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Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto 2021-2027 metų 

strateginio plėtros plano ir 2023-2025 

metų Švietimo ir ugdymo programos 

(13) tikslų, uždavinių, priemonių 

įgyvendinimo 

Veiklos planas padeda įgyvendinti: 

*šias Panevėžio miesto 2021-2027 metų strateginio plėtros plano III prioriteto ,,Švietimo ir verslo 

bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką“ priemones: ,,Formaliojo ir neformalaus ugdymo dermės užtikrinimas“ 

(3.1.1.4.), „Neformaliojo vaikų švietimo programų plėtra, suteikiant prioritetą STEAM krypties programoms“ 

(3.1.3.5.); 

*2023-2025 m. Švietimo ir ugdymo programos (13) tikslo ,,Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir 

kokybę“ (SPP3.1), uždavinio 01.01 ,,Pagerinti švietimo paslaugų kokybę“ (SPP.3.1.1) priemonę 01.01.05 

„Neformaliojo ugdymo dermės užtikrinimas“ ; uždavinio 01.02 „Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę 

aplinką  švietimo  įstaigose“ (SPP 3.1.2) priemonę 01.02.01 ,,Švietimo, kultūros, sporto ir kitų renginių bei 

projektų įgyvendinimas“. 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės 

įsivertinimo metu nustatyti tobulintini 

aspektai: 

Mokyklos išorės kokybės vertinimo, atlikto 2022 m., metu nustatyti šie tobulintini aspektai: 

1. grįžtamasis ryšys (3.2. Teikėjas reguliariai aptaria vaiko ugdymo(si) eigą, pasiekimus ir pažangą su tėvais 

(globėjais/rūpintojais); 

2. personalo vadyba (7.3. veikia darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimo sistema, 

sudaromos sąlygos nuolat ugdyti mokytojų bendrąją kompetenciją); 

3. fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės (10.6. Vaikai patys dalyvauja kuriant ugdymo aplinką)  

Kita svarbi įstaigos metinių darbų 

informacija  

Panevėžio gamtos mokyklos 2023 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į mokyklos 2023-2027 metų 

strateginį planą, bendruomenės poreikius, mokyklos finansines galimybes. Jis nustato įstaigos metinius veiklos 

tikslus, uždavinius, priemones, numato laukiamus rezultatus. 

2023 metų veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2022 m. spalio 18 d. įsakymu 

Nr. VĮ-146 „Dėl darbo grupės Panevėžio gamtos mokyklos 2023-2027 metų strateginio plano ir 2023 metų veiklos 

plano projektams parengti sudarymo“. 

Planą įgyvendins Panevėžio gamtos mokyklos administracija, pedagoginiai darbuotojai ir kiti specialistai, 

mokiniai ir jų tėvai. 

2023 metai – pirmieji strategijos įgyvendinimo metai. 2023 metų veiklos plane išsikelti du tikslai, 

atitinkantys mokyklos 2023-2027 metų strateginiame plane numatytus tikslus. 

2023 metų veiklos prioritetai: 

1. rekomendacijų, nustatytų išorės vertinimo metu, įgyvendinimas: 

1.1. išnaudoti mokyklos elektroninio dienyno galimybes grįžtamojo ryšio apie mokinių pažangą ir 

pasiekimus mokinių tėvams(globėjams / rūpintojams) teikti; 

1.2. kvalifikacijos tobulinimą orientuoti ne tik į darbuotojų asmeninių profesinių kompetencijų ugdymą, bet 

ir į bendriesiems organizacijos, kaip vaikų ugdymo įstaigos, tikslams įgyvendinti reikalingų kompetencijų ūgtį; 

1.3. inicijuoti ir organizuoti tikslines veiklas, sudarančias sąlygas mokiniams aktyviai veikti kuriant ugdymo 

aplinką mokykloje ir jos teritorijoje. 

2. esamų lauko edukacinių aplinkų atnaujinimas ir naujų kūrimas. 
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2023 metais planuojama įgyvendinti 3 neformaliojo aplinkosauginio švietimo programas, didesnį dėmesį 

skiriant mokinių gamtamokslinių ir aplinkosauginių kompetencijų ugdymui, organizuoti tradicinius ir naujus 

aplinkosauginius renginius Gamtos mokyklos mokinimas, taip pat miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

ir vietos bendruomenių nariams, aktyvinti suaugusiųjų aplinkosauginių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, didesnį 

dėmesį skirti veiklos kokybės užtikrinimui pagal veiklos kokybės išorės vertinimo rekomendacijas, plėtoti 

bendradarbiavimą su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis. 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata 

ar jos projektas ir t. t.) 

Tikslų, uždavinių, priemonių, papriemonių, rezultato (produkto) vertinimo kriterijų suvestinė (1 lentelė). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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

Vykdytojas, 

projekto vadovas 

ar pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,  

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2022 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Plėtoti kokybišką neformaliojo aplinkosauginio ugdymo procesą, 

orientuotą į gamtamokslinių kompetencijų ugdymą ir asmens tvarios 

gyvensenos nuostatų formavimą. 

Aplinkosauginio ugdymo 

paslaugas gavusių asmenų 

skaičius 

asm. 

 

12500 12600 2023-01-01-

2023-12-31 

01 01 Sudaryti sąlygas neformaliojo aplinkosauginio švietimo programų 

prieinamumui ir kokybei užtikrinti, didinant ugdymo proceso 

patrauklumą, plečiant programų veiklų įvairovę bei taikant 

STEAM metodikas. 

NVŠ programas lankančių 

mokinių skaičius mokslo 

metų pabaigoje (proc. nuo 

pradėjusių lankyti 

programą)  

proc. 95 95 2023-01-01-

2023-12-31 

01 01 01 Neformaliojo aplinkosauginio vaikų švietimo programų 

vykdymas 

NVŠ programas lankančių 

mokinių skaičius 

asm. 350 350 2023-01-01-

2023-12-31 

01  Įvairaus amžiaus vaikų telkimas į 

neformaliojo aplinkosauginio 

švietimo programas 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Mokinių pasiskirstymas 

pagal amžiaus grupes 

(priešmokyklinis/1-4 

klasės/vyresni) 

proc. 36/48/16 33/50/17 2023-01-01-

2023-10-01 

02 Sąlygų sudarymas mokiniams 

ugdytis arčiau gyvenamosios 

vietos 

Direktorius  Grupių, kurioms sudaryta 

galimybė ugdytis arčiau 

gyvenamosios vietos, 

skaičius 

vnt. 22 22 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Mokinių kompetencijų 

vertinimas/įsivertinimas ir jų 

motyvacijos stiprinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokinių, už asmeninius 

pasiekimus apdovanotų 

padėkomis, skaičius 

asm. 35 50 2023-01-01-

2023-12-31 

04  Specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymas 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, 

Specialiųjų poreikių 

mokinių dalis 

proc. 3 3 2023-01-01-

2023-12-31 
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mokytojai 

01 01 02 Mokinių gamtamokslinių ir aplinkosauginių kompetencijų 

ugdymas 

Veiklų, skirtų ugdyti 

mokinių gamtamokslines ir 

aplinkosaugines 

kompetencijas, dalis nuo 

visų veiklų 

proc. 60 60 2023-01-01-

2023-12-31 

01  STEAM krypties veiklų, 

ugdančių mokinių 

gamtamokslines kompetencijas,  

organizavimas 

Metodininkai 

mokytojai, 

Skirtingų veiklų (rūšių) 

skaičius 

vnt. 3 5 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Gamtosauginių mokyklų 

programos įgyvendinimas 

Gamtosauginis 

komitetas 

Gauta Žalioji vėliava vnt. 1 1 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Mokinių mokslinės-tiriamosios 

