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VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS_
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Misija
Vaiko asmenybės pažinimas ir pripažinimas, jo kūrybinių galių puoselėjimas bei integracija į tautos
kultūrą.
Aplinkos analizė
IŠORINIAI VEIKSNIAI
Politiniai veiksniai.
Siekiant, kad daugiau 4–6 metų vaikų lankytų švietimo įstaigas, daugiau penkiamečių dalyvautų
priešmokyklinio, o šešiamečių – pradinio ugdymo programoje, 2017 m. įteisintas mokymosi ankstinimas.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atsisakyta mokytojų valandinio tarifinio darbo apmokėjimo ir pereita prie
mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos modelio. Lėšos mokinių ugdymui mokykloms
skaičiuojamos ne pagal kiekvieną mokinį, kaip buvo iki šiol, bet pagal klasių dydį ir skaičių. Lėšos kitoms
reikmėms, pavyzdžiui, mokytojų kvalifikacijai, vadovėliams, mokinių pažintinei veiklai, švietimo
pagalbai,
mokyklų
administravimui,
skiriamos
pagal
kiekvieną
mokinį.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis kaip biudžetinė įstaiga priklauso nuo šalyje ir mieste
formuojamos švietimo politikos. ES švietimo politikoje ypač akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą
bei švietimo prieinamumo didinimas. Įstaigos strateginiam planavimui aktualūs teisės aktai:
•Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija, rengta vadovaujantis Valstybės pažangos strategija „Lietuva
2030“, numatančia, kad visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti, o kiekvienas asmuo atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. Lietuvos švietimo politikos 2013-2022 m. strateginiai tikslai yra
pedagogų kaita (apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalai), mokyklų
vadybos kokybės tobulinimas (duomenų analizė ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra), švietimo
prieinamumas ir lygios galimybės (maksimaliai plėtoti švietimo aprėptį, suteikti galimybes išskleisti
individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius), mokymasis visą gyvenimą.
•Geros mokyklos koncepcija (2013) kaip siekiamybę įvardina įstaigą, savo veiklą grindžiančią
bendruomenės susitarimais ir mokymusi. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•2014-08-29 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 patvirtintas Reikalavimų mokytojo
kvalifikacijai aprašas, numatantis, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogas privalo baigti specialiosios
pedagogikos ir psichologijos kursus bei turėti numatytas kompiuterinio raštingumo kompetencijas.
•Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-07-01 nutarimu Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo seimui“ pritarė privalomo priešmokyklinio ugdymo
įteisinimui nuo 2016 m. rugsėjo. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
•Įstaigoje ugdytiniams pagalba teikiama vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir
darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos,
socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų
tėvams tvarkos aprašu.
Ekonominiai veiksniai.
•Senėjanti visuomenė, pragyvenimo lygis, emigracija turi įtakos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigai.
•Didėja tarnybinių atlyginimų koeficientai pedagogams.
•Užimtų gyventojų per 20017 m. sumažėjo 0,5 proc. Numatoma, kad ši tendencija bus ilgalaikė. Darbo
vietų pakanka, bet ima trūkti darbingo amžiaus žmonių. Registruota nedarbas Varėnos rajone 2018 m.
rugsėjo 1 d. sudarė 7,9 proc., todėl blogėja gaunančių mažas pajamas tėvų vaikų mokymosi sąlygos.
Socialiniai veiksniai.
Viena didžiausių problemų, kurias pastaraisiais metais patiria tiek visa Lietuva, tiek Varėnos rajono
savivaldybė yra sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius. Per metus Lietuvoje sumažėjo 39,0 tūkst.
gyventojų –2018 m. sausio 1 d. šalyje gyveno 2 mln. 808,9 tūkst. nuolatinių gyventojų. Daugiausiai
gyventojų prarasta dėl emigracijos. Rajone per pastaruosius penkerius metus gyventojų sumažėjo 10,7
proc.: 2013 m. pradžioje čia gyveno 24,4 tūkst. nuolatinių gyventojų, 2018 m. pradžioje –21,8 tūkst. Per
2017 metus savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo 635. Gyventojų mažėjimo tendencija stebima

