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Misija 

Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ yra katalikiškos krypties institucija, integruojanti 
dvasinį ugdymą  į įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
sudaranti sąlygas vienerių-septynerių metų vaikams pasirengti sėkmingam 
mokymui(-si) aukštesnės pakopos institucijoje, puoselėjanti prigimtines vaiko 
galias, ugdanti dvasines, krikščioniškas vertybes bei ugdanti savarankišką, 
atsakingą ugdytinį, gebantį tapti kūrybišku visuomenės nariu. 
Įstaiga atvira bendruomenei ir visai visuomenei. 
 

 
 

Situacijos analizė 
 
 

Išorinės aplinkos analizė 
 
 

 
Politiniai – teisiniai veiksniai. 

Švietimas - prioritetinė šalies sritis. 
Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos švietimo gaires, prioritetus. Jais vadovaujantis sukurta darnaus vystymosi 
Švietimo strategija ir jos įgyvendinimo gairės (2005 m. kovo 18 d., 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių 
Tautų Generalinės asamblėjos nutarimas).Valstybės ilgalaikės Švietimo strategijos 2013-2022 metų 
nuostatos (LRS 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745). Lietuvos pažangos strategija 
„Lietuva 2030“ (LRS 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015), Lietuvos mokslo ir inovacijų 
politikos kaitos gairės (LRS 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. XII-2654), Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymo pataisos (LRS 2016 m. spalioio 18 d. Nr. XII-2685). 
Lietuva bendradarbiauja su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis: UNDP, UNESCO, UNICEF, 
OECD.  
Aptariant politinių veiksnių įtaką ikimokyklinio ugdymo institucijai nemažiau svarbu yra ir vietinių 
politikų dėmesys, nes ikimokyklinis ugdymas yra savivaldybės savarankiška funkcija.   
Šilutės lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ savo veiklą grindžia: LR Konstitucija, LR švietimo ir kitais 
įstatymais, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės 
nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, LR vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymų 
įgyvendinamaisiais teisės aktais bei šių dokumentų pagrindu parengtais Šilutės lopšelio-darželio 
,,Gintarėlis“ nuostatais. Įstaigos veiklą gali įtakoti įstatymų ir norminių teisės aktų pokyčiai.  
 



                                                              
                                                    Ekonominiai veiksniai. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos veiklą įtakoja bendrieji Lietuvos ekonominiai 
rodikliai. Tačiau valstybiniu lygmeniu ekonomikos ir švietimo santykyje yra dar daug trūkumų. 
Nors Lietuvos Respublikos ilgalaikėje strategijoje švietimas, jo plėtra yra įvardinti kaip esminiai 
prioritetai, tačiau iš visų planuojamų papildomų įplaukų iš ES struktūrinių fondų švietimui skiriama 
ne tiek kiek reikėtų. Analizuojant atskiroms ugdymo pakopoms skirtas lėšas, aiškėja, kad daugiau jų 
skiriama bendrojo lavinimo mokykloms, o ikimokykliniam ugdymui vis dar skiriama 
nepakankamai. Atsižvelgiant į ekonominių veiksnių įtaką konkrečiai įstaigai, svarbi yra regiono ir 
rajono ekonominė būklė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057, nuo 2011 m. sausio 
m. įvestas „ikimokyklinuko krepšelis" ir skirtas kiekvienam pagal ikimokyklinio ugdymo programą 
ugdomam vaikui 20 valandų per savaitę. Visa tai įtakoja ir Šilutės rajono švietimo sistemą, tačiau iš 
savivaldybės  skiriamų lėšų įstaigai nepakanka.  
 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra labai svarbi vaiko asmenybės ugdymo(-si) pakopa, 
kuri taip pat reikalauja nemažų investicijų. Situacija gerėja, tačiau esamų ir skiriamų lėšų dar 
nepakanka ikimokyklinio ugdymo ekonominei padėčiai spręsti - pasenusi elektros instaliacija, 
patalpose seno tipo skardiniai ir labai mažai šildantys radiatoriai; skalbyklos, salės patalpos bei 1 
laiptinė reikalauja kapitalinio remonto; apšiltinti pastato sienas arba atlikti tarblokinių siūlių 
užpildymą  ir kt., nes drėksta vidinės patalpų sienos, plinta pelėsis, byra tinkas, o tai kenkia vaikų ir 
darbuotojų sveikatai. Būtina įsigyti naujų, atitinkančių Europos standartus, lauko įrengimų. Maisto 
sandėliuose būtinas kondicionierius, virtuvėje būtina įsigyti konvekcinę krosnį. 
 
 

 
Socialiniai veiksniai. 

Šilutės lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ yra naujausiame Šilutės miesto mikrorajone. Įstaiga  
funkcionuoja  30 metų. Įstaigos pastatas labiausiai atitinka ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
reikalavimus, nes jame pakankamai erdvūs žaidimų kambariai, atskiri miegamieji, didelės rūbinės, 
higienos patalpos, tačiau didžiulį susirūpinimą kelia didėjantys vaikų sergamumo rodikliai, 
atsirandantys įvairūs sveikatos sutrikimai bei gyventojų emigracija. Jau daugelį metų pastebima 
vaikų sergamumo didėjimo tendencija. Dažniausiai pasitaikančios ligos: kvėpavimo ligos, vis 
daugiau išryškėja regos ir laikysenos problemų. Taip pat neramina ir, ugdymo įstaigas skatina 
koreguoti savo veiklos kryptis, nuolat didėjantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius. Daug 
vaikų turinčių kalbos ir komunikacijos problemų. Nemažėja šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš 
tėvų (vienišų mamų). Didėja  įstaigoje vaikų turinčių socialines lengvatas į išlaikymą.  
Teigiamais ikimokyklinio ugdymo įstaigoms veiksniais galima įvardinti: nuolat, kad ir nežymus,  
finansavimo didėjimas, augantis visuomenės pasitikėjimas ugdymu, švietimu, gerėjanti 
demografinė padėtis.  
 

 
Technologiniai veiksniai. 

XXI a.- technikos ir technologijų amžius. Nuolat didėja informacinių technologijų poreikis. Įstaiga 
turi 8 kompiuterius: 1 stacionarų kompiuterį, skirtą pedagogių pasirengimui ugdymo procesui, 1 
nešiojamą kompiuterį, skirtą ugdymo procesui vykdyti grupėse. Visi kompiuteriai su internetiniu 
ryšiu. Reikėtų  kompiuterių grupėse tam, kad pedagogai galėtų naudoti(-is) naujausia informacija, 
kuri neabejotinai prisidėtų prie naujoviško ir modernaus/ šiuolaikiško  ugdymo. Ugdytiniai turi būti 
mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų. Jau privalu ugdymo procese naudoti informacines 
technologijas. Yra sukurtų nemažai programų, skirtų ugdymui. Nepakanka įstaigai skiriamų lėšų ir 
modernioms metodinėms priemonėms įsigyti.  



 
 

Vidinės aplinkos analizė 
 

Teisinė bazė. 
Teisinė forma: Šilutės lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ yra bendros paskirties biudžetinė ugdymo 
įstaiga, juridinis asmuo. Steigėjas: Šilutės rajono Savivaldybės taryba.   
Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
biudžetinių įstaigų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei įstaigos nuostatais, darbuotojų 
pareigybės aprašymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, įstaigos tvarkų aprašais, įstaigos direktoriaus 
įsakymais.  
 

 
Organizacinė struktūra. 

Įstaigoje veikia 10 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių: 
1. Ankstyvojo amžiaus bendrojo ugdymo:       2 grupės  1,5 - 3 metų vaikams; 
2. Ikimokyklinio amžiaus bendrojo ugdymo:  6 grupės  3 – 5 metų vaikams; 
3. Priešmokyklinio ugdymo:                            2 grupės  6 – 7   metų vaikams. 
Grupių skaičių lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ tvirtina Savivaldybės taryba iki einamų metų liepos 
1 d.  
Įstaigą  lanko 190 vaikų. Pastaraisiais metais vaikų didėja. Kad patenkinti vietų poreikį įstaigoje, 
2018 metų pradžioje numatyta ,iš ES struktūrinių fondų lėšų, papildomai įrengti 2 naujas 2-3 m. 
amžiaus vaikams grupes.  
Administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedė, vyr. buhalterė, 
apskaitininkė, raštvedė, bendrosios praktikos slaugytoja. 
Pedagogai: ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės, muzikos mokytoja, 
logopedė. Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai įstaigoje ugdomi pagal individualią, įstaigos 
pedagogų parengtą, ikimokyklinio ugdymo programą "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa...", 
kuria, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama kurti sąlygas 
padedančias vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius, etninius ir kitus 
poreikius. 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal "Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 
programą" bei pagal tarptautinę socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programą 
"Zipio draugai". Vaikų ugdymas paremtas Lietuvių tautos Katalikiškomis tradicijomis bei lietuvių 
liaudies patirtimi. 
Įstaigos taryba – aukščiausia  savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagoges, kitus 
darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos veiklos  sprendimams priimti ir 
įgyvendinti. 
Įstaigos pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, pedagogų 
profesiniams ir bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, ūkvedė, pedagogai, bendrosios praktikos slaugytoja.  
Įstaigos metodinis būrelis:  
(ugdymo projektai, programos, metodiniai pasitarimai, tėvų švietimas ir konsultavimas, vertinimas 
ir įsivertinimas, kvalifikacijos tobulinimas ir kt.). 
Pedagogų atestacijos ir vaiko gerovės komisijos. 
Darbo grupės: laikinos, pastoviai veikiančios, projektinės. 
 



Nepedagoginis personalas - auklėtojų padėjėjos, virėjos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkai, 
teritorijos priežiūros darbininkas, pagalbiniai darbininkai, valytojos, skalbėja, sandėlininkė. 
 
 

Žmogiškieji ištekliai. 
Personalas. Įstaigoje patvirtinti 42,40 etatai: 18,90 pedagogų, 23,50 techninio personalo 
darbuotojų, iš jų 3 administracijos darbuotojai. . 
Pedagogai. 
Įstaigoje dirba 19 pedagogų :  

 16 - su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, (iš jų - 3 edukologijos mokslų magistrai); 
 3 - pedagogai turi specialųjį pedagoginį išsilavinimą (įgytą iki 1995 m.). 

Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją: 
 10 pedagogų – auklėtojo(mokytojo) metodininko kvalifikacinę kategoriją; 
 5 pedagogai – vyresniojo auklėtojo (mokytojo) kvalifikacinę kategoriją. 
 3 pedagogės – auklėtojos kvalifikaciją. 
 1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui neturi kvalifikacinės kategorijos, nes tik nuo 2011-09-

01 pradėjo įstaigoje dirbti. Turi  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir švietimo vadybos bei 
edukologijos mokslų magistro studijų diplomą. Pedagoginis darbo stažas – 8 metai, vadybinis – 5 
metai. 
Auklėtojų pedagoginis darbo stažas: 1 pedagogas turi virš 5 metų pedagoginio darbo stažo, 1 
pedagogas turi virš 20 metų pedagoginio darbo stažą, 17 pedagogų – 25 ir daugiau pedagoginio 
darbo stažo. 
 
