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1. APLINKOS ANALIZĖ 

1.1. Išorinės aplinkos analizė: 

Politiniai-teisiniai veiksniai 

Sisteminiai pokyčiai Lietuvoje – demokratinių vertybių susilpnėjimas, socialinės atskirties 

didėjimas, gyventojų emigracija, darbo rinkos pokyčiai įtakojo šalies politinį gyvenimą bei 

švietimo sistemą. Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginiame veiklos plane vienas iš 

prioritetų – ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais – labai tampriai susijęs su miesto 

švietimo įstaigų veikla. Numatoma sukurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo 

sistemą mieste. Iškelti uždaviniai – renovacija ir modernizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

– saugių ir uždarų ikimokyklinių įstaigų teritorijų įrengimas, užtikrins švietimo paslaugų kokybę 

ir prieinamumą šeimai. Šie sprendimai įtakoja ir mūsų įstaigos veiklą bei prioritetus.  

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, ŠMM įsakymais, Visagino savivaldybės tarybos ar 

administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais, kitais teisės aktais bei šių dokumentų 

pagrindu parengtais Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatais, patvirtintais 

Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-57 ir įregistruotais Juridinių 

asmenų registre 2012 m. balandžio 26 d. 

Ekonominiai veiksniai 

Siekiant įstaigos veiklos modernizavimo ir kokybiškesnių ugdymo(si) sąlygų, reikšmingu 

prioritetu tampa ekonominiai veiksniai, kurie įtakoja mūsų įstaigos veiklą. Visagino vaikų 

lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ finansiškai savarankiška įstaiga, pagal galimybes materialiniais 

resursais apsirūpinusi įstaiga. Nuo 2002 m. nuolat didėjo švietimui skiriamos lėšos, valstybės, 

savivaldybės biudžetuose, tačiau šiuo metu finansavimas švietimui mažėja. Įstatymiškai 

įtvirtintos švietimo finansavimo nuostatos (mokinio krepšelio), atskleidžia valstybės požiūrio į 

švietimą svarbą. Esant sunkiai ekonominei situacijai šalyje, mažinamas finansavimas švietimo 

įstaigoms, tai atliepia ir mūsų įstaigos veiklos finansavimą. 

Mažinant biudžeto lėšas, stengiamės taupyti racionaliai ir tikslingai naudoti gaunamas lėšas bei 

užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą. 

Socialiniai veiksniai 

Norėdami sėkmingai atlikti socializacijos funkciją turime keistis taip, kaip keičiasi mus supanti 
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aplinka. Įstaigos veiklai daro įtaką: 

1. Šeimų migracija. Dėl padidėjusios bedarbystės vyksta vaikų migracija (šeimos išvyksta 

uždarbiauti į kitus šalies miestus, Europos šalis). 

2. Teikiamomis paslaugomis domisi šeimos iš kitos kalbinės aplinkos. 2013–2014 m. m. įstaigą 

lankė 33% vaikų iš kitos kalbinės aplinkos. Vaikai sėkmingai išmoksta valstybinę kalbą ir ateityje 

lengviau integruosis į Lietuvos gyvenimą. 

3. 2013–2014 m. m. padaugėjo šeimų, kurių šeimos nariai dirba pamainomis arba jų darbo laikas 

nesutampa su įstaigos darbo laiku. Šis socialinis faktorius pareikalavo ieškoti naujų darbo formų. 

Lopšelyje-darželyje veikė budinčioji grupė finansuojama iš lopšelio-darželio lėšų. 

4. Per praėjusius metus padaugėjo socialiai remtinų šeimų, kurioms taikomos 50% ir 100% 

lengvatos už vaikų maitinimą. 

5. Padaugėjo vaikų turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų ir alergijų. 

6. Padaugėjo vaikų iš socialinės rizikos šeimų. 

Technologiniai veiksniai 

Plėtoti švietimo paslaugų įvairovę, skatinti pedagogų ir vadovų nuolatinį tobulėjimą, diegti 

naujoves bei užtikrinti kokybišką ugdymą, neįmanoma be šiuolaikinių technologijų įvaldymo. 

Visagino savivaldybės švietimo įstaigose veiksmingai taikomos IKT ugdymo procese. 

