

bibliotekėlei 

Vnt. 1 3 Iki 2023 m. 

vasario mėn. 

02 Organizuoti akciją 

„Perskaityk, atnešk ir 

padovanok knygelę“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įvykusi akcija, kurios metu 

bibliotekėlei bus padovanotos 

knygelės 

Vnt. 0 1 2023 m. kovo 

mėn. 

01 03 02 STEAM erdvės įrengimas Metodiniame kabinete bus 

įrengta STEAM erdvė, kurioje 

grupių vaikai galės vykdyti 

veiklas 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

gegužės mėn. 

01 Erdvės atnaujinimas bei 

baldų įsigijimas 

Administracija Įrengta erdvė, pritaikyta 

STEAM veikloms 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

balandžio  

mėn. 

02 Priemonių paieška, 

gamyba, įsigijimas 

Už STEAM 

veiklą 

atsakinga 

komanda 

STEAM veikloms tinkančių 

priemonių komplektai 

Vnt. 5 10 Iki 2023 m. 

gegužės mėn. 

02 Įdiegti orientuotą į sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką bei 

grįstą tvarumo principais ugdymo turinį 

Pagal tvarios įstaigos planą 

atnaujintas ir vykdomas 

ugdymas, kuriame visa 

bendruomenės veikla 

reguliariai vertinama ir 

įsivertinama 

Vnt. 0 1 Per 2023 m.  



02 01 Parengti įtraukią visą įstaigą apimančią tvarios įstaigos 

strategiją 

Sukurta lopšelio-darželio 

strategija, padedanti ugdyti 

tvarios visuomenės atstovą 

Vnt. 0 1 Per 2023 m.  

02 01 01 Strategijos kūrimo komandos sudarymas jos veiklos 

planavimas 

Sudaryta komanda Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

vasario mėn. 

01 Bendruomenės 

supažindinimas su 

tvarumo principais 

Vadovas Įvykę susitikimai su 

skirtingomis bendruomenės 

grupėmis (vaikais, darbuotojai, 

tėvais) 

Vnt. 0 3 2023 m. 

vasario-kovo 

mėn. 

   02 Norinčių prisidėti prie 

komandos kvietimas 

Administracija Sudaryta komanda Vnt. 0 1 2023 m. kovo 

mėn. 

03 Komandos veiklos plano 

ruošimas ir pristatymas 

bendruomenei 

Administracija Parengtas komandos veiklos 

planas 

Vnt. 0 1 2023 m. 

balandžio 

mėn. 

02 01 02 Strategijos projekto kūrimas Sukurtas tvarios įstaigos 

strategijos projektas 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

gruodžio mėn. 

01 Bendruomenės narių 

apklausa 

Komanda Bendruomenės dalis, 

dalyvavusi apklausoje 

Proc. 0 90 2023 m. 

gegužės mėn. 

02 Įstaigos veiklos analizė Komanda Dokumentų, veiklų, susijusių 

su tvarumu, peržiūra 

Proc. 0 100 2023 m. 

birželio-

rugsėjo mėn. 

03 Strategijos projekto 

kūrimas ir pristatymas 

bendruomenei 

Komanda Sukurtas strategijos projektas Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

lapkričio mėn. 

Įvykę susitikimai su 

atskiromis bendruomenės 

grupėmis 

Vnt. 0 3 2023 m. 

lapkritis-

gruodis 

02 02 Diegti atnaujintą pritaikytą skirtingų poreikių ir gebėjimų 

vaikams ugdymo turinį  

Taikomos inovatyvios 

STEAM ugdymo  praktikos 

Vnt./ 

per 

metus 

2 4 2023 m. 

sausis-gruodis 

Sukurtas ir įgyvendintas 

įtraukiojo ugdymo priemonių 

planas  

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

pabaigos 

02 02 01 Naujų programų, projektų, derančių su įstaigos 

tvarumo kryptimi, integravimas į ugdymo turinį 

Parengtos naujos programos, 

projektai 

Vnt. 0 3 Iki 2023 m. 

pabaigos 



01 Įstaigoje organizuojamų 

ugdymo veiklų analizė 

Darbo grupė Užpildytos stebėtų veiklų 

ataskaitos 

Vnt. 0 3 2023 m. 

sausio-vasario 

mėn. 