Pedagogai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kvalifikaciją kelia, 
atsižvelgiant į įstaigos tikslus, į parengtą kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinę programą. Metų 
pabaigoje rašoma apie dirbančius atestuotus pedagogus ataskaita, tikslinama ir derinama pedagogų 
perspektyvinė atestacijos programa su steigėju. 
 
  

 
Planavimo sistema. 

Įstaigos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas trejiems metams, metinis įstaigos veiklos 
planas, operatyviniai veiklos planai, ugdymo programos. Įstaigos metinis veiklos planas svarstomas 
lopšelio-darželio pedagogų taryboje, aprobuojamas įstaigos taryboje ir  tvirtinamas lopšelio-darželio 
direktoriaus įsakymu. 
Pedagogų taryboje svarstomi metodinės veiklos, vaiko gerovės komisijos planai, įstaigos 
kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos komisijos perspektyviniai planai, vidaus audito grupės veiklos 
planai, inspektavimo planas, bendradarbiavimo su tėvais veiklos planai, projektai. 
Ūkinės-finansinės veiklos planas, biudžeto išlaidų sąmatos projektas ir asignavimai, metinės veiklos 
programos, įstaigos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, kūrybinių grupių veiklos planai, pareigybių 
aprašai, instrukcijos, ugdymo organizavimo tvarkos svarstomos lopšelio-darželio taryboje ir 
tvirtinamos direktoriaus įsakymu. 
Auklėtojos, planuodamos savo veiklą, vadovaujasi individualia įstaigos ikimokyklinio ugdymo 
programa ,,Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Vyrauja savaitės ir teminis planavimas. Taip pat 
rašomas grupės metinis planas visiems metams. Ugdomieji grupės savaitės ir metiniai planai 
laikomi kiekvienos grupės segamame aplanke. 
Priešmokyklinių grupių veikla planuojama vadovaujantis ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) 
programa“. Planuojant atsižvelgiama į vaiko individualumą, gebėjimus, turimas kompetencijas. 
Priešmokyklinėse grupėse taip pat rašomas metinis ugdomosios veiklos planas bei kiekvieną savaitę 



rašomi savaitiniai grupės ugdomosios veiklos planai. 
Programas, projektus, planus rengia laikinos ir pastoviai veikiančios kūrybinės darbo grupės. Su 
strateginiu planu, metine veiklos programa supažindinami lopšelio-darželio darbuotojai, ugdytinių 
tėvai visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose. 
Į planavimą vis daugiau įtraukiama ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai, 
plėtojamos informacijos perteikimo sistemos. 
 

 
Finansiniai ištekliai. 

 Savivaldybės biudžeto lėšos;  
 Mokinio krepšelio lėšos;  
 Specialiosios lėšos;  
 Paramos lėšos;  
 Lėšos, skirtos vaikų  nemokamam maitinimui;  
 Pieno programa;  
 Vaisių vartojimo skatinimo programa.  

Trūksta priemonių lauko aikštynuose. Kol kas įstaigos finansiniai ištekliai yra riboti ir tenkina tik 
pačius svarbiausius įstaigos veiklos, vaikų ugdymo (si) poreikius.  
Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymu  ir 
lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, įstaigos 
parengtomis buhalterinės apskaitos politikos tvarkomis ir kitais norminiais aktais bei direktoriaus 
įsakymais. Įstaigos apskaitą tvarko vyr. buhalteris, kuris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ir 
finansinės atskaitomybės pateikimą nustatytu terminu. Apskaitos sistema atitinka statistikos ir 
biudžetinių įstaigų apskaitos  reikalavimus. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra labai svarbi vaiko asmenybės ugdymo(-si) pakopa, 
kuri taip pat reikalauja nemažų investicijų. Situacija gerėja, tačiau esamų ir skiriamų lėšų dar 
nepakanka ikimokyklinio ugdymo ekonominei padėčiai spręsti: pasenusi elektros instaliacija, 
patalpose seno tipo skardiniai ir labai mažai šildantys radiatoriai; skalbyklos, salės patalpos bei 1 
laiptinė reikalauja kapitalinio remonto; apšiltinti pastato sienas arba atlikti tarblokinių siūlių 
užpildymą  ir kt., nes drėksta vidinės patalpų sienos, plinta pelėsis, byra tinkas, o tai kenkia vaikų ir 
darbuotojų sveikatai. Būtina įsigyti naujų, atitinkančių Europos standartus, lauko įrengimų. Maisto 
sandėliuose būtinas kondicionierius, virtuvėje būtina įsigyti konvekcinę krosnį. 
 
 

 
Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. 

Įstaiga naudojasi fiksuotu telefono ryšiu. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 7 darbo vietos su 
internetiniu ryšiu. 1 kompiuteris (nešiojamas) su internetiniu ryšiu, skirtas ugdymo procesui. Įstaiga 
turi 2 telefono numerius. Įstaigos internetinė svetainė www.gintarelis.lt.  
Artimiausiu metu planuojama:  

 Ryšio ir komunikavimo kokybei užtikrinti, kiekviename darbo kabinete, įvesti po atskirą 
telefono numerį. 

 Iš 2 proc. lėšų pakeisti/modernizuoti internetinę svetainę. 
 

 
 

Vidaus darbo kontrolė 
Įstaigos vidaus darbo kontrolę reglamentuoja darbuotojų pareigybės aprašymai, įstaigos nuostatai, 
vidaus  tvarkos taisyklės.  



 Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas  vykdomas pagal ikimokyklinės įstaigos vidaus 
audito metodiką, kuri  yra esminė lopšelio- darželio veiklos efektyvumo vertinimo forma. 

 Lopšelyje- darželyje sukurta pedagoginės švietimo priežiūros sistema. Pagal parengtą 
priežiūros planą, ugdomojo darbo priežiūrą vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, bendrosios praktikos slaugytoja. 

 Nuolat teikiama metodinė pagalba pedagogams.  
 Įstaigos finansinę veiklą koordinuoja lopšelio-darželio vadovas bei steigėjas. 
 Išankstinę ir einamąją kontrolę vykdo įstaigos vyr.buhalteris, paskesniąją direktorius.  

 
  SSGG analizė 

 
Stiprybės 

1. Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos, turintys ilgametę darbo patirtį, 
vadovai ir pedagogai,  
2. Visi pedagogai sistemingai ir tikslingai kelia kvalifikciją, dalijasi gerąja darbo patirtimi. 
3. Dirbame pagal individualią įstaigos programą „Ir mažoj širsdelėj daug gerumo telpa“. 
4. Plėtojamas komandinis darbas. 
5. Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
6. Įstaigos veikla stabili ir atvira, turinti veiklos prioritetus. 
7. Ugdymo(si) aplinka, darbo ir poilsio sąlygos racionalios, nuolat atnaujinamos, turtinamos ir 
modernizuojamos..  
8. Aukštas renginių organizavimo lygis. 
9. Įstaigos pedagogės dalyvauja respublikiniuose, rajoniniuose projektuose, konkursuose, parodose. 
10. Vykdomas įstaigos vidaus auditas. 
11. Suformuotos savitos įstaigos tradicijos. 
12. Įstaiga turi savo internetinį puslapį, kuriame teikiama ir pastoviai atnaujinama aktuali 
informacija. 
13. Geras mikroklimatas. 
14. Teikiamos papildomos vaikų ugdymo paslaugos: ritminių šokių užsiėmimai, futbolo būrelis. 
15. Sistemingai atliekamas įstaigos veiklos įsivertinimas. 

 
Silpnybės 

1. Trūksta ugdymo priemonių. 
2. Reikalingas pastato apšiltinimas. 
3. Finansinių lėšų trūkumas. 
4. Dalis pedagogų nepakankamai atviri pokyčiams, jaučiama iniciatyvumo stoka. 
5. Daugėja vaikų su spec. poreikiais, kalbos sutrikimais. Jau nuo  3-4 metų vaikams reikalinga  
psichologo, logopedo pagalba.  
6. Trūksta informacinių technologijų  ir sportinių įrengimų vaikams lauke, jų aktyviam judėjimui 
skatinti. 

 
Galimybės 

1. Galimybė rinktis darbo kryptis, veiklos prioritetus, dalyvauti metodinėje veikloje. 
2. Sudaryti galimybes pedagogams dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, 
programose. 
3. Tėvų 2 procentų ir rėmėjų paramos lėšomis įstaiga gali turtinti savo materialinę bazę. 
4.Gerinti ugdymo kokybę. 
5. Aktyviau įtraukti šeimas į vaikų ugdymo procesą. 
6. Glaudus bendradarbiavimas su Šilutės r. ŠPT siekiant harmoningos pedagogų ir ugdytinių tėvų 



sąveikos. 
7. Esamų įstaigos tradicijų išlaikymas, tęstinumas ir naujų kūrimas. 
8. Veiklos įvairovė ir kūrybiškumas ugdymo procese. 
9. Formuoti įstaigos įvaizdį. 
10. Sudarytos sąlygos tėvų švietimui. 

 
Grėsmės 

1. Demografinė padėtis, šeimų emigracija į užsienio šalis, mažas gimstamumas. 
2. Konkurencija tarp ikimokyklinių įstaigų. 
3. Vaikų sergamumas. 
4. Nepakankamas būtiniausių įstaigos reikmių finansavimas. 
5. Programų lėšos yra vienkartinės investicijos, todėl negali atstoti stabilaus finansavimo. 
6. Papildomai lėšų reikia: elektros instaliacijos, šildymo, aikštynų renovacijai, grupių miegamųjų  
remontui. 
7. Visuomenės paramos mažėjimas. 
8. Gilėja visuomenės socialinė diferenciacija. 
9. Daugėja šeimų, kuriose vaikus augina vienišos mamos, išsiskyrę ar išvykę į užsienį tėvai, 
močiutės. Šeimoms reikalinga psichologo pagalba. 
10. Tėvų abejingas požiūris į ugdymo tęstinumą namuose. 
 
 

Strateginio veiklos plano priedai 
 

1 b forma. Programų aprašymas. 
1 lentelė. 2018-2020 m. programos tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir 
priemonių išlaidų suvestinė. 
2 lentelė. 2018-2020 m. programų išlaidų suvestinė. 
 
 
 
Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“  
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės 
pareigas                                                                                                                   Irena Ivanauskienė  
 
 
 
Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“  
Vyr. buhalterė                                                                                                         Genovaitė Matevičienė 
 
Telefonas (8 441) 62 268, 62269 
Data 2017-09-16 
 
SUDERINTA 
Pareigos                                                                       Parašas                                   V. Pavardė 

 
 

 



 
 

UGDYMO KOKYBĖS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA  
 

                                                     1 b forma 
                                                                                                     

 
Biudžetiniai metai  

 
2018 
 

 
Asignavimų valdytojas (ai) 
kodas  

 
Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas 

 
Vykdytojas (ai), kodas 
 

 
Šilutės lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, 190687246. 

 
 
Programos pavadinimas 
 

 
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa. 
 