veiklos stiprinimas  

Vyresnysis 

metodininkas 

Mokinių pranešimų, 

iliustruojančių jų praktinę 

tiriamąją veiklą, skaičius 

vnt. 9 9 2023-01-01-

2023-12-31 

04 GLOBE programos vykdymas Vyresnysis 

metodininkas 

Perduotų duomenų 

skaičius 

vnt. 500 500 2023-01-01-

2023-12-31 

05 Ugdymo veiklų organizavimas 

lauke 

Mokytojai Lauke vestų užsiėmimų 

dalis 

proc. 35 40 2023-01-01-

2023-12-31 

01 01 03 Aplinkosauginių renginių organizavimas, siekiant praplėsti 

ugdymo turinį ir sudaryti sąlygas mokinių aktyviam 

įsitraukimui 

Aplinkosauginių renginių, 

organizuotų NVŠ 

programas lankantiems 

mokiniams, skaičius 

vnt. 18 20 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Aplinkosauginių renginių 

organizavimas mokinių 

įvairiapusiam ugdymui/si ir 

saviraiškai 

Vyresnysis 

metodininkas, 

metodininkai 

Mokinių, dalyvavusių 

renginiuose, skaičius 

asm. 280 350 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Mokinių telkimas dalyvauti kitų 

institucijų organizuotuose 

edukaciniuose-kūrybiniuose 

renginiuose 

Mokytojai Renginių skaičius  vnt. 13 15 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Prevencinių veiklų 

organizavimas, diegiant vaikams 

ir jaunimui atsparumą 

Metodininkai, 

mokytojai 

Mokinių, dalyvavusių 

renginiuose, skaičius  

asm. 200 200 2023-01-01-

2023-12-31 
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neigiamiems socialiniams 

veiksniams 

   04 Mokinių profesinio orientavimo 

organizavimas 

Metodininkai Renginių skaičius vnt.  0 2 2023-01-01-

2023-12-31 

01 02 Didinti visuomenės aplinkosauginį ir paveldosauginį 

sąmoningumą, plėtojant mokyklos edukacines paslaugas. 

Lankytojų, gavusių 

edukacines paslaugas, 

skaičius 

asm. 12150 12250 2023-01-01-

2023-12-31 

01 02 01 Mokinių ir suaugusių asmenų aplinkosauginių ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymas, užtikrinant edukacinių paslaugų 

pasiūlą ir kokybę 

Mokinių, dalyvavusių 

edukacijose, skaičius 

asm. 6500 6600 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Edukacinių programų vykdymas Metodininkai Grupių, dalyvavusių 

edukacijose, skaičius 

vnt. 200 210 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Apžvalginių ekskursijų vedimas, 

ugdomųjų erdvių ir zoologinės 

kolekcijos pristatymas 

lankytojams 

Metodininkai, 

gidas 

Grupių, dalyvavusių 

ekskursijose, skaičius 

vnt. 130 135 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Mokinių paveldosauginės ir 

ekologinės kultūros ugdymas per 

priemonę „Kultūros pasas“ 

Metodininkai Grupių, pasinaudojusių 

„Kultūros paso“ priemone, 

skaičius 

vnt. 16 20 2023-01-01-

2023-12-31 

01 02 02 Aplinkosauginio visuomenės švietimo inicijavimas ir 

organizavimas 

Veiklų skaičius vnt. 84 90 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Aplinkosauginių, gamtos 

pažinimo ir paveldosauginių 

renginių organizavimas bendrojo 

ugdymo įstaigų mokiniams, 

socialiniams partneriams ir vietos 

bendruomenėms 

Metodininkai Renginių skaičius vnt. 15 18 2023-01-01-

2023-12-31 

02  Šviečiamųjų tekstų apie gamtą, 

gyvūnus, aplinkosaugą, tvarumą 

ir pan. rengimas ir publikavimas 

Metodininkai Parengtų ir paskelbtų 

tekstų skaičius 

vnt. 17 20 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Gyventojų konsultavimas gyvūnų 

priežiūros klausimais 

Gyvūnų priežiūros 

specialistas 

Konsultacijų skaičius vnt. 40 45 2023-01-01-

2023-12-31 

01 02 03 Emocinės, psichologinės ir fizinės mokinių savijautos 

gerinimas per sąlytį su gamta 

Dalyvių skaičius asm. 1400 1500 2023-01-01-

2023-12-31 
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01 Vaikų vasaros poilsio 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