02 Gautų rezultatų 

apibendrinimas ir 

pristatymas 

Darbo grupė Susitikimų skaičius, kurių 

metu bus pristatoma ugdymo 

veiklų analizė 

Vnt. 0 2 2023 m. kovo 

mėn. 

03 Naujų programų, 

projektų aprašų 

paruošimas ir 

įgyvendinimas 

Darbo grupė, 

mokytojai 

Įgyvendinamos programos, 

projektai 

Vnt./ 

per 

metus 

0 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

   04 Atnaujintų programų 

pritaikymas skirtingų 

gebėjimų bei spec. 

poreikius turintiems 

vaikams 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sukurtas ir įgyvendintas 

įtraukiojo ugdymo priemonių 

planas 

Vnt. 0 1 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 02 02 Dalyvavimas šalies projektuose, stiprinančiose 

sveikatą, skatinančiose STEAM veiklą ir tvarumo 

principus 

Vykusios veiklos per metus Vnt./ 

per 

metus 

4 10 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Dalyvavimas RIUKKPA 

organizuojamuose 

renginiuose 

Komanda Įvykę veiklos per metus Vnt./ 

per 

metus 

1 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 Dalyvavimas projekte 

„Futboliuke“ 

Komanda Įvykę veiklos per metus Vnt./ 

per 

metus 

1 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 Dalyvavimas projekte 

„Olimpinės viltys“ 

Komanda Įvykę veiklos per metus Vnt./ 

per 

metus 

2 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

04 Įstojimas į „Darni 

mokykla“ programą bei 

dalyvavimas joje 

Komanda Įvykę veiklos per metus Vnt./ 

per 

metus 

0 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

05 Įkurti šalies „Žilvičių“  

STEAM tinklą bei 

organizuoti veiklą jame 

Administracija Įkurtas STEAM tinklas Vnt./ 

per 

metus 

0 1 2023 m. 

sausis-gruodis 



02 02 03 Edukacinių veiklų už grupių ir darželio ribų 

plėtojimas 

Veiklų už grupių ir darželio 

ribų skaičius per metus 

Vnt./ 

per 

metus 

2 10 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Veiklų organizavimas 

laboratorijos, 

eksperimentų, muzikos 

erdvėse kieme 

Pedagogai Veiklų organizavimas ne 

grupėse 

Vnt./ 

per 

metus 

2 4 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 Teminės išvykos su 

vaikais į įvairias įstaigas 

bei organizacijas 

Pedagogai  Išvykų skaičius per metus Vnt./ 

per 

metus 

0 4 2023 m. 

sausis-gruodis 

   03 Ekologinių projektų 

vykdymas ir edukacinės-

pažintinės išvykos  

Pedagogai  Projektų skaičius per metus Vnt./ 

per 

metus 

0 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 03 Gerinti ugdymo(si) kokybę, stiprinant besimokančios 

bendruomenės idėją 

Pagal parengtą darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą, darbuotojų, 

tobulinančių savo 

kompetencijas, procentas  

Proc. 70 100 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 03 01 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos 

2023 metams parengimas 

Parengta kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

kovo mėn. 

01 Darbo grupės 

kvalifikacijos programai 

ruošti sudarymas 

Direktorius Sudaryta darbo grupė Vnt. 0 1 2023 m. 

sausio mėn. 

02 Įstaigos darbuotojų 

apklausa dėl 

kompetencijų tobulinimo 

Darbo grupė Darbuotojų, dalyvaujančių 

apklausoje, procentas 

Proc. 70 100 2023 m. 

vasario mėn. 

02 03 02 Dalijimasis gerąja patirtimi Įvykę renginiai, pasidalinta 

patirtis, įspūdžiai, metodiniai 

pasikeitimai seminarų medžiaga 

Vnt. 5 9 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Atvirų veiklų „Kolega-

kolegai“ organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Stebėtų veiklų skaičius per 

ketvirtį 

Vnt. 2 4 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 13-ųjų pamokų 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įvykusios edukacinės 

darbuotojų organizuotos 

veiklos 

Vnt. 3 5 2023 m. 

sausis-gruodis 



02 03 03 Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos siekimas Atestuotų pedagogų skaičius Vnt. 2 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Pedagogų                    

atestacija pagal programą 

Atestacinė 

komisija 

Atestuotų pedagogų skaičius Vnt. 2 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 03 04 Įstaigos kvalifikacinių programų vykdymas Įstaigos ruoštų programų 

modulių skaičius 

Vnt. 1 7 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 “Profesinių kompetencijų 

ugdymo svarba, ugdant 

kūrybingą šiuolaikišką 

vaiką” II-IV moduliai 

Administracija Įstaigos ruoštų programų 

įvykusių modulių skaičius 

Vnt. 1 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 „Tvarumo link“ I-IV 

moduliai 

Administracija Įstaigos ruoštų programų 

įvykusių modulių skaičius 

Vnt. 0 4 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 Plėtoti socialinę partnerystę siekiant įgyvendinti tvaraus 

lopšelio-darželio koncepciją 

Mokymų, veiklų, siekiant 

tvarumo, kurių dalyviai ne tik 

įstaigos bendruomenė, bet ir 

socialiniai partneriai, skaičius 

per metus 

Vnt. 10 44 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 01 Didinti darbuotojų iniciatyvumą bei gebėjimą prisiimti 

asmeninę atsakomybę  

Darbuotojų, jų komandų 

organizuojamų veiklų 

skaičius įstaigoje 

Vnt. 2 9 2023 m. 

sausis-gruodis 

Darbuotojų, atskleidusių savo 

gerąsias savybe per 

organizuojamas veiklas 

procentinė dalis 

Proc. 50 70 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 01 01 Emociškai saugaus mikroklimato palaikymas Įvykusių renginių, 

užtikrinančių emociškai 

saugų mikroklimatą, skaičius 

Vnt.  2 9 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Darbuotojų motyvavimo 

sistemos sukūrimas 

Administracija

, darbo taryba 

Sukurta sistema Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

kovo mėn. 

02 Bendrų kolektyvo 

renginių organizavimas 

Administracija Įvykę renginiai (išvykos, 

šventės, vakaronės) 

Vnt. 2 4 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 Įstaigos 40-mečio 

minėjimas 

Komanda  Įvykę renginiai, skirti įstaigos 

40-mečiui 

Vnt. 0 4 2023 m. 

sausis-gruodis 



03 01 02 Individualių darbuotojų gebėjimų pripažinimas Darbuotojų, kurie savo 

gebėjimus parodo įstaigos 

veikloje, procentas 

Proc. 50 70 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Užduočių, atskleidžiančių 

geriausius darbuotojų 

gebėjimus, skyrimas 

Vadovas Darbuotojų, kurie geriausi 

gebėjimai  atsiskleidžia 

renginių metu, procentas  

Proc. 50 70 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 Metinių užduočių 

atsakingas skyrimas 

Administracija „Labai gerai“ įvertintų 

darbuotojų skaičius 

Vnt. 0 3 Iki 2023 m. 

vasario mėn. 

pabaigos 

03 02 Telkti atvirą kaitai ir novatoriškumui bendruomenę  Veiklų, telkiančių visą 

bendruomenę, skaičius 

Vnt. 8 22 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 02 01 Savalaikė informacijos sklaida Informacijos apie įstaigos 

veiklą talpinimo kiekis per 

mėnesį 

Vnt. 2 7 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Komandos įstaigos 

veiklos viešinimui 

subūrimas 

Administracija Suburta komanda įstaigos 

veiklos viešinimui 

Vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

kovo mėn. 