visose amžiaus grupėse. Didžiausią rajono gyventojų dalį sudaro darbingo amžiaus gyventojai. Gyventojų
skaičiaus mažėjimas turi įtakos vaikų skaičiui. Valstybės socialinė politika nukreipta į paramos šeimai ir
vaikams sistemos tobulinimą: tai pašalpos šeimoms, lengvatos už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje,
nemokamo maitinimo skyrimas bei lėšos mokymo reikmenų įsigijimui.
VIDAUS VEIKSNIAI
Technologiniai veiksniai.
•Šiuolaikinės informacinės technologijos paverčiamos efektyvia priemone, sudarant galimybes visiems
įgyti deramą informacinį raštingumą.
•Stiprinamas tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas.
•Kaupiama duomenų bazė, sukurta interneto svetainė, modernizuojamas ugdymo procesas.
•Įstaiga aprūpinta kompiuterine įranga.
Teisinė bazė.
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, Varėnos savivaldybės mero potvarkiais, Varėnos savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais, kitais teisės aktais bei lopšelio-darželio nuostatais. Įstaigos veiklai įtakos gali turėti įstatymų ir
norminių teisės aktų pokyčiai.
Organizacinė struktūra.
•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
•Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas.
•Ugdymą organizuoja pagal patvirtintą lopšelio-darželio strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi
lopšelio-darželio taryba ir rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas, metinį veiklos
planą, kuriam yra pritarusi lopšelio-darželio taryba, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi
programą bei ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.
•Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių, iš jų: 2 grupės lopšelinio amžiaus, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus
ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės.
•2018 m. įstaigą lankė 197 vaikai.
Organizacinė struktūra.
•Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Direktorius nustato lopšelio-darželio tikslą, uždavinius,
funkcijas, tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą.
•Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių
tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio
valdymui, svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
•Pedagogų taryba - nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų
profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Žmogiškieji ištekliai (etatai, kvalifikacija).
•2018 m. Varėnos rajono savivaldybės taryba patvirtino didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 38,66,
dirba 41 darbuotojas.
• Lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogas, iš jų: 13 auklėtojų, 1 meninio ugdymo (muzikos) pedagogas, 1
neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojas, 2 logopedai, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1
neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojas. Devyni pedagogai turi vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją, 5 metodininko kvalifikaciją, 3 - auklėtojo kvalifikaciją.
•Aukštąjį išsilavinimą turi 16 pedagogų, tai sudaro 76,2 proc. nuo bendro lopšelio-darželio pedagogų
skaičiaus.
•Darbuotojai gilina savo žinias bei įgūdžius įvairiuose mokymuose.
•Lopšelio-darželio direktorius turi trečiąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Planavimo sistema.
Pagrindiniai planavimo dokumentai, kuriais vadovaujamasi planuojant Varėnos „Žilvičio “ vaikų lopšeliodarželio veiklą, yra:
•Varėnos rajono savivaldybės 2018-2028 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Varėnos rajono

savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-766. Plane išdėstyta rajono vizija,
ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir veiksmai strategijai įgyvendinti;
•Trimetis Varėnos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas;
•Įstaigos planavimo sistemą sudaro trimetis strateginis veiklos planas ir metinis veiklos planas.
Finansiniai ištekliai.
•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Mokinio krepšelio lėšų,
savivaldybės biudžeto lėšų, gautomis pajamomis iš teikiamų paslaugų, kitomis teisėtu būdu įgytomis
lėšomis. Įstaiga įsiregistravusi kaip paramos gavėja, todėl gauna lėšų ir iš rėmėjų.
Apskaitos tinkamumas
•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintais įstatymais ir norminiais aktais. Apskaitą tvarko Varėnos rajono
savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrius.
•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio gautos lėšos panaudojamos pagal paskirtį, laiku atsiskaitant
savivaldybės Finansų ir investicijų skyriui.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos).
Lopšelyje-darželyje visos grupės aprūpintos kompiuteriais, priešmokyklinio ugdymo grupės turi spalvotus
spausdintuvus, veikia internetas, elektroninis paštas, sukurta interneto svetainė. Yra 5 vaikų žaidimams ir
ugdomajai veiklai skirti kompiuteriai.
Vidaus kontrolės sistema.
•Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio vidaus darbo tvarką reglamentuoja direktoriaus įsakymu
patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašymai.
•Vykdomas vidaus auditas, kurį inicijuoja lopšelio-darželio direktorius.
•Finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis lopšelio-darželio parengtomis finansų kontrolės
taisyklėmis.