Suformuotų grupių 

skaičius 

vnt. 7 8 2023-01-01-

2023-08-15 

02 Kultūrinis ugdymas per sąlytį su 

gamta 

Metodininkai Renginių skaičius asm. 12 13 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Veiklų, stiprinančių sveikos 

gyvensenos įgūdžius ir emocinį 

komfortą, organizavimas 

Metodininkai Veiklų skaičius vnt. 3 3 2023-01-01-

2023-12-31 

01 03 Užtikrinti neformaliojo aplinkosauginio vaikų švietimo programų 

įgyvendinimo kokybę. 

Lankytojų, teigiamai 

vertinančių mokyklos 

veiklą, dalis 

proc. 95 95 2023-01-01-

2023-12-31 

01 03 01 Veiklos kokybės stebėjimas, fiksavimas, analizavimas. Kokybės vertinimo veiklų 

skaičius 

vnt. 10 7 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo atlikimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Ataskaitų skaičius  vnt. 2 1 2023-01-01-

2023-05-01 

02 Švietimo stebėsenos rodiklių 

analizė 

Direktorius  Ataskaitų skaičius vnt. 1 1 2023-01-01-

2023-01-31 

03 Apklausų teikiamų paslaugų 

kokybei vertinti atlikimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodininkai, 

gidas 

Apklausų skaičius vnt. 5 3 2023-01-01-

2023-12-31 

04 Neformaliojo aplinkosauginio 

vaikų švietimo programų 

įgyvendinimo stebėsenos 

vykdymas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Stebėtų užsiėmimų 

skaičius 

vnt. 18 20 2023-01-01-

2023-12-31 

05 Bendruomenės įtraukimo į veiklų 

planavimą užtikrinimas 

Direktorius Planavimui skirtų renginių, 

į kuriuos buvo įtraukta 

bendruomenė, skaičius 

vnt. 10 10 2023-01-01-

2023-12-31 

01 03 02  Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Darbuotojų, bent kartą 

dalyvavusių kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, dalis 

proc. 50 55 2023-01-01-

2023-12-31 
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01 Kvalifikacijos tobulinimo 

programos parengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Programų skaičius vnt. 1 1 2023-01-01-

2023-03-30 

02 Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas derinant 

individualius ir bendrus 

organizacijai kompetencijų 

tobulinimo poreikius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Kvalifikacijos renginių 

skaičius 

vnt. 2 2 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Metodinės pagalbos mokytojams 

stiprinimas, organizuojant 

STEAM krypties mokymus 

grupių mokiniams 

Metodininkai Užsiėmimų skaičius vnt. 46 24 2023-01-01-

2023-12-31 

04 Mokytojų ir metodininkų 

profesinės gerosios patirties 

sklaida (konferencijose, 

seminaruose ir pan.) 

Metodininkai, 

mokytojai 

Renginių skaičius vnt. 3 3 2023-01-01-

2023-12-31 

01 03 03 Tėvų informavimas apie mokinių pažangą ir pasiekimus 

naudojant el. dienyno galimybes 

Mokytojų, teikiančių 

informaciją tėvams per el. 

dienyną, dalis 

proc. 20 90 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Prisijungimo prie el. dienyno 

paskyros suteikimas mokinių  

tėvams (globėjams/rūpintojams) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Gavusių galimybę 

prisijungti  prie mokyklos 

el dienyno tėvų dalis 

proc. 0 100 2023-01-01-

2023-10-01 

02 Tėvų (globėjų/rūpintojų) 

nuomonės tyrimo dėl grįžtamojo 

ryšio turinio ir periodiškumo 

atlikimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Apklausų skaičius vnt. 0 1 2023-01-01-

2023-05-01 

03 El. dienyno naudojimo tvarkos 

aprašo atnaujinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Dokumentų skaičius vnt. 0 1 2023-01-01-

2023-08-31 

02 Tobulinti ugdymo aplinkas ir stiprinti bendradarbiavimo tinklus, 

siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą ir stiprinti edukacinių aplinkų 

paveikumą. 

