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Aplinkos analizė
Išorės veiksniai:
Politiniai veiksniai.
Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos politikos
dokumentus. Pagrindinis jos tikslas - paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir
savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo valstybės ateitį.
Ekonominiai veiksniai.
Esant sudėtingai ekonominei situacijai šalyje, ribojami švietimo finansavimo ištekliai, mažėja
švietimo įstaigų galimybės renovuoti aplinką, įsigyti priemones, vykdyti projektus. Varėnos
rajone vis dar didelis nedarbo lygis, todėl blogėja mažas pajamas gaunančių tėvų, vaikų
mokymosi sąlygos ir galimybė jiems lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
Socialiniai veiksniai.
Artimiausiais metais mažės ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių skaičius todėl bus
aktuali mokyklų tinklo pertvarka.
Daugėja socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų. Finansų krizė sukėlė šalyje naują nedarbo
augimo bangą, todėl gali didėti problemiškų šeimų ir rizikos grupių vaikų skaičius. Emigracijos ir
reemigracijos procesai
kels naujus iššūkius sprendžiant emigrantų, imigrantų, reemigrantų ir jų vaikų problemas. Dar
labiau aktualizuosis individualus ugdymas pagal ugdomojo galimybes, pedagoginė ir socialinė
pagalba.
Technologiniai veiksniai.
Plintant informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimui atsiranda galimybė ugdymo
procesą pritaikyti skirtingų poreikių ir galimybių žmonėms bei mažinti miesto –kaimo atotrūkį.
Vidaus veiksniai:
Teisinė bazė.
Varėnos moksleivių kūrybos cento – neformaliojo vaikų švietimo mokyklos veikla grindžiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės
nutarimais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Varėnos rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
švietimo įstaigų veiklą. Mokyklos veiklą, jos bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę
reglamentuoja mokyklos nuostatai.
Organizacinė struktūra.
Moksleivių kūrybos centro (toliau - Centro) savivalda grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis

neformaliojo vaikų švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Centro savivaldos
institucijos kolegialiai svarsto įstaigos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją,
apibrėžtą centro nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimtiems sprendimams,
atlieka visuomeninę centro valdymo priežiūrą.
Moksleivių kūrybos centro aukščiausia savivaldos institucija – Centro taryba.
Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro
mokinių, mokytojų (būrelių vadovų), tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę
demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti aktualius Centro klausimus, direktoriui atstovauti
teisėtiems Centro interesams.
Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų (būrelių vadovų)
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius,
metodininkai, visi Centre dirbantys būrelių vadovai, akompaniatoriai ir kiti tiesiogiai ugdymo
procese dalyvaujantys asmenys. Centrui vadovauja direktorius. Direktorius atsako už visą centro
veiklą, jos ritmingą ir kokybišką darbą.
Žmogiškieji ištekliai (pareigybės, kvalifikacija).
Varėnos moksleivių kūrybos centro darbuotojų etatų ir pedagoginių valandų skaičių nustato
savininko teises ir pareigas įgyvendinantį institucija - Varėnos rajono savivaldybės taryba.
Ugdymo programų įgyvendinimui 2017-2018 m. m. mokykloje nustatytos 155 pedagoginio
darbo val. skaičius per savaitę (7,8 pedagoginio darbo normos). Mokykloje dirba 22 pedagoginiai
darbuotojai (būrelio vadovas, akomponiatorius ir metodininkas). Mokytojų kvalifikacija ir
išsilavinimas atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nuostatas.
Mokyklos direktoriui suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Mokyklos pedagogai nuolat gilina savo žinias bei įgūdžius įvairiuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose.
Planavimo sistema.
Pagrindiniai planavimo dokumentai, kuriais vadovaujamasi planuojant Varėnos moksleivių
kūrybos centro veiklą, yra:
 Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų strateginis plėtros planas;
 Varėnos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas, rengiamas 3 metų laikotarpiui;
 Varėnos moksleivių kūrybos centro strateginis veikos planas, metinis veiklos planas ir
ugdymo planas.
Finansiniai ištekliai.
Savo tikslams įgyvendinti Varėnos moksleivių kūrybos centras naudoja Savivaldybės biudžeto,
gautomis pajamomis iš teikiamų paslaugų, kitomis teisėtu būdu įgytomis lėšomis. Centrui
suteiktas paramos gavėjo statusas, leidžiantis gauti pinigines lėšas iš rėmėjų.
Pagrindinis centro veiklos finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos.
Apskaitos tinkamumas.
Apskaita vedama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitą tvarko Varėnos
rajono savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrius.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita mokykloje vedama ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos).
Mokykloje veikia internetas. Moksleivių kūrybos centro veikla atsispindi internetinėje svetainėje
www.mkc.varena.zaibas.lt . Pagal poreikius informacija gali būti pateikiama rajoninėje spaudoje.
Vidaus kontrolės sistema.
Varėnos moksleivių kūrybos centre vykdomas vidaus auditas, pedagoginės veiklos priežiūra.
Mokyklos veiklą prižiūri savivaldybės institucijos.
Vidaus tvarką reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės,
darbuotojų pareiginiai nuostatai.
Finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis centro direktoriaus patvirtintomis finansų
kontrolės taisyklėmis.
SSGG analizė:

Stiprybės.
Mokinių saviraiškos įvairovė, turiningas laisvalaikio organizavimas.
Palanki mokymosi motyvacija, socializacija ir nusikalstamumo prevencija.
Aukšta mokyklos mokytojų kvalifikacija.
Aukšti ugdymo rezultatai ( vaikų pasiekimai rajono, šalies ir tarptautiniu mastu).
Dauguma būrelių nemokami.
Palankus mikroklimatas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su rajono mokyklomis.
Bendruomenės tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas.
Silpnybės.
Ugdymo formalizavimas.
Didelė vaikų kaita, nepalankios galimybės rajono mokyklų vaikams lankyti mūsų mokyklos
užsiėmimus.
Geografiškai išskaidyta bendruomenė(mokykla veikia atskiruose, vienas nuo kito mieste
nutolusiuose pastatuose).
Materialinių – finansinių išteklių nepakankamumas ( patalpos neatitinka sanitarinių – higieninių
normų reikalavimų, trūksta lėšų būrelių veiklai finansuoti).
Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų neformaliajam ugdymui.
Galimybės.
Palankios sąlygos kelti darbuotojų kvalifikaciją.
Projektinė veikla, naujų partnerių paieška, tarptautinis bendradarbiavimas.
Neįgaliųjų ugdymas.
Savivaldos institucijų veiklos gerinimas.
Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida.
Materialinės – finansinės bazės gerinimas.
Grėsmės.
Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl demografinės šalies padėties.
Nepakankamas finansavimas.
Konkurentai – kitos neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir centrai.
Atskirų bendruomenės narių pasyvumas.
Kvalifikuotų ir iniciatyvių darbuotojų stoka dėl mokyklos veiklos specifikos (būrelių vadovų
paruošimas, maži darbo krūviai, antraeilių pareigų darbuotojai).
Strateginės išvados.
Kurti efektyviai veikiančią mokinių ugdymo sistemą.
Modernizuoti ugdymo procesą.
Stiprinti mokymosi motyvaciją.
Racionaliai naudojant materialinius bei žmoniškuosius išteklius pagerinti mokymosi aplinką,
bendram darbui sutelkiant iniciatyvų, kompetentingą mokyklos kolektyvą, bendruomenę.
Misija

- teikti vaikų neformaliojo švietimo paslaugas Varėnos rajono bendruomenei:
- formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines regiono švietimo nuostatas ir
bendruomenės poreikius ;
- dėti tvirtus mokinių dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, skiepyti
bendražmogiškąsias vertybes, lavinti gebėjimus tuo grįsti savo gyvenimą;
- brandinti mokinių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą, atsakomybę už savo
veiksmus;
- tenkinti vaikų meninės, intelektualinės bei techninės saviraiškos, laisvalaikio
organizavimo poreikius;
- vystyti ir skatinti būrelių, klubų ar kitų mokinių kolektyvų veiklą, organizuoti
renginius mokyklos ir rajono bendruomenei, dalyvauti įvairiuose apskrities,
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, ruošti kūrybinius projektus ir
programas vaikams.