Kodas
01

Strateginiai tikslai ir efekto kriterijai
Strateginio tikslo pavadinimas
Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui

Strateginio tikslo aprašymas
Šiai priemonei skirtos lėšos naudojamos ugdymo planui įgyvendinti, vadovėliams ir kitoms mokymo
priemonėms įsigyti, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, mokytojų ir kitų ugdymo
procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms
diegti ir naudoti, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai teikti, ugdymo aplinkai
išlaikyti ir einamajam remontui atlikti, vaikų maitinimui organizuoti.
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdoma Žinių visuomenės plėtros programa. Programos tikslas užtikrinti
ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę ir kokybę. Programos įgyvendinimui naudojami du
uždaviniai.
Produkto vertinimo kriterijai:
-Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius;
-Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius.
Efekto kriterijus:
-1-6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis nuo visų šio
amžiaus vaikų skaičiaus, proc.
Veiklos prioritetai
Atsižvelgiant į Savivaldybės viziją, misiją, aplinkos analizės rezultatus bei strateginius tikslus, išskiriami
šie 2019 m. veiklos prioritetai, kuriais vadovaujantis planuojamos lėšos strateginio veiklos plano
programoms įgyvendinti:
1. Ugdymo kokybės užtikrinimas stiprinant pedagogų profesinį kapitalą ir modernizuojant švietimo įstaigų
aplinką.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės
klasifikacijos grupės ir
finansavimo šaltiniai
1. Iš viso asignavimų:
1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti

2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Savivaldybės
Lėšos (SB)
2.2. Biudžetinių įstaigų pajamos
(BĮP)
2.3. Valstybės biudžeto lėšos
(LRVB)
2.4. Lėšos valstybinėms
(valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti (LRVB-VD)
2.5. Mokymo lėšos (LRVBML)
2.6. Dotacijos pagal 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą
įgyvendinamų projektų
nuosavam indėliui užtikrinti
lėšos (LRVB-VIPA)
2.7. Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos (LRVB-KPPP)
2.8. Europos Sąjungos lėšos
(ES)
2.9. Kiti finansavimo šaltiniai
(Kt)

L. e. p. direktorė

Patvirtinti
2018 metų
asignavimai

Numatomi
2019 metų
asignavimai

Numatomi
2020 metų
asignavimai

481,8

491,6

529,1

560,5

481,8

491,6

529,1

560,5

279,6

265,4

272,1

279,0

0,0

0,0

0,0

0,0

481,8

491,6

529,1

560,5

204,0

211,4

228,9

240,3

80,3

100,0

120,0

140,0

197,4

178,9

178,9

178,9

1,3

1,3

0,1

1,3

Numatomi
2021 metų
asignavimai

Rimutė Latvienė
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VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas (-ai)
Vykdytojas (-ai), kodas (-ai)

2019-ieji metai
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, 190090525

Programos kodas

01

Programos parengimo
argumentai

Šia programa siekiama padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros,
socialinius, pažintinius poreikius, garantuoti ugdymo proceso kokybę,
sumaniai ir taupiai naudoti turimus išteklius.
01
Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, Kodas
saugios ir sveikos visuomenės ugdymui

Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:
Programos
tikslas

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, P12.3

Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų, programų įvairovę ir
kokybę