Ikimokyklinių įstaigų kompiuterizavimo lygis buvo ir yra silpnesnis nei bendrojo lavinimo 

mokyklų, nes tam reikia nemažai papildomų investicijų. 

Įstaiga turi galimybę naudotis internetu. Esame įsigiję 6 kompiuterius. 3 kompiuteriai ir 3 

spausdintuvai yra naudojami buhalterinei apskaitai ir raštvedybai vesti. 3 kompiuteriais ir 3 

spausdintuvais naudojasi įstaigos vadovas ir pavaduotojai. 1 kompiuteriu naudojasi pedagogai. 

Esame įsigiję skaitmeninį fotoaparatą, multimediją, elektronines programėles priešmokyklinio 

ugdymo grupėms. 

Ugdymo įstaiga privalo reaguoti į pokyčius visuomenėje, kad daugelis pedagogų tobulintų IKT 

ugdymo procese, o kiti bendruomenės nariai įgytų ir tobulintų savo kompiuterinį raštingumą. 

1.2. Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – bendros paskirties ikimokyklinė vaikų ugdymo 

įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo paslaugas šeimai. Įstaigoje 

funkcionuoja 11 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio 

amžiaus grupės. Įstaigos darbo režimas – 10,5 val. Vaikų skaičius 2013 mokslo metų pradžioje  

175 vaikai, 2014 m. rugsėjo 1 d.  189 vaikai (padidėjo 14 vaikų). Darbo pasidalijimas padidina 

darbo efektyvumą. Direktoriaus įsakymu patvirtintas administracijos (direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui ir direktoriaus pavaduotojo ūkiui) pareigų paskirstymas. Lopšelyje-darželyje veikia 

savivaldos institucijos:  

Lopšelio-darželio taryba  aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia vaikų atstovus pagal 

įstatymą, auklėtojus, specialistus, bendruomenę demokratiškam mokyklos valdymui, padeda 

spręsti aktualius mokyklos klausimus. 

Mokytojų taryba  aptaria švietimo reformos, praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo 

politikos įgyvendinimo klausimus, telkia mokyklos pedagogus tobulinti ugdymo procesą. Kelti 

kvalifikaciją, skatina inovacijų paiešką. 

Mokyklos tėvų komitetas  nuolat veikianti savivaldos institucija. Tėvai padeda pedagogams ir 

vadovams įgyvendinti veiklos planus, užtikrinti įstaigos funkcionavimą. 

Ikimokyklinio ugdymo procesas organizuojamas pagal Bendrąją ikimokyklinio ugdymo(si) 

programą „Ąžuoliuko takeliu“, priešmokyklinio ugdymo procesas – pagal Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo(si) programą. Per 2012–2016 metus numatoma įgyvendinti 

sveikatingumo programą „Sveikuolis giliukas“. 2015–2017 metais dalyvauti tarptautinėje 

programoje Zipio draugai. Parengti ir įgyvendinti perspektyvinę pedagogų atestacijos programą.  

Lopšelio-darželio partnerystės ryšiai su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, Visagino pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, Utenos regiono ikimokyklinėmis įstaigomis, socialiniais 

parneriais, įtakos vadovų ir pedagogų kompetencijos plėtimą, kokybišką visos bendruomenės 

veiklą. 
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Žmogiškieji ištekliai 

Personalas 

Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ patvirtinti 48,88 etatai: 22,13 – pedagogų, 27,25 

– aptarnaujančio personalo. Dirba 52 darbuotojai. 

Direktorė – II-oji vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotojai – 2, vyriausiasis buhalteris  1, tarnautojai  2, specialistai – 23, 

darbininkai – 23. 

Lopšelyje-darželyje dirbo 22 pedagoginis darbuotojas – visi atestuoti:  

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – II-oji vadybinė kategorija, 

 5 pedagoginiai darbuotojai – auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 

 7 pedagoginių darbuotojų – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, 

 1 pedagoginis darbuotojas – muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 

 7 pedagoginiai darbuotojai – auklėtojo kvalifikacinė kategorija; 

 1 pedagoginis darbuotojas – vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija. 