 
Kodas 

 
01 

 
Programos parengimo 
argumentai 

Programa siekiama padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, 
taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, garantuoti 
ugdymo (-si) kokybę, sumaniai ir taupiai naudoti turimus išteklius, 
nuolat vertinant, analizuojant ir planuojant įstaigos veiklą, 
vadovaujantis veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais 
sprendimais. Programa siekiama užtikrinti įstaigos būtiniausių 
reikmių tenkinimą: turtinti materialinę bazę, papildyti etatų sąrašą 
būtiniausiomis pareigybėmis, atnaujinti įstaigos eksploatacinius 
įrengimus, atlikti patalpų ir įrengimų remonto darbus. Esant 
nepakankamiems finansiniams ištekliams, siekiame planingai 
paskirstyti gaunamas lėšas, kiekvienais metais nustatant 
prioritetus. 

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal ŠRSPP) 

Švietimo, mokslo ir kultūros vystymas. 
Išsilavinusios ir kultūrą puoselėjančios 
bendruomenės ugdymas 

 
Kodas 

 
5 

Šia programa 
įgyvendinamas 
įstaigos/padalinio strateginis 
tikslas: 

 
Gerinti švietimo kokybę ir efektyvumą  sudarant 
mokymosi visą gyvenimą sąlygas 
 

 
Kodas 

 
01 

Programos aprašymas: programa laiduoja valstybės ir Šilutės rajono savivaldybės švietimo 
politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, rajono gyventojų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo poreikių tenkinimą, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą. Programa numato kokybiškų 
švietimo paslaugų teikimą, ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, pagalbą ugdytiniams, 
pedagogams, šeimai, papildomų paslaugų plėtrą ir ugdymo(si) sąlygų, kurios atitiktų Lietuvos 
higienos normas HN 75:2016. Parengta programa padės stiprinti įstaigos materialinius ir 
intelektualinius resursus, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, siekti vaikų sveikatos 
stiprinimo. Ši programa sudarys galimybę pedagogams įsisavinti naujus darbo metodus, 
informacines ir komunikacines technologijas, susipažinti su inovacijomis. 
 



Programos tikslas Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir 
kokybę šiuolaikiškai aprūpintoje švietimo 
įstaigoje. 

 
Kodas 

 
01 

 
 
Tikslo aprašymas:  
siekiant užtikrinti ugdymo(si) kokybę, programų įvairovę būtina aukšta pedagogų kvalifikacija, 
nuolatinis kompetencijos tobulinimas, materialinės bazės atnaujinimas. Kiekviena įstaiga, kiekvienas  
pedagogas turi teisę laisvai rinktis, modeliuoti, išmėginti ir tobulinti ugdymo programas. Tai skatina 
kiekvieno pedagogo motyvaciją dirbti kūrybiškai, atsiranda galimybė į programų pasirinkimą, kūrimą 
įtraukti vaikus bei tėvus, programose tiesiogiai atspindint jų poreikius ir lūkesčius. Vaikų ugdymas 
lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis ” turi atitikti sanitarinių-higieninių normų reikalavimus, ugdymo 
aplinka privalo būti saugi, moderni ir šiuolaikiška. Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis‘‘ tenkina dirbančiųjų 
miesto gyventojų, negalinčių nuolat šeimoje ugdyti vaikus, poreikius, teikia kokybiškas, atitinkančias 
vaikų individualias galimybes, paslaugas. Esant poreikiui, nelankantiems ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų šeimoms, teikti papildomas švietimo paslaugas.  
Sėkmingą tikslo įgyvendinimą užtikrintų vienas uždavinys. 
 
1 uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikus ugdyti ikimokyklinėje įstaigoje pagal lopšelio-darželio 
ikimokyklinio ugdymo programą ,,Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ ir pagal bendrąją  
priešmokyklinio ugdymo(si) programą. 
Ikimokyklinis ugdymas nuo pat švietimo reformos pradžios pasuko valdymo, finansavimo ir 
ugdymo(si) keliu, mūsų įstaiga nuo 2007 metų siekia sudaryti sąlygas vaikus ugdyti vadovaujantis 
įstaigos parengta ugdymo(si) programa, ,,Mažoj širdelėj daug gerumo telpa,“ (parengta vadovaujantis 
ŠMM  2005-04-18 įsakymu Nr. ĮSAK-627 , atnaujinta 2011-06-07 d. įsakymu  Nr. V-1009.                                                           
,,Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu“). Šio uždavinio įgyvendinimui būtina aukšta 
pedagogų kvalifikacija, tinkama ugdymo(si) aplinka ir jos išlaikymas.  
 
Vertinimo kriterijai: etatų ir ugdytinių skaičius. Šių priemonių įgyvendinimą ir pagrindinių funkcijų 
vykdymą užtikrina: 18,90 et. įstaigos pedagogai ir 23,50 et. kiti darbuotojai. Paslaugos teikiamos 190 
ugdytiniams. 
 
Šio uždavinio sėkmingam įgyvendinimui numatytos 2 svarbios priemonės: 
1 priemonė. Veiklos organizavimas pagal įstaigos programas (aplinka). 
Darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos. Išlaidų projektas numatomas vadovaujantis įstatymais. 
Numatytas sekantis išlaidų projektas: LR vyriausybės 1993 m. liepos 8 d nutarimas Nr.511 ,,Dėl 
biudžetinių įstaigų ir organizacijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo. 
LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO 
ĮSTATYMAS 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.  
Numatyta  2018 m. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 245500,00 EUR 
Prekės ir paslaugos: 
Mityba. Išlaidų projekte: 
Numatyta  2018 m. 6000,00 EUR 
Medikamentai. Tai tvarsliavos įsigijimo išlaidos, dezinfekuojančių medžiagų, darbuotojų sveikatos 
tikrinimo išlaidos. Išlaidų projekte: 
Numatyta  2018 m. 400,00 EUR  
Ryšių paslaugos. Tai telefono, interneto išlaidos. Išlaidų projekte.  
Numatyta 2018 m. 700,00 EUR 
Apranga ir patalynė. Tai patalynės, rankšluosčių, darbo spec. aprangos įsigijimas. Išlaidų projekte. 
Numatyta 2018 m.  1500,00 EUR   



Kitos prekės. Tai ūkinės paskirties medžiagų, statybinių medžiagų, naudojamų smulkiam remontui, 
trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos. Išlaidų projekte. 
Numatyta 2018 m. 1500,00 EUR 
Kvalifikacijos kėlimas. Tai lėšos seminarams, konferencijoms, kursams, paskaitoms. Vadovaujantis 
Švietimo įstatymu kiekvienam pedagogui ir aptarnaujančio personalo darbuotojams numatyta 5 
apmokamos kvalifikacijos tobulinimo dienos per metus. Išlaidų projekte. 
Numatyta 2018 m. 800,00 EUR                                                             .                            
Šildymas.  Patalpų ir vandens šildymui išlaidų projekte.  
Numatyta 2018 m. 30000,00 EUR 
Elektros energija.  Išlaidų projekte. 
Numatyta 2018m. 5000,00 EUR  
Vanduo ir kanalizacija.  15 m³ vandens ir nuotekų vienam vaikui per metus. Išlaidų projekte. 
Numatyta 2018 m.  5000,00 EUR 
Šiukšlių išvežimas.  Išlaidų projekte. 
Numatyta 2018 m.  800,00 EUR    
Kitos paslaugos. Tai deratizacija, šalutinių gyvūninės kilmės produktų šalinimo paslauga, banko 
paslaugos, gesintuvų patikrinimas, svarstyklių patikrinimas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūrą,  varžų matavimo paslaugos, kompiuterinių programų aptarnavimo mokesčiai ir kitos 
aptarnavimo išlaidos. Išlaidų projekte. 
Numatyta 2018 m. 2500,00 EUR 
Ilgalaikio turto įsigijimas. Vadovaujantis ,,Geros higienos praktikos taisyklėmis” RVASVT 
reikalavimais, HN 75:2016 nuorodomis, higienistų ir veterinarinės ir maisto tarnybos aktais, reikalingas 
kondicionierius maisto produktų sandėliuose, kadangi neatitinka higienos reikalavimų maisto 
produktams laikyti. Kepti kepiniams reikalinga konvekcinė krosnis. Reikalinga daug lauko įrengimų, 
atitinkančių saugos reikalavimus.  
Numatyta 2018 m. 4000,00 EUR              
Viso ikimokyklinės įstaigos ugdymo aplinkos išlaikymui numatyta 2018  m.  303700,00 EUR    
 
2 priemonė. Veiklos organizavimas pagal įstaigos programas (krepšelio lėšos). 
Darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos.  
Numatyta 2018 m. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 151100,00 EUR 
Ugdymo, mokymo priemonės. Kitos prekės   
Numatyta 2018 m. 3830,00  EUR 
Kvalifikacija  
Numatyta 2018 m. 900,00  EUR 
Paslaugos. Pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui, IKT diegti ir naudoti 
Numatyta 2018 m. 1660,00 EUR 
Iš viso numatomas finansavimas  mokinio krepšeliui 2018 m.  157490,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programos tikslas 

 
Vykdyti priemones, turinčias 
netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo 
procesui 
 

 
Kodas 

 
02 

 
Tikslo įgyvendinimo aprašymas. 
 
Organizuoti, kad vaikams būtų teikiama racionali ir pilnavertė mityba. Visavertė vaikų mityba – 
viena iš pagrindinių normalaus augimo, fizinio bei psichinio vystymo(si) prielaidų 
Užtikrinti savalaikį tėvų mokesčio už ugdymo(si) paslaugas mokėjimą. 
Įsigyti būtiniausių ugdymo(si) ir higieninių priemonių (žaislų, didaktinių, saviraiškos ir kt.). 
Grupėse ir lauke kurti funkcionalią, estetišką, saugią, vaikų amžių ir jų poreikius atitinkančią 
didaktinę aplinką, skatinančią vaiką tyrinėti, pažinti, atrasti. 
 
1 uždavinys. Užtikrinti racionalią ir pilnavertę vaikų mitybą bei kurti funkcionalią, estetišką, 
stimuliuojančią aplinką. 
 
1 priemonė.  Maitinimo organizavimas. 
Gautos už vaikų maitinimą įmokos pervedamos savivaldybės administracijai. Gavus finansavimą iš 
savivaldybės, sąskaitos už maisto produktus apmokamos tiekėjams pagal sąskaitas-faktūras. Gautos 
įmokos už vaikų maitinimą griežtai naudojamos tik vaikų mitybai.  
Maistas gaminamas įstaigoje. Vaikai maitinami, vadovaujantis knyga „15 dienų perspektyvinis 
valgiaraštis ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kuriai pritaria LR sveikatos apsaugos ministerija.  
Maisto sandėliuose būtinas kondicionierius, virtuvėje būtina įsigyti konvekcinę krosnį. 
Numatomas išlaidų projektas 2018 m. 55000,00 EUR. 
 