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio tikslas - kurti saugų, kokybišką vaiko raidą atitinkantį
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei padėti vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo
programą. Šio tikslo įgyvendinimui vykdomi du uždaviniai.
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikus ugdyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas.
Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius
poreikius. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio
ugdymo programą.
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama užtikrinti tinkamą ugdymo ir ugdymosi aplinką. Įgyvendinimui
numatyta 1 priemonė.
Uždavinio įgyvendinimo priemonė:
01 Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas.
•Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių, iš jų: 2 grupės lopšelinio amžiaus, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus
ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Jas lanko 207 vaikai. Vaikai ugdomi pagal 2017 m. parengtą
ikimokyklinio ugdymo programą „Žilvičio takeliu“, Bendrąją priešmokyklinio ugdymosi programą.
•Ugdymo procesui užtikrinti naudojamos savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio ir kitos lėšos. 2019 m.
ugdymo programų įgyvendinimui ir ugdymo sąlygų užtikrinimui planuojame panaudoti 491,6 tūkst. eurų,
iš jų: 211,4 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, 100,0 tūkst. eurų tėvų įnašų, 178,9 tūkst. eurų mokinio
krepšelio lėšų.
Produkto vertinimo kriterijai:
- vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius;
- vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius;
Rezultato vertinimo kriterijai:
- 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis nuo visų šio
amžiaus vaikų skaičiaus proc.

02 uždavinys. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant šio tikslo, vykdomas vienas uždavinys:
01 uždavinys. Vykdyti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos modernizavimą, užtikrinant
atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
Maisto gamybos įrenginių mokyklose atnaujinimas.
Įgyvendinus šią priemonę bus nupirktos konvekcinės krosnelės patiekalų, skirtų mokinių maitinimui
maisto gamybai mokyklose:
-2019 m. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšeliui-darželiui.
Projekto „Būk aktyvus – būk sveikas“ įgyvendinimas.
2018 m. buvo baigtos įgyvendinti projekto „Būk aktyvus – būk sveikas“ veiklos. Šio projekto metu buvo
atnaujinta Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio lauko ir vidaus įranga, parengta fizinio aktyvumo
skatinimo programa ir pradėtas jos įgyvendinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose,
organizuoti mokymai – seminarai ugdymo įstaigų darbuotojams, sporto užsiėmimai vaikams Lietuvoje ir
Lenkijoje.
2019 m. ES ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuotos 2018 m. patirtos ir savivaldybės biudžeto
lėšomis apmokėtos projekto išlaidos.
Produkto vertinimo kriterijus:
-renovuojamų švietimo įstaigų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- renovuoto švietimo įstaigų bendrojo ploto dalis nuo viso švietimo įstaigų bendrojo ploto, proc.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Bus užtikrintas lopšelyje-darželyje vykdomų ugdymo
programų finansavimas, sudarytos higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo sąlygos, suteiktos
galimybės tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius. Įgyvendinus šios programos priemones, lopšelisdarželis teiks kokybiškas paslaugas savo bendruomenės nariams, bus atnaujintas lopšelio-darželio
inventorius ir bazė.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų
pajamos, ES ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.
Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
I KRYPTIS. VISUOMENĖ.
1.1 tikslas. Plėtoti inovatyvią švietimo, kultūros ir sporto sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą
asmenybę.
1.1.1 uždavinys. Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę.
Priemonės:
1.1.1.1. Vaikų poilsio ir popamokinės veiklos organizavimas.
1.1.1.3. Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti paslaugų plėtra.
1.1.1.4. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybę gerinančių priemonių įgyvendinimas mokyklose.
1.1.1.6. Profesinio švietimo integravimas į vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą.
1.1.1.7. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros gerinimas.
1.1.1.9. Neformaliojo švietimo įstaigų infrastuktūrai gerinimas.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.
Kita svarbi informacija: nėra

L. e. p. direktorė
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VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS
2018–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Ugdymo programų
įgyvendinimas,
ugdymo sąlygų
užtikrinimas
Varėnos „Žilvičio“
vaikų lopšelyjedarželyje

09.01.01.01.
09.01.02.01.
09.01.01.01.

P12.3

09.01.01.01.

190090525

09.01.01.01.