Kodas
01

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

Strateginio tikslo aprašymas
Siekiant užtikrinti gyventojams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, atsižvelgiant į
švietimo veiklą reglamentuojančius dokumentus, Centras rengia ir įgyvendina ugdymo planus ir
neformaliojo vaikų švietimo programas, gerinama švietimo kokybės vadybą ir užtikrina saugią
ugdymo(si) aplinką. Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos, kurių tikslai:
01. Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę.
02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos
poreikius neformaliojo švietimo mokyklose.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
02. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos
moksleivių kūrybos centre.
Šiai priemonei skirtos lėšos naudojamos įstaigos darbuotojų ir vadovų darbo užmokesčiui,
kvalifikacijai tobulinti, mokymo priemonėms įsigyti, ugdymo aplinkai išlaikyti.
06. Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.
Šiai priemonei skirtos lėšos naudojamos vaikų neformaliojo švietimo veikloms vykdyti,
vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-235 nustatyta
tvarka.
Produkto vertinimo kriterijai:
- mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, skaičius;
- valstybės finansuojamose neformaliojo vaikų švietimo programose
užimtų mokinių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, dalis nuo Savivaldybės mokyklų bendro
mokinių skaičiaus, proc.
04. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką.
01. Uždavinys. Vykdyti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos modernizavimą,
užtikrinant atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
19. Projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio regionuose“ įgyvendinimas.
Projektą planuojama įgyvendinti pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Įgyvendinant jį, numatoma
atnaujinti Vytauto g. 29, Varėnoje, esantį pastatą, kuriame įsikūrę Varėnos Jadvygos Čiurlionytės
menų mokykla ir Varėnos moksleivių kūrybos centras, organizuoti veiklas, skirtas socialiai
pažeidžiamų jaunuolių grupių įtraukimui į kūrybinę veiklą bei mokymus pedagogams ir tėvams.
28. Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje,
modernizavimas.
Panaudojant ES investicijas, numatoma įgyvendinti projektą, kurio metu bus atnaujintas Varėnos
moksleivių kūrybos centro pastatas J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje.
2018 m. planuojama parengti techninį projektą, atlikti jo ekspertizę ir pradėti vykdyti rangos
darbus.
Produkto vertinimo kriterijus:
- renovuojamų švietimo įstaigų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- renovuoto švietimo įstaigų bendrojo ploto dalis nuo viso švietimo įstaigų bendrojo ploto, proc.

Strateginio veiklos plano priedai
1b forma. Programų aprašymai.
1 lentelė. 2017–2020 metų programų tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinės.
2 lentelė. Programų vertinimo kriterijų suvestinės.
3 lentelė. 2017–2020 metų strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinė.
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Varėnos moksleivių kūrybos centras, 295327630
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Varėnos moksleivių kūrybos centras, P12.17

01
Programos kodas
Programos parengimo
argumentai

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Varėnos rajono
savivaldybės plėtros
strateginį planą)
Šia programa
įgyvendinamas įstaigos /
padalinio strateginis
tikslas:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnyje nurodyta,
kad centras rengia strateginį planą. Centro tarybos, savininko
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės
mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomosios
institucijos ar jos įgalioto asmens pritarimu centro strateginį planą
tvirtina direktorius.
Centras rengia metinį veiklos planą. Centro tarybos
pritarimu šį planą tvirtina centro vadovas.
Šia programa siekiama sudaryti palankias sąlygas ugdymo
procesui organizuoti ir saugiai aplinkai kurti.
Bendruomenės pažangos skatinimas ir
socialinio saugumo užtikrinimas
Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios,
aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės
ugdymui