Tėvai 

Tėvai dalyvauja lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ savivaldos institucijų veikloje. Su tėvais 

sudaromos sutartys, kuriose numatomos jų teisės, pareigos, vaikų ugdymo(si) sąlygos. 

Lopšelio-darželio pedagogai įgiję nemažą komandinio darbo patirtį. Dalyvauja, darbo grupių 

veikloje. Kūrybingų pedagogų patirtis apibendrinama įstaigos ir savivaldybės ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniuose renginiuose. Jie turi galimybę kelti savo 

profesionalumą Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, Ugdymo plėtotės 

centre. 

Planavimo sistema 

Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos 

programą, mokslo metų perspektyvinį priešmokyklinių grupių planą, mėnesio darbo planą, 

savaitės teminius ugdymo planus. Veiklos planavime dalyvauja visi bendruomenės nariai, 

savivaldos institucijos, socialiniai parteriai, ugdytinių tėvai. Direktoriaus įsakymu sudarytos 

pastovios darbo grupės įstaigos strateginiam veiklos planui, veiklos programai bei ugdymo planui 

rengti. 

Lopšelio-darželio pedagoginiai darbuotojai ugdymo procesą planuoja vadovaudamiesi Bendrąja 

ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa „Ąžuoliuko takeliu“ ir Bendrąja priešmokyklinio 

ugdymo(si) programa bei integruoja kitas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintas programas. 

Įstaigoje rengiami vienkartiniai planai ir pastovūs planai. Vienkartiniai planai kuriami tam tikrai 

įstaigos ateities veiklai pagrįsti ir galioja tol, kol įgyvendinami arba pakeičiami kitais. Tai įvairios 

programos, projektai, biudžetai (sąmatos). Pastovūs planai kuriami dažniausiai neribotam 

laikotarpiui, nuolat pasikartojantiems, atsinaujinantiems įstaigos veiklos reiškiniams reguliuoti, 

tai  įstaigos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybės aprašymai ir pan. Veiklos planavime 

dalyvauja veiklos savivaldos institucijos, direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės įvairioms 

programoms, projektams, planams ir pan. rengti. 

Finansiniai ištekliai 

Įstaigos veikla finansuojama iš savivaldybės, valstybės (mokinio krepšelio), specialiųjų programų 

lėšų. Tėvai moka už vaikų maitinimą 100% nustatytos kainos ir 15% bazinės socialinės išmokos 

dydžio (BSI) mokestį per mėnesį, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus, ugdymo ir ūkio 

reikmėms. Gauname paramos lėšų iš 2-jų procentų pajamų mokesčio. 

Valstybės biudžeto bei Lietuvos ekonominės būklės dydis atsispindi įstaigos finansavime. Tačiau 

yra lėšų trūkumas ir skiriamos lėšos mažos. Įstaigos finansinių išteklių pagrindą sudaro valstybės 

biudžetas. Finansinių resursų ieškome bendradarbiaudami su tėvais, dalyvaudami programose ir 

projektuose. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Lopšelis-darželis naudojasi TEO LT, AB ir UAB „Tele2“ teikiamomis paslaugomis, įvestas 

faksas. UAB „DKD“ teikia interneto paslaugas. Kompiuterizuotos ir prijungtos prie interneto 5 
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darbo vietos: direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, vyriausiojo buhalterio, buhalterio, 

sekretoriaus-archyvaro. Informacija apie įstaigą, įstaigos veiklą skelbiama lopšelio-darželio 

stenduose, skirtuose svečiams ir įstaigos svečiams, internetinėje svetainėje 

www.visaginoazuoliukas.lt 

Lopšelis-darželis palaiko ryšius ir bendradarbiauja su savivaldybe, miesto, respublikos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, bendrojo lavinimo mokyklomis, papildomojo ugdymo 

įstaigomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, Ugdymo plėtotės centru, Visagino pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai centru, ugdytinių tėvais, miesto bendruomene. 

Vidaus darbo kontrolės sistema 

Lopšelio-darželio vidaus kontrolė vykdoma pagal įstaigos priežiūros planą. Įstaigoje vykdomas 

vidaus auditas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo įstaigų audito metodika. Įstaigos vertinimą 

organizuoja vidaus audito koordinacinę grupė. Lopšelio-darželio finansinės-ūkinės veiklos 

kontrolę vykdo valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas. Higieninę ir maisto kokybės 

priežiūrą vykdo Maisto veterinarijos tarnyba ir visuomenės sveikatos centras. 