SB

204,0

133,5

211,4

211,4

133,1

228,9

228,9

129,7

turtui įsigyti

iš jų darbo
užmokesčiui

iš viso

iš viso

turtui įsigyti

iš jų darbo
užmokesčiui

iš viso

iš viso

turtui įsigyti

iš jų darbo
užmokesčiui

iš viso

iš viso
204,0

išlaidoms

Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms

240,3

240,3

146,7

BĮP

80,3

80,3

100,0

100,0

120,0

120,0

140,0

140,0

LRVBML
LRVB
-ML
Kt

154,3

154,3

114,1

141,7

141,7

104,8

141,7

141,7

105,9

141,7

141,7

104,8

43,1

43,1

32,0

37,2

37,2

27,5

37,2

37,2

27,5

37,2

37,2

27,5

0,1

0,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Iš viso:

481,8

481,8

279,6

491,6

491,6

265,4

529,1

529,1

272,1

560,5

560,5

279,0

Iš viso uždaviniui:

481,8

481,8

279,6

491,6

491,6

265,4

529,1

529,1

272,1

560,5

560,5

279,0

Iš viso programai:

481,8

481,8

279,6

491,6

491,6

265,4

529,1

529,1

272,1

560,5

560,5

279,0

turtui įsigyti

01

išlaidoms

Numatomi 2020-ųjų
metų asignavimai

iš jų darbo
užmokesčiui

01

išlaidoms

Numatomi 2019-ųjų
metų asignavimai

iš viso

01

Patvirtinti 2018-ųjų
metų asignavimai

iš viso

01

Finansavimo šaltinis

Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų programų įvairovę ir kokybę.
Sudaryti sąlygas įgyvendinti ugdymo planus ir programas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose.

Asignavimų valdytojo
kodas
Priemonės vykdytojo kodas

01

01
01

17

01

Funkcinės klasifikacijos
kodas

01

Priemonės
pavadinimas

Priemonės požymis

Priemonės kodas

01

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Programos kodas

(tūkst. Eur)

Finansavimo šaltinių suvestinė
(tūkst. Eur)

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)

Patvirtinti
2018-ųjų metų
asignavimai
204,0

Numatomi
2019-ųjų metų
asignavimai
211,4

Numatomi
2020-ųjų metų
asignavimai
228,9

Numatomi
2021-ųjų metų
asignavimai
240,3

Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)

80,3

100,0

120,0

140,0

197,4

178,9

178,9

178,9

0,1

1,3

1,3

1,3

481,8

491,6

529,1

560,5

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)
Mokymo lėšos (LRVB-ML)
Dotacijos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą
įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti lėšos (LRVB-VIPA)
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)
Iš viso:

2 lentelė
ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos
tikslo kodas
kodas

Programos
Uždavinio
tikslo
kodas
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus kodas

2018-ųjų
metų
planas

2019-ųjų
metų
planas

2020-ųjų
metų
planas

2021-ųjų
metų
planas

R-01-01-01

100

100

100

100

Efekto kriterijus (-ai)

01

01

01

01

Rezultato kriterijai
Patenkintų prašymų priimti vaikus lankyti lopšelį-darželį,
proc.

P-01-01-01-01

154

160

150

150

01

01

01

01

Produkto kriterijai
Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą,
skaičius

01

01

01

01

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
skaičius

P-01-01-01-02

37

46

40

40

01

01

03

02

Vaikų, kuriems suteikta kompleksinė pagalba, skaičius

P-01-03-02-05

9

11

10

10
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VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
2018-2021 M. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ*
Strateginio
tikslo kodas

01

Strateginio tikslo pavadinimas

Programos
kodas

Sudaryti palankias sąlygas
išsilavinusios, aktyvios, saugios ir
sveikos visuomenės ugdymui.

01

Programos pavadinimas
Ugdymo kokybės ir ugdymosi aplinkos
užtikrinimo programa

Iš viso tikslui:

Patvirtinti
2018-ųjų
metų
asignavimai

Numatomi
2019-ųjų
metų
asignavimai

Numatomi
2020-ųjų
metų
asignavimai

(tūkst. Eur)
Numatomi
2021-ųjų
metų
asignavimai

481,8

491,6

529,1

560,5

481,8

491,6

529,1

560,5

481,8

491,6

529,1

560,5

Iš viso tikslui:

Iš viso tikslui:
IŠ VISO:
*

Visų finansavimo šaltinių.

L. e. p. direktorė
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