Pavienių lankytojų skaičius asm. 750 760 2023-01-01-

2023-12-31 

02 01 Išplėsti formalaus ir neformalaus bendradarbiavimo su įvairiomis 

įstaigomis ir organizacijomis formų spektrą. 

Partnerių skaičius  vnt. 22 23 2023-01-01-

2023-12-31 
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02 01 01 Socialinės partnerystės plėtojimas Bendrų su partneriais 

įvykdytų veiklų skaičius 

vnt. 7 7 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Aplinkosauginių veiklų 

suaugusiems organizavimas 

Metodininkai Renginių skaičius vnt. 3 4 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Dalyvavimas partnerių 

renginiuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodininkai, 

mokytojai 

Renginių skaičius vnt. 3 3 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Bendradarbiavimo sutarčių 

pasirašymas 

Direktorius Pasirašytų naujų sutarčių 

skaičius 

vnt. 2 2 2023-01-01-

2023-12-31 

04 Bendrų veiklų su partneriais 

inicijavimas ir vykdymas 

Direktorius, 

metodininkai 

Inicijuotų veiklų skaičius vnt. 4 4 2023-01-01-

2023-12-31 

02 01 02  Projektinės veiklos inicijavimas ir vykdymas. Per projektinį finansavimą 

gautų lėšų suma 

Eur 3570 3600 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Paraiškų rengimas ir  teikimas 

savivaldybės remiamų projektų 

finansavimui gauti 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodininkai 

Pateiktų finansavimo 

paraiškų skaičius 

vnt. 4 4 2023-01-01-

2023-05-01 

02 Finansavimą gavusių projektų 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodininkai 

Įgyvendintų projektų 

skaičius 

vnt. 4 4 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Dalyvavimas projektuose 

partnerių teisėmis 

Metodininkai, 

mokytojai 

Projektų skaičius vnt. 1 2 2023-01-01-

2023-12-31 

02 02 Kurti estetišką, informatyvią ir palankią ugdymui bei darbui 

aplinką. 

Estetiškos ir saugios 

aplinkos dalis 

proc. 95 96 2023-01-01-

2023-12-31 

02 02 01 Esamų edukacinių erdvių priežiūra, naujų, funkcionalių, 

saugių, patrauklių lankytojams edukacinių erdvių kūrimas 

Funkcionalių lauko erdvių 

skaičius 

vnt. 12 18 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Mokyklos ugdymo aplinkos 

puoselėjimas, atnaujinimas, naujų 

lauko edukacinių erdvių kūrimas 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

metodininkai  

Atnaujintų ar sukurtų 

lauko edukacinių erdvių 

skaičius 

vnt. 4 6 2023-01-01-

2023-12-31 
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02 Mokyklos lauko aplinkos objektų 

priežiūros ir estetikos 

užtikrinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

metodininkai 

Gautų apdovanojimų už 

gražiausią aplinką skaičius 

vnt. 0 1 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Sąlygų mokytis lauke 

užtikrinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

metodininkai 

Lauko erdvių, pritaikytų 

mokytis lauke, skaičius 

vnt. 7 7 2023-01-01-

2023-12-31 

02 02 02 Mokinių įtraukimas į mokyklos edukacinių aplinkų kūrimą Į aplinkų kūrimą įtrauktų 

mokinių dalis 

 proc. 20 25 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Mokinių dalyvavimo edukacinių 

aplinkų kūrime poreikio ir 

galimybių nustatymas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Apklausų skaičius vnt. 1 1 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Mokinių kūrybiškumą 

skatinančių veiklų organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodininkai, 

mokytojai 

Veiklų skaičius vnt. 

 

4 7 2023-01-01-

2023-12-31 

02 02 03 Mokyklos zoologinės kolekcijos išlaikymas Zoologinių kolekcijų 

skaičius 

vnt. 1 1 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Rūpinimasis mokyklos gyvūnų 

kolekcijos įvairovės išlaikymu ir 

gausinimu. 