2 priemonė.  Ugdymo aplinkos gerinimas.  
Tai savalaikis už ugdymo paslaugas įstaigoje tėvų mokamas mokestis. Gautos įmokos už 
ugdymo(si) paslaugas ir, iš jų, savivaldybės sprendimu numatytos lėšos - 0,15-0,30 Eur. nuo dienos 
įmokos, yra tikslingai panaudojamos higieninių priemonių, ūkinių prekių ir medžiagų, statybinių ir 
remonto medžiagų, smulkaus ir stambaus inventoriaus įsigijimui, ugdymo aplinkos gerinimui. Šiai 
priemonei užtikrinti pagrindinis vertinimo kriterijus – vaikų skaičius - 190 vaikai .  
Numatomas išlaidų projektas 2018 m.  9000,00 EUR. 
Iš viso: ĮSTAIGOS PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS FINANSAVIMAS   
NUMATOMAS 2018 M.  64000,00 EUR 
 
3 priemonė. Grupių ir patalpų remontas.  
Pastatui 30metų. Tarp pastatų blogų esančios siūlės praleidžia drėgmę, dėl to kelis kartus per metus 
reikia atlikti įvairius remonto darbus grupėse, miegamuosiuose, nes dėl drėgmės lupasi dažai, byra 
tinkas, veisiasi pelėsis, tai kenkia vaikų ir darbuotojų sveikatai. Reikėtų pastato sienas apšiltinti 
arba atlikti tarblokinių siūlių užpildymą  ir kt. Įstaigos  patalpose yra seno tipo skardiniai ir labai 
mažai šildantys radiatoriai, pasenusi elektros instaliacija. Skalbyklos, salės patalpos bei viena 
laiptinė reikalauja kapitalinio remonto. Grupėse reikėtų pakeisti užuolaidas žaliuzėmis; grindų 
dangas; perdažyti miegamuosius, rūbinėlių patalpas. Remonto darbus įstaigoje atlieka pastatų ir 
patalpų priežiūros bei pagalbinis darbininkai. 
2017 m. liepos 12 d., atlikus privalomą detalų lauko įrengimų būklės vertinimą (kontrolės įstaiga 
UAB „INSPECTUM“), nustatyta, kad daugelis lauko įrengimų neatitinka lauko įrengimams 
keliavimų saugos reikalavimų. Daugelį įrengimų neįmanoma perdaryti, kad atitiktų reikalavimus, 
tad teks pašalinti.  



Numatomas išlaidų projektas 2018 m. 2000,00 EUR. 
 

 
 
 

 
Programos tikslas 

 
Gerinti materialinę bazę ir užtikrinti saugią 
aplinką 
 

 
Kodas 

 
03 

 
2 uždavinys.  
Sudaryti sąlygas higieninių normų vykdymui, (vadovaujantis VS ir MV aktais).  
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sąlygoms keliami griežti sanitariniai-
higieniniai reikalavimai, todėl būtina nuolat rūpintis vaikų sveikata, saugiomis ugdymo(si) 
sąlygomis, siekti, kad jos atitiktų higienos ir mokyklų aprūpinimo standartus. Maisto sandėliuose 
būtinas kondicionierius, virtuvėje būtina įsigyti konvekcinę krosnį.  
Vadovaujantis LR teisės aktais: LR Sveikatos ministerijos Higienos norma HN 131:2015  taikomais 
LR standartais, daugelis lauko žaidimų aikštelių įrengimų (čiuožyklos, laipynės, sūpuoklės, 
karuselės ir kt.) neatitinka lauko įrengimams keliavimų saugos reikalavimų.  
 
1 priemonė.  
 Maisto kokybės išlaikymas. 
Vadovaujantis HN75:2010 normatyviniais reikalavimais ,,Geros higienos praktikos taisyklėmis”, 
RVASVT, HN 75:2010 maisto sandėliuose temperatūra nepritaikyta maisto produktų laikymui. 
Vysta daržoves ir vaisiai, blogėja jų maistinė kokybė. Maisto produktai, nereikalaujantys laikymo 
šaldytuve, genda. 
Virtuvėje turima elektrinė viryklė su elektrine orkaite neatlieka pilnai savo funkcijų, nes orkaitėje 
kepamo maisto viršutinė dalis dega, nuolat tenka keisti vietomis skardas, tai papildomos laiko 
sąnaudos ir neužtikrinamas darbo saugumas. Kad pagerinti maisto kokybę ir užtikrinti darbo saugos 
reikalavimus, būtina įsigyti konvekcinę krosnį. 
 
2 priemonė. 
Vadovaujantis 2016 m. lapkričio 20 dieną įsigaliojiusiu 2015 m. spalio 30 d. Nr. V-1208 įsakymu 
„ Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai". Nuo 2017 m. liepos 01 d. privalo būti atliekami įstaigoje 
kasmetiniai privalomi lauko žaidimų aikštelių patikrinimai. Patikrinus įstaigoje esančius lauko 
įrengimus, daugelis jų neatitinka žaidimų aikštelėms keliamų saugos reikalavimų. Daugelį įrengimų 
reikės pašalinti, nes neįmanoma perdaryti, kad atitiktų standartus. Reikia įsigyti naujų lauko 
įrengimų.   
 
 



 
 
 
Veiksmai, numatyti Šilutės rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 
programa - gerinti švietimo ir ugdymo kokybę bei efektyvumą, sudaryti mokymosi visą 
gyvenimą sąlygas: 
* apšiltinti įstaigos pastatą bei pakeisti patalpose radiatorius; 
* skirti lėšų vidaus patalpų atnaujinimui ir remontui (salės, skalbyklos, vienos laiptinės remontui, 
grupėse - žaliuzėms, grindų dangai pakeisti ir kt.); 
* įsigyti naujų įrengimų maisto kokybei užtikrinti; 
* įsigyti naujų lauko įrengimų. 
 