Kodas

1

01
Kodas

Programos
Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Kodas

01

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kad savivaldybė
privalo turėti pakankamą neformaliojo švietimo programų tiekėjų tinklą, užtikrinantį galimybę
mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius. Siekiant šio tikslo, vykdomas
vienas uždavinys.
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos
poreikius neformaliojo švietimo mokyklose.
Varėnos moksleivių kūrybos centre per saviraiškos poreikio tenkinimą bus ugdomos vaikų
kompetencijos, pilietiškumas, tautiškumas, požiūris į gyvenimo būdų įvairovę, vykdomos
edukacinių, kultūrinių renginių mokiniams programos.
01. Uždavinio įgyvendinimo priemonė:
01. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas.
02. Edukacinių, kultūrinių renginių mokiniams organizavimas.
Ugdymo programų ir edukacinių, kultūrinių renginių įgyvendinimui ir ugdymo sąlygų
užtikrinimui iš savivaldybės biudžeto lėšų 2018 m. planuojama gauti 166,9 Eur., tėvų įnašų už
mokinių neformalųjį švietimą -2,3 Eur., kiti šaltiniai- 1,5 Eur. ir NVŠ 8,4 Eur.
Valstybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas.
Produkto vertinimo kriterijai:
- vykdomų neformaliojo ugdymo programų ir edukacinių, kultūrinių renginių mokiniams
skaičius;
Rezultato vertinimo kriterijai:
-

mokinių, lankančių moksleivių kūrybos centrą, skaičius - 280 mokinių.

Programos
tikslas

Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti
saugią ugdymo(si) aplinką.

Kodas

04

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.
Šio uždavinio įgyvendinimui vykdoma viena priemonė.
01. Uždavinio įgyvendinimo priemonė:
01. Panaudojant ES investicijas, numatoma įgyvendinti projektą, kurio metu bus atnaujintas
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastatas J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje. Preliminari
projekto vertė – 467,1 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 397,0 tūkst. Eur. 2018 m. planuojama parengti
techninį projektą, atlikti jo ekspertizę ir pradėti vykdyti rangos darbus.

Produkto vertinimo kriterijai:
Renovuojamų patalpų plotas, kv.m.*
Rezultato vertinimo kriterijus:
Renovuoto patalpų ploto dalis nuo viso bendrojo patalpų ploto, proc.*

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Bus užtikrintas moksleivių kūrybos centro
vykdomų ugdymo programų finansavimas, sudarytos higienos normų reikalavimus atitinkančios
ugdymo sąlygos, suteiktos galimybės tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius. Su mokinių
pasiekimais galės susipažinti vietos bendruomenė.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Programa gali būti finansuojama iš
valstybės, savivaldybės biudžeto, specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti,
biudžetinių centro pajamų, savivaldybės privatizavimo fondo, rėmėjų, ES lėšų ir įvairių fondų
lėšų.
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginiame plane, kurie susiję
su vykdoma programa: 1.1.3.1. Užtikrinti neformalaus švietimo paslaugų prieinamumą,
atsižvelgiant į vaikų poreikius; 1.1.4.2. Sudaryti sąlygas visiems pedagogams įgyti reikiamą
profesinę kompetenciją; 1.1.4.3 Tobulinti visų švietimo lygmenų vadovų vadybinius gebėjimus.

Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai: LR Vietos savivaldos įstatymas; LR Švietimo
įstatymas; Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija ir kiti švietimo įstaigų veiklą
reglamentuojantys teisės aktai.
Kita svarbi informacija:
Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(Eur)
Ekonominės
klasifikacijos grupės
1. Iš viso lėšų poreikis:
1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir
finansiniams įsipareigojimams
vykdyti
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Savivaldybės
lėšos:
2.1.1. Savivaldybės biudžeto
lėšos ( SB)
2.1.2. Biudžetinių įstaigų
pajamos (SB(SP))
2.1.3. Mokinio krepšelio lėšos

Asignavimai
2017-esiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2018-esiems
metams

Projektas
2019-iesiems
metams

Projektas
2020-iesiems
metams

154,6
154,6
109,7

166,9
166,9
106,3

175,9
175,9
109,9

184,7
184,7
111,8

-

-

2,0

2,0

154,6

166,9

175,9

184,7

169,5

183,0

190,5

199,3

154,6

166,9

175,9

184,7

2,3

2,3

2,3

2,3

(SB(VB)-MK)
2.1.4. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos
lėšos (SB(VB)-TD)
2.1.5. Valstybės ir savivaldybės
biudžeto tarpusavio atsiskaitymų
lėšos (SB(TA))

1,3

...
2.2. Kiti šaltiniai:

1,5

0,3

0,3

0,3

2.2.1. Europos Sąjungos paramos
lėšos (ES)
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos

9,8

13,5

12,0

12,0

1,5

0,3

0,3

0,3

(LRVB)
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai

(Kt)
...

Varėnos moksleivių kūrybos centro
direktorius

Data

Raimondas Žilinskas

2 lentelė
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos
tikslo kodas
kodas

Programos
tikslo
kodas

uždavinio
kodas

01

01

Vertinimo kriterijaus
kodas

2017-ųjų
metų
planas

2018ųjų
metų
planas

2019ųjų
metų
planas

E-01-01-01

83,2

84,10

85,30

X

Mokinių, lankančių moksleivių
kūrybos centrą, dalis nuo Savivaldybės
mokyklų bendro mokinių skaičiaus,
proc.
Vaikų ir mokinių, dalyvavusių šalies ir
regioniniuose renginiuose, skaičius

R-01-01-01

12,41

12,50

12,60

X

R-01-01-02

20

20

21

X

Renovuoto (modernizuoto) bendrojo
ploto dalis nuo viso moksleivių
kūrybos bendrojo ploto, proc.

R-01-01-03

42,63

42,63

-

X

pavadinimas

2020ųjų
metų
planas

2031-ųjų
metų
planas

Efekto kriterijus (-ai)
01

01

Mokinių, įgyvendinusių neformaliojo
vaikų švietimo programas moksleivių
kūrybos centre, proc.
Rezultato kriterijai
01

02

01

04

01

01

01

06

Produkto kriterijai
01

01

01

01

Mokinių, lankančių moksleivių
kūrybos centrą, skaičius.

P-01-01-01-01

270

275

280

X

01

01

01

02

P-01-01-01-02

134

150

160

X

01

01

02

03

Valstybės finansuojamose
neformaliojo vaikų švietimo
programose užimtų mokinių skaičius
Renovuojamų patalpų plotas, kv.m.

P-01-02-01-02

451,45

451,45

-

X

Varėnos moksleivių kūrybos centro direktorius

Raimondas Žilinskas

3 lentelė
2017-2020 METŲ STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ*
(Eur)
Strateginio
tikslo kodas

Strateginio tikslo pavadinimas

01

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

Programos
kodas
01
04

Programos pavadinimas
Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir
programų įvairovę.
Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę
ir užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką
Iš viso tikslui:

Patvirtinti
2017 metų
asignavimai

2018 metų
išlaidų
projektas

2019 metų
išlaidų
projektas

2020 metų
išlaidų
projektas

169,5

183,0

190,5

199,3

5,0
174,5

159,2
342,2

281,2
471,7

-

174,5

342,2

471,7

187,3

Iš viso tikslui:

Iš viso tikslui:
IŠ VISO:
*

Visų finansavimo šaltinių

Varėnos moksleivių kūrybos centro direktorius

Data

Raimondas Žilinskas