Gyvūnų priežiūros 

specialistas 

Eksponuojamų gyvūnų 

rūšių skaičius 

vnt. 52 53 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Tinkamų gyvūnų laikymo sąlygų 

užtikrinimas 

Gyvūnų priežiūros 

specialistas 

Patalpų, atitinkančių 

nustatytus reikalavimus, 

dalis 

proc. 90 95 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Iniciatyvų, padedančių aprūpinti 

gyvūnus pašarais, organizavimas 

Gyvūnų priežiūros 

specialistas, 

metodininkai 

Iniciatyvų skaičius vnt. 3 4 2023-01-01-

2023-12-31 

02 03  Puoselėti mokyklos tradicijas ir stiprinti organizacinę kultūrą. Mokyklos bendruomenės 

narių, įsitraukusių į 

mokyklos veiklas, dalis 

proc. 50 55 2023-01-01-

2023-12-31 

02 03 01 Mokyklos identiteto stiprinimas ir aplinkosauginių vertybių 

formavimas 

Veiklų, stiprinančių 

mokyklos unikalumą, 

skaičius  

vnt. 3 3 2023-01-01-

2023-12-31 
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01 Bendruomenės telkimas tvaraus 

gyvenimo būdo nuostatų 

formavimui 

Direktorius Įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius 

vnt. 1 1 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Paveldosauginių veiklų 

vykdymas, siekiant garsinti Č. 

Petraškevičiaus pastatų 

kompleksą 

Metodininkai, 

gidas 

Veiklų skaičius vnt. 3 3 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Sutartų vertybių ir mokyklos 

strategijos įprasminimas 

mokyklos aplinkoje, padalamoje 

šviečiamojoje ar reprezentacinėje 

medžiagoje 

Direktorius, 

metodininkai 

Medžiagos, kurioje 

įprasmintos mokyklos 

vertybės, skaičius  

vnt. 3 3 2023-01-01-

2023-12-31 

02 03 02 Mokyklos veiklos viešinimas Viešinimo veiklų skaičius vnt. 140 143 2023-01-01-

2023-12-31 

01 Reguliarus ir savalaikis  

informacijos atnaujinimas 

(skelbimas) mokyklos 

internetiniame puslapyje ir 

Facebook paskyroje 

Metodininkai, 

kompiuterių 

priežiūros 

specialistas 

Žinučių (paskelbtų 

naujienų) skaičius 

vnt. 100 100 2023-01-01-

2023-12-31 

02 Straipsnių apie mokyklos veiklą 

rengimas ir publikavimas  

žiniasklaidoje (laikraščiuose, TV, 

internetiniuose portaluose) 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodininkai 

Straipsnių (reportažų) 

skaičius 

vnt. 22 22 2023-01-01-

2023-12-31 

03 Informacijos apie mokyklos metų 

veiklą ir eksponuojamus objektus 

kaupimas 

Metodininkai, 

gidas 

Metų veiklos suvestinių 

skaičius 

vnt. 1 1 2023-01-01-

2023-12-31 

04 Mokyklos edukacinių erdvių ir 

veiklos populiarinimas miesto 

bendruomenėje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodininkai 

Informacinių veiklų 

skaičius 

vnt. 12 15 2023-01-01-

2023-12-31 

05 Suvenyrų, informacinės 

medžiagos, skirtos mokyklos 

veiklos viešinimui, rengimas ir 

gaminimas 

Metodininkai Pagamintų/išleistų 

suvenyrų rūšių skaičius 

vnt. 5 5 2023-01-01-

2023-12-31 
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    1 lentelės tęsinys 

 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

                                                                                                                                                          Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023 metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO  406,1 439,6 

1.1. Išlaidoms 406,1 439,6 

              iš jų darbo užmokesčiui 360,8 397,0 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 406,1 439,6 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 402,0 439,6 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 385,0 435,6 

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) 5,0 4,0 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 11,0  

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML)   

2.1.8. Praėjusių metų lėšų likutis (L) 0,5  

2.1.9. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) 0,5  

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 4,1  

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,7  

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN) 3,4  

2.2.4. Kiti šaltiniai   

 

 

______________________ 