02 Įstaigos veiklos 

viešinimas tinklalapyje 

Atsakingas 

asmuo 

Informacijos pateikimas 

įstaigos tinklalapyje per 

mėnesį 

Vnt. 1 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 Grįžtamojo ryšio 

savalaikis gavimas 

Administracija Susirinkimų, pasitarimų, 

aptarimų skaičius per mėnesį 

Vnt. 1 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 02 02 Veiklos, įtraukiančios visą bendruomenę, 

organizavimas 

Veiklų, įtraukiančių visą 

bendruomenę, skaičius 

Vnt. 6 15 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Aktyvių tėvų reguliarūs 

susitikimai  

Administracija Susitikimų skaičius Vnt. 2 4 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 Kūrybinių dirbtuvių 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įvykusių kūrybinių dirbtuvių 

bendruomenės nariams 

skaičius 

Vnt. 2 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 Bendruomenės narių 

išvykos 

Administracija Įvykusių bendruomenės 

išvykų skaičius 

Vnt. 1 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

04 Tvarumo principais 

grįstos veiklų 

organizavimas 

Komanda Įvykusių bendruomenės 

bendrų veiklų skaičius 

Vnt. 1 3 2023 m. 

sausis-gruodis 



05 Darželio 40-mečio 

minėjimas 

Komanda Įvykusių renginių per visus 

metus, kuriuose dalyvauja 

visa bendruomenė, skaičius 

Vnt. 0 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 03 Plėsti, tobulinti ir stiprinti  ryšius su socialiniais partneriais  Bendrų renginių su 

partneriais skaičius 

Vnt. 9 22 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 03 01 Bendradarbiavimas su esamais socialiniais 

partneriais  

Bendri renginiai su esamais 

partneriais 

Vnt. 6 12 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Bendri projektai su 

Velžio lopšeliu-darželiu 

„Šypsenėlė“ 

Administracija Projektų skaičius per metus Vnt. 1 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

   02 Bendros aplinkosauginės 

veiklos organizavimas su 

Nendrės-Dainavos vietos 

bendruomene 

Administracija Renginių kartu su 

bendruomene skaičius per 

metus 

Vnt. 0 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 Bendradarbiavimas su 

„Ąžuolo“, „Žemynos“, 

K. Paltaroko 

mokyklomis, Mikalausko 

menų gimnazija 

Administracija Renginių pas partnerius ir 

mūsų įstaigoje su partneriais 

kaičius 

Vnt. 4 6 2023 m. 

sausis-gruodis 

04 Dalyvavimas šalies 

„Žilvičių“ veikloje 

Administracija Susitikimų, bendrų veiklų 

skaičius 

Vnt. 1 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 03 02 Naujų bendradarbiavimo galimybių paieška Naujų socialinių partnerių 

skaičius, bendrų veiklų 

vykdymas 

Vnt. 3 10 2023 m. 

sausis-gruodis 

01 Neformaliojo ugdymo 

plėtra įstaigoje 

Administracija Naujų neformaliojo ugdymo 

teikėjų skaičius 

Vnt. 3 5 2023 m. 

sausis-gruodis 

02 Bendradarbiavimas su 

verslo įmonėmis 

Administracija Vaikų išvykos į verslo 

įstaigas 

Vnt. 0 2 2023 m. 

sausis-gruodis 

03 Dalyvavimas projekte 

„Darni mokykla“ 

Komanda Veiklų, organizuojamų pagal 

projektą, skaičius 

Vnt. 0 3 2023 m. 

sausis-gruodis 

 

 

 

 

 



 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

                                                                                                                                                    Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023-iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO  942,2 1010,6 

1.1. Išlaidoms   

              iš jų darbo užmokesčiui 751,0 827,8 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 465,8 491,9 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF)  

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

  

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 90,9 95,7 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 384,5 421,5 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 1,0 0,8 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)  0,7 

2.2.3. Kiti šaltiniai   

 