Numatomos šios veiklos vertinimo sritys: ugdomoji veikla, finansinė būklė, ūkinė-materialinė 

veikla, vaikų sveikatos priežiūra. Veiklos priežiūrą atlieka direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis slaugos administratorius, antikorupcinės 

veiklos komisijos nariai bei reikalui esant direktoriaus įsakymu sudarytos ir patvirtintos 

komisijos. 

1.3. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės 

1. Įstaigoje vyksta kaitos procesas, nuosekliai įgyvendinami švietimo sistemos pokyčiai (vidaus 

auditas, strateginis planavimas, projektinės veiklos panaudojimas, darbo patirties sklaida miesto 

ir respublikos pedagogams). 

2. Vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą Bendrąją ugdymo ir ugdymosi 

programą „Ąžuoliuko takeliu“, kuri atitinka vaikų poreikius, interesus bei tėvų lūkesčius.  

3. Dirba kvalifikuoti pedagoginiai bei kito personalo darbuotojai.  

4. Sukurta vaikų poreikius bei jų gebėjimus atitinkanti aplinka, gerinama materialinė bazė. 

5. Pedagogai aktyviai dalyvauja respublikiniuose konkursuose ir tarptautinėje programoje „Zipio 

draugai“. 

6. Įstaigoje vyrauja komandinis darbas. 

Silpnybės 

1. Patirties stoka rengiant ir įgyvendinant respublikinius ir tarptautinius projektus. 

2. Lauko aplinka ne pilnai atitinka keliamus reikalavimus (skurdūs lauko aikštynai, sulūžusios 

tvoros, mažai lauko įrenginių neužtikrina pilno vaiko užimtumo lauke). 

3. Nepakankamas įstaigos personalo kompiuterinis raštingumas ir pedagogų aprūpinimas 

šiuolaikinėmis informacinėmis technologinėmis priemonėmis. 

4. Nepakankamas įstaigos finansavimas, neleidžia planuoti įstaigos remonto darbų (šildymo 

sistemos modernizavimo, vidaus patalpų remonto ir pan.) 

5. Nesaugi ir neuždara įstaigos teritorija. 

6. Nepakankamas finansavimas: lėšos reikalingos grupių remontui, grupių baldų atnaujinimui, 

lauko aikštelių apipavidalinimui, inventoriaus įsigijimui. 

Galimybės 

1 Naujausių technologijų panaudojimas ugdymosi procese. 

2 Ikimokyklinio ugdymo modelių įvairovė. 

3 Teikiamų paslaugų įvairovė. 

4 Auklėtojų padėjėjų kompetencijų tobulinimas rengiant pasitarimus, seminarus. 

5 Tėvų pagalba, patirtis darbe su vaikais. 

6 Tobulėjimas ir mokymasis visą gyvenimą. 

Grėsmės 

1. Vaikų skaičiaus mažėjimas didėjant bedarbystei. 

2. Pedagogų senėjimo procesas. 
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2. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

2.1. Misija: 

Būti bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, besivadovaujančia demokratiškumo, 

integralumo, tautiškumo principais, gerbiančia vaiko asmenybę, tobulinančia tėvų ir pedagogų 

bendravimą ir bendradarbiavimą, dirbančia pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas 

valstybines programas bei pagal lopšelio-darželio bendrąją ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programą „Ąžuoliuko takeliu“, modernizuojančia ugdymo procesą ir šia savo veikla siekiančia 

teigiamų pokyčių tam, kad joje dirbantys ir besiugdantys jaustųsi saugiai, galėtų laisvai išreikšti 

save, kurtų, nes čia svarbu ugdymo proceso kokybė, įpareigojanti ieškoti inovacijų, tobulėti ir 

perteikti patirtį. 

 

 

 

2.2. Strateginiai tikslai ir vykdomos programos: 

(Nurodomi visi strateginiai tikslai ir kiekvienam strateginiam tikslui įgyvendