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Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio 

miesto savivaldybės n-(n+2) metų strateginio veiklos 

plano programos tikslų, uždavinių, priemonių 

įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės kodas 

ir pavadinimas) 

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

01 01 03 Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu 

nustatyti tobulintini aspektai: 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaitoje  

2022-11-10 Nr. A- 127 pateikti tobulintini aspektai:  

I. Tobulinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesus, ypač gebėjimus remiantis kokybiniais kriterijais 

analizuoti, interpretuoti duomenis ir numatyti tikslingus tolimesnio tobulėjimo siekius, kurie taptų veiklos planų tikslais 

bei uždaviniais. 

2. Tęsti ir plėtoti pedagoginių darbuotojų mokymosi artimojoje aplinkoje praktiką, priimti susitarimus dėl kolegialaus 

grįžtamojo ryšio metodikos ar jos elementų diegimo mokykloje, numatant visų besimokančiųjų funkcijas, kolegialaus 

grįžtamojo ryšio teikimą bei gavimą, abipusį mokymąsi. 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija(iki ½ A4 

lapo) 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 2023 m. veiklos planas parengtas atsižvelgiant į 2021-2023 m. 

strateginį veiklos planą, patvirtintą direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1-1-9, Vaiko gerovės komisijos planą, 

UTA planą, visų dalykų metodinių grupių planus.  

Įgyvendinant mokyklos veiklos planą bus atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės kryptingą tikslų siekimą: 

kokybiško mokymo(si) užtikrinimą, kūrybiškos, savarankiškos ir pilietiškos asmenybės, gebančios kurti savo ateities 

perspektyvas, formavimą, palankios mokiniui ugdymo(si) aplinkos kūrimą. 

Planuojame: 

Pritaikyti TŪM mokyklų sukurtą STEAM ugdymo standartą mokyklos rengiamuose planuose, tvarkose.  

Įgyvendinti  mokyklos parengtą atnaujinamo ugdymo turinio diegimo planą 

Įrengti sensorinį kambarį ir parengti kambario įveiklinimo planą. 

Įrengti ugdymo karjerai kabinetą 

Organizuoti ne mažiau kaip 5 renginius kartu su mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis 

Įgyvendinti jau pradėtus miesto, šalies, tarptautinius projektus ir parengti bei pateikti naujas projektines paraiškas. 

Organizuoti tradicines ir naujas akcijas/veiklas pilietiškumo ugdymui siekiant įtraukti kuo daugiau tėvų ir mokyklos 

mikrorajono bendruomenės narių. 

Atnaujinti mokykloje esamas tvarkas ir parengti trūkstamas. 

Atnaujinti edukacines erdves, daugiau dėmesio skirti įvairių gebėjimų vaikų aktyviam/pasyviam poilsiui pertraukų 

metu.  

Suorganizuoti respublikinę konferenciją įtraukiojo ugdymo tema. 

Atnaujinti interneto svetainę, mokyklos faceboke paskyrą. 

Tobulinti mokinių individualios pažangos stebėsenos tvarką, išbandyti „Classtime“ programėlės galimybes. 

 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos 

projektas ir t.t.) 

 

 

 

 



 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

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. 

-1 metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023-ųjų 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Kokybiško mokymos/-si užtikrinimas      

01 01 Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą (planavimą ir 

organizavimą) 

Pamokos vadybos pokytis Proc. Duomenų 

nėra 

50 Pamokos 

vadybos 

pokytis 

01 01 01 Mokytojų patirtinio mokymosi plėtra Patirtinio mokymosi 

pokytis lyginant su 

praėjusiais metais 

Teigiamas    

01 Atnaujinta mokinio individualios 

pažangos stebėsenos ir rezultatų 

panaudojimo tvarka 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė, dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai  

Klasių valandėlių ir dalykų 

mokytojų pamokų skaičius, 

skirtų mokinių pažangai 

pamatuoti. 

Vnt. 2 3 Ištisus metus 

 

3, 5, 6, 7, 9 kl. mokiniams 

organizuojamų lietuvių 

kalbos ir literatūros, 

matematikos diagnostinių 

testų, sudarančių galimybę 

mokiniams pamatuoti 

individualią pažangą pagal 

veiklos sritis, skaičius, 

 2 

 

4 

 

II, IV ketv. 



Trišaliai (mokinių, mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokytojų) individualios 

mokymosi pažangos 3-4, 5-

8, 9 stebėsenos aptarimai 

Vnt. 2 2 I, IV ketv. 

02 Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas „Individualios 

mokinių pažangos stebėjimui 

pamokoje“ dirbant su virtualia 

mokymo(si)platforma 

„Classtime“  

 

Direktorė, dalykų 

mokytojai 

Mokytojai metodinėse 

grupėse dalijasi patirtimi, 

kaip kelti mokinių 

mokymui tikslus ir jų 

siekti, reflektuoti daromą 

pažangą, naudojimosi 

„Classtime“ platforma. 

Mokytojų, 

pasidalijusių 

patirtimi skaičius 

% mokytojų, kurie 

naudojasi 

„Classtime“ 

platforma 

 

 

5 

 

 

10 % 

 

 

8 

 

 

30% 

Ištisus metus 

   03 Kolegialaus mokymosi 

įgyvendinimas „Ugdymo metodai 

ir formos pamokoje“ 

Vadovai, 

metodinė taryba 

dalykų 

mokytojai, 

Mokytojai dalyvauja, 

pasidalina patirtimi 

metodiniuose pasitarimuose 

apie ugdymo metodų ir 

formų taikymą pamokose, 

ne mažiau kaip 30 % 

mokytojų pritaiko įgytą 

patirtį pamokose.  

Mokytojų, 

pasidalijusių 

patirtimi 

procentas/patirtį 

pritaikiusių 

mokytojų % 

 

30 50 Ištisus metus 

01 01 02 Pasiruošti diegti atnaujinto ugdymo turinį 

 

Parengtas UTA 

įgyvendinimo planas 

Vnt. 1 1 I-IV ketv. 

01 Rekomendacijų, kaip įgyvendinti 

atnaujintas bendrąsias programas, 

studijavimas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai,  

mokytojai  

 

Visose metodinėse grupėse 

mokytojai studijuotos 

rekomendacijos, kaip 

įgyvendinti bendrąsias 

programas, dalinsis 

žiniomis tarpusavyje. 

Mokytojų, 

nagrinėjusių 

bendrųjų 

programų 

įgyvendinimą, 

dalis (proc.). 

100 % 100 % 2023 m. I 

pusmetis 

02 Ilgalaikių dalyko ugdymo 

planų rengimas pagal UTA 

rekomendacijas.  

 

Metodinių grupių 

pirmininkai,  

mokytojai  

 

Iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 

metodinėse grupėse klasių 

koncentrais parengti 

ilgalaikiai planai pagal 

atnaujintą ugdymo turinį.   

Atnaujintų 

ilgalaikių planų 

dalis nuo visų 

ilgalaikių planų 

(proc.). 

50 % 100 % 2023 m. 

rugpjūtis 

03 Pamokos plano pavyzdžio 

rengimas, analizė, pristatymas 

metodinėse 

grupėse 

Metodinių grupių 

pirmininkai,  

mokytojai  

 

Iki 2023 m. spalio mėn. 

parengtas pamokos plano 

pagal UTA rekomendacijas 

pavyzdys pristatytas ir 

aptartas mokytojų 

metodinėse grupėse,  

 

Pristatytų pamokų 

plano pavyzdžių 

skaičius 

7 10 2023 m. 

spalio-

gruodžio mėn. 



01 01 03                       Pritaikyti TŪM mokyklų sukurtą STEAM                                                      

ugdymo standartą mokyklos rengiamuose planuose, 

tvarkose.  

Sudaryta STEAM ugdymo 

standarto įgyvendinimo 

kūrimo darbo grupė 

Vnt. 0 1 

I-III ketv. 

Į STEAM ugdymo 

standarto įgyvendinimo 

mokykloje programos 

kūrimą įsitraukusių 

mokytojų dalis 

Proc. Duomenų 

nėra 

50 I-III ketv. 

01 

 

01 

 

03 

 

01 Parengti 2023-2024 m. m. 

ugdymo plano projektą 

atliepiantį STEAM ugdymo 

standarto numatomas veiklas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Plane numatyta 3-4, 5-8 

gamtos mokslų dalykų 

kontaktinių valandų dalis, 

skirta STEAM praktiniams, 

tiriamiesiems darbams 

atlikti 

Proc.  10 20 II-III ketv. 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, gamtos 

mokslų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Plane numatytos valandos 

STEAM ilgalaikiams ar 

trumpalaikiams projektams 

3-4, 5-8, mokiniams (iš 

mokinių poreikiams 

tenkinti ir mokymosi 

pagalbai teikti) atlikti 

Vnt. 3-4 kl. – 6 

5-8 kl. – 6  

3-4 kl. – 8 

3-4 kl. – 8  

III ketv. 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Plane numatytos 

neformaliojo švietimo 

valandos 3-4 kl., 5-8 kl, I-

III kl. mokiniams 

STE(A)M kultūrinio 

ugdymo programai 

„STE(A)M ekspertai” 

įgyvendinti . 

Vnt. 3-4 kl. – 2 

5-8 kl - 2 

3-4 kl.- 4 

5-8 kl. - 4 

III ketv. 

 

01 

 

Palankios mokiniui ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

 

 

Sukurtų palankių 

 mokiniui ugdymosi  

aplinkų pokytis 

Teigiamas, 

nepakitęs, 

neigiamas 

 

 

  

 

01 02 Tobulinti ugdymo(si) aplinkas Sukurtos naujos ir 

patobulintos esamos 

ugdymosi aplinkos 

Teigiamas, 

nepakitęs, 

neigiamas 

Teigiamas Teigiamas  

01 02 01 Bendradarbiauti su kitomis  

institucijomis  

V.Jeleniauskeinė 

 

Bendradarbiavimo su 

kitomis institucijomis 

pokytis lyginant su 

praėjusiais metais 

Vnt./proc 38/60% 73/80% Ištisus metus 



01 Klasių vadovų ir dalykų mokytojų 

aktyvus bendradarbiavimas 

organizuojant edukacines išvykas 

V.Jeleniauskeinė Kiekvienos klasės išvyka, 

kurioje mokiniai tikslingai 

ugdėsi dalykinius ir 

bendruosius gebėjimus 

Išvykų skaičius 1 išvyka 

klasei 

2 išvykos 

klasei 

I, IV ketv. 

02 

 

Suplanuotos ir organizuotos 

pamokos/veiklos su kitomis 

institucijomis, skirtos 

patyriminiam ugdymuisi 

 (pagal atnaujintą ugdymosi 

turinį) skaičius; 

V.Jeleniauskienė 

 

Patirtinio mokymosi su kt. 

institucijomis ar už 

mokyklos ribų skaičius 

Veiklų/pamokų 

skaičius 

2 klasei 3 klasei 2023 m. 

gruodis 

01 02 01 03 Įgyvendinami STEAM projektai 

1-10 klasėse. 

 

V.Jeleniauskienė 1-10 klasės įgyvendintų 

bent po vieną STEAM 

projektą jį pristato 
„Projektų mugėje“.  

Projektuose 

dalyvavusių 

mokinių  % 

60 % 80 % 2023 m. 

gruodis 

01 02 02 Tobulinti ugdymą(si)  

stimuliuojančių aplinkų  

kūrimą/atnaujinimą 

 

Direktorė,  

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

pavaduotojas 

ūkiui    

Atnaujintos ir sukurtos 

naujos edukacinės erdvės  

vnt 19 24 IV ket. 

Veiklų atnaujintose erdvėse 

skaičius 

vnt 10 15 IV ket. 

01 Mokyklos erdvių pritaikymas 

aktyviam/ pasyviam poilsiui. 
Direktorė,  

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

pavaduotojas 

ūkiui, pedagogai, 

tėvai   

Įsigyti baldai, priemonės 

aktyviam, pasyviam 

poilsiui, sukurtos 

/atnaujintos edukacinės 

erdvės. 

Atnaujintų 

edukacinių erdvių 

skaičius 

2 3 2023 m. 

gruodis 

02 IT kabinetų, edukacinių 

mokymosi aplinkų atnaujinimas 

IT programomis, priemonėmis 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkiui, dalykų 

mokytojai, 

aptarnaujanti s 

personalas 

IT kabineto III ir II aukšte 

atnaujinimas, mokytojų 

kambario aprūpinimas 

naujais kompiuteriais, 

spausdintuvu. 

 

Atnaujintų 

kompiuterių 

skaičius 

16 20 2023 m. 

gruodis 

   03 Sensorinio kambario įrengimas ir 

įveiklinimas 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

pavaduotojas 

ūkiui, pagalbos 

specialistai   

Įrengtas sensorinis 

kambarys, suplanuotos 

sensorinio kambario 

įveiklinimo veiklos, 

organizuoti praktiniai 

užsiėmimai/mokymai 

dalykų mokytojams, 

specialistams 

Įrengtų sensorinių 

kambarių skaičius/ 

Organizuotų 

užsiėmimų/ veiklų 

skaičius 

(registracijos 

žurnalo 

duomenys) 

1 

 

 

10 

1 

 

 

15 

 

2023 m. 

gruodis 



01 03 Skatinti mokyklos bendruomenės aktyvumą Mokyklos bendruomenės 

įtraukties pokytis lyginant 

su praėjusiais metais 

Teigiamas, 

nepakitęs, 

neigiamas. 

Teigiamas  Teigiamas I-IV ketv 

01 03 01 Projektinės veiklos vykdymas  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

Projektinių veiklų  

skaičiaus pokytis 

Vnt. 2 4 I-IV ketv. 

01 03 01 01 Mokytojai, pagalbos specialistai 

skatinami rengti ir teikti 

projektines paraiškas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

Parengtos paraiškos, 

vykdoma projektinė veikla 

Vnt. 2 4 I-IV ketv. 

01 03 02 Tėvų (globėjų) dalyvavimas akcijose, 

iniciatyvose, mokyklos renginiuose  

Klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorė 

Tėvų (globėjų) įtraukties 

pokytis lyginant su 

praėjusiais metais 

proc. 30 50 2023 m. 

gruodis 

01 03 02 01 Tėvai,/globėjai skatinami 

dalyvauti mokyklos renginiuose, 

akcijose. 

Klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorė 

Tėvai/globėjai dalyvauja 

mokyklos renginiuose, 

akcijose, stiprinamas 

mokyklos bendruomenės 

aktyvumas  

Dalyvavusių tėvų 

proc. 

30 50 2023 m. 

gruodis 

02 Kūrybiškos, savarankiškos ir pilietiškos asmenybės, gebančios  

kurti savo ateities perspektyvas, formavimas 

 

     

02 01 Puoselėti mokyklos bendruomenės kultūrą ugdant pilietiškumą, 

bendrąsias kompetencijas 

Bendrųjų kompetencijų 

ugdymo pokytis lyginant su 

praėjusiais metais 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas 2023 m. 

gruodis  

02 01 01 Mokyklos puoselėjamų  

vertybių integravimas į 

 ugdymo procesą ir  

mokyklos gyvenimą 

Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui karjeros 

specialistė 

Mokyklos vertybes 

puoselėjančių veiklų 

organizavimo pokytis 

Vnt. 35 47 Ištisus metus 

Mokinių ugdymo karjerai 

plėtros pokytis 

Proc. 20 50 Ištisus metus 

02 01 01 01 Kryptingo mokinių ugdymo 

karjerai plėtra, ugdymo karjerai 

cento įrengimas 

Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Įrengtas ugdymo karjerai 

centras, užtikrinamas 

nuoseklus ir tikslingas 

pagalbos teikimas 

Mokinių, 

apsilankiusių 

ugdymo karjeros 

centre proc. 

20 50 2023 m. I 

pusmetis 



ugdymui,karjeros 

specialistė 

asmenybes individualiai 

gyvenimo sėkmei 

    Organizuojamas mokymasis be 

sienų, ugdomoji veikla 

netradicinėse erdvėse (STE(A)M 

erdvėje / ne klasėje)  

Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1-10 kl. Mokytojai veda 

pamokas netradicinėse 

aplinkose (bibliotekoje, 

skaitykloje, kupole, kieme, 

STEAM erdvėje) 

Pamokų 

netradicinėse 

erdvėse skaičius 

10 15 Ištisus metus 

02 01 01 02 Netradicinių ugdymo dienų 

organizavimas 

Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,karjeros 

specialistė 

Organizuojamos 

suplanuotos netradicinio 

ugdymo dienos 

Netradicinių dienų 

skaičius 

10 12 Ištisus metus 

02 01 01 03 Tradicinių mokyklos renginių, 

švenčių, akcijų organizavimas 

Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,karjeros 

specialistė 

Organizuojami tradiciniai 

mokyklos renginiai, 

šventės, puoselėjamas 

bendruomeniškumas 

Švenčių, renginių, 

akcijų skaičius 

15 20 Ištisus metus 

02 01 02 Prevencinės veiklos mokykloje organizavimas Prevencinių veiklų pokytis 

lyginant su praėjusiais 

metais 

Vnt. 50 55 Ištisus metus 

02 01 02 01 Sveikos gyvensenos programų 

integravimas pamokose, 

popamokinėse ir klasės vadovo 

veiklose 

Psichologė, 

socialinė 

pedagogės, klasių 

vadovai 

Pravesto klasės valandėlės 

1-10 klasėse smurto, 

patyčių prevencijos, 

draugiškų 

santykių kūrimo, sveikos 

gyvensenos temomis ir kt. 

Klasės valandėlių 

skaičius 

20 22 Ištisus metus 

02 01 02 02 Informacijos suteikimas 

prevencinėmis temomis įvairių 

renginių, projektų metu. 

Psichologė, 

socialinė 

pedagogės, klasių 

vadovai 

Organizuojamos 

prevencinės veiklos 

mokyklos renginių, 

projektų metu 

Prevencinių 

renginių skaičius 

10 12 Ištisus metus 

02 01 02 03 Emocinės būklės vertinimas. Psichologė, 

socialinė 

pedagogės, klasių 

vadovai 

Siekiant palankesnės 

ugdymosi aplinkos 

organizuojamos klasės 

valandėlės 

Klasės valandėlių 

skaičius 

20 21 Ištisus metus 

02 02 Telkti mokyklos bendruomenę pokyčiams planuojant ir 

organizuojant mokyklos veiklas 

Mokyklos savivaldos 

iniciatyvų ir 

bendradarbiavimo su 

kitomis institucijomis 

pokytis 

Proc. Duomenų 

nėra 

80 2023 m. 

gruodis 



02 02 01 Mokyklos savivaldos veikla, puoselėjant esamas ir 

kuriant naujas tradicijas 

Lyderystės pokytis lyginant 

su praėjusiais metais 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas 2023 m. 

gruodis 

02 02 01 01 Įsteigta Mokinių taryba Meno vadovė, 

klasių vadovai 

Siekiant ugdyti mokinių 

lyderystės įgūdžius 

organizuoti mokinių 

tarybos rinkimai, išrinkta 

mokinių taryba 

Dalyvavusių 

mokinių 

.rinkimuose proc. 

50 70 Ištisus metus 

02 02 01 02 Mokinių pasiūlytų 

iniciatyvų/veiklų skatinimas  

Meno vadovė, 

klasių vadovai 

Įgyvendinamos mokinių 

siūlomos iniciatyvos, 

kuriama palanki lyderystei 

aplinka 

Įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius 

2 3 Ištisus metus 

02 02 01 03 Lyderystės stiprinimas susiburiant 

į darbo grupes mokyklos tvarkų 

atnaujinimui,naujų kūrimui  

Dalykų 

mokytojai, 

specialistai, 

mokyklos 

administracija 

Darbo grupės atnaujina 

esamas ir kuria naujas 

mokyklos tvarkas, taisykles 

Atnaujintų/sukurtų 

tvarkų skaičius 

8 10 I-II ketvv. 

02 02 02 Bendradarbiavimo su kitomis institucijomis skatinimas Bendradarbiavimo su 

kitomis institucijomis 

pokytis 

Teigiamas, Teigiamas Teigiamas Ištisus metus 

02 02 02 01 Skatinti mokyklos bendruomenės 

aktyvumą teikiant projektines 

paraiškas 

 Mokytojai įsitraukia į 

miesto, šalies ir tarptautinių 

projektų rengimą ir 

įgyvendinimą 

Parengtų ir 

pateiktų 

projektinių 

paraiškų skaičius 

3 5 2023 m. 

gruodis 

02 02 02 02 Stiprinamas bendruomeniškumo 

jausmas įtraukiant kuo daugiau 

mokinių ir jų tėvų į renginių 

organizavimą 

Klasių vadovai, 

meno vadovė 

Tėvai/globėjai, seneliai 

kviečiami dalyvauti 1-4 

klasių 

organizuojamose šventėse, 

renginiuose mokykloje ar 

mieste 

Proc.tėvų, 

dalyvaujančių 

mokyklos 

renginiuose 

30 50 Ištisus metus 

02 02 02 03 Mokyklos ir lopšelių-darželių 

bendradarbiavimas. 

 

Mokytojai, 

pagalbos 

specialistai, 

mokyklos 

administracija 

Organizuojami susitikimai 

su būsimais pirmokais 

mokykloje, mokykla 

pristatoma darželiuose 

Renginių skaičius 3 5 Ištisus metus 

02 02 02 01 Klasių vadovų ir dalykų mokytojų 

aktyvus bendradarbiavimas 

organizuojant edukacines išvykas 

V. Jeleniauskeinė Kiekvienos klasės išvyka, 

kurioje mokiniai tikslingai 

ugdėsi dalykinius ir 

bendruosius gebėjimus 

Išvykų skaičius 1 išvyka 

klasei 

2 išvykos 

klasei 

2023 m. 

gruodis 

 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 



 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2023-1 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023-iesiems metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO    

1.1. Išlaidoms  217,5 

              iš jų darbo užmokesčiui  2519,6 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)  323,3 

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) 

 318,9 

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP)  24,8 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB)  2068,4 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:  1,8 

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)  1,8 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai   

 