 
 
 
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: 
2002 m. gruodžio 3 d. Nacionalinis susitarimas, siekiant  ekonominės ir socialinės pažangos; 
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (LRS 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015); 
Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairės (LRS 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. XII-
2654);  Darnaus vystymosi Švietimo strategija ir jos įgyvendinimo gairės (2005 m. kovo 18 d., 
2015 m. rugsėjo 25 d.  Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos nutarimas); Valstybės ilgalaikės 
Švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos (LRS 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-
745); LR Švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisos (LRS 2016 m. 
spalio 18 d. Nr. XII-2685);  LR Neformaliojo švietimo įstatymas; LR Specialiojo ugdymo 
įstatymas; LRV ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarka; LR švietimo ir mokslo 
ministro 2007 m. gegužės  29 d. Nr. ĮSAK-1026 ,,Dėl metodinių rekomendacijų”;   LR biudžetinių 
įstaigų įstatymas, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Švietimo ir mokslo ministro 
įsakymai, Lietuvos Vyriausybės nutarimai, lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” nuostatai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  
Vaikams bus sudarytos saugios ir sveikos ugdymo(si) sąlygos, pagerės materialinė įstaigos būklė. 
Įstaiga sėkmingiau funkcionuos, bus teikiamos kokybiškesnės vaikų ugdymo(-si) paslaugos. Bus 
efektyviau organizuota įstaigos veikla bei stiprinama vaikų psichinė, fizinė ir socialinė sveikata. Tai 
optimizuos įstaigos funkcionavimą, pilniau tenkins bendruomenės poreikius. Įgyvendinus programą 
gerės įstaigos darbuotojų darbo sauga. Ugdytiniai įgis įvairesnę socialinę patirtį, tai padės jiems 
lengviau prisitaikyti nuolat besikeičiančioje aplinkoje. 
 



 
Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo  

šaltiniai 
   1a formos  tęsinys 

      tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 
2017-iesiems 

metams 

Lėšų 
poreikis 

2018-
iesiems 
metams 

2018-ųjų 
maksimalių 
asignavimų 

planas 

2018-ųjų 
metų skirti 
asignavimai 

 

Projektas 
2019-

iesiems 
metams 

Projektas 2020 
-iesiems metams 

       

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: 494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

1.1. išlaidoms 494,6 521,2 0,0 0,0 573,4 630,7 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 286,8 303,9 0,0 0,0 334,3 367,7 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 
įsipareigojimams vykdyti 

0,0 4,0 0,0 0,0 4,4 4,8 
 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ 
VISO: 

494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

 2.1.1. Savivaldybės biudžetas: 494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

2.1.1.1. iš jo Savivaldybės biudžeto lėšos 
SB 

271,6 303,7 0,0 0,0 334,1 367,5 

 2.1.1.2. iš jo Savivaldybės aplinkos 
apsaugos rėmimo specialiosios 
programos lėšos SB(AA) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3. iš jo Specialiosios programos 
lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) 
SB(SP) 

64,0 64,0 0,0 0,0 70,4 77,4 

2.1.1.4. iš jo Valstybės biudžeto 
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 
SB(VB) 

159,00 157,5 0,0 0,0 173,3 190,6 

2.1.1.6. iš jo Savivaldybės biudžeto 
apyvartos lėšos ES finansinės paramos 
programų laikinam lėšų stygiui dengti 
SB(ES) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7. iš jo Valstybės ir savivaldybės 
biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos 
SB(TA) 

0 0 0,0 0,0 0,0 0 

2.1.2. Savivaldybės privatizavimo 
fondo lėšos PF 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos 
ES 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.Kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšos KPP 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos lėšos KVJUD 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5. Paskolos lėšos P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Programos   (Nr.  10   )  lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai        1 b formos tęsinys 

      tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavima
i 2017-
iesiems 
metams 

Lėšų 
poreikis 

2018-
iesiems 
metams 

2018-ųjų 
maksimalių 
asignavimų 

planas 

2018-ųjų 
metų skirti 
asignavimai 

 

Projektas 
2019-

iesiems 
metams 

Projektas 2020 
-iesiems 
metams 

       
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: 494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

1.1. išlaidoms 494,6 521,2 0,0 0,0 573,4 630,7 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 286,8 303,9 0,0 0,0 334,3 367,7 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 
įsipareigojimams vykdyti 

0,0 4,0 0,0 0,0 4,4 4,8 
 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

 2.1.1. Savivaldybės biudžetas: 494,6 525,2 0,0 0,0 577,8 635,5 

2.1.1.1. iš jo Savivaldybės biudžeto lėšos SB 271,6 303,7 0,0 0,0 334,1 367,5 

 2.1.1.2. iš jo Savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3. iš jo Specialiosios programos lėšos 
(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

64,0 64,0 0,0 0,0 70,4 77,4 

2.1.1.4. iš jo Valstybės biudžeto specialiosios 
tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) 

159,00 157,5 0,0 0,0 173,3 190,6 

2.1.1.6. iš jo Savivaldybės biudžeto apyvartos 
lėšos ES finansinės paramos programų laikinam 
lėšų stygiui dengti SB(ES) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7. iš jo Valstybės ir savivaldybės biudžeto 
tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA) 

0 0 0,0 0,0 0,0 0 

2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos 
PF 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos ES 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.2.2.Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 
KPP 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
lėšos KVJUD 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5. Paskolos lėšos P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

L.e.direktorės pareigas     Irena Ivanauskienė 
       

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos                                             Genovaitė Matevičienė 
Buhalterė       

SUDERINTA       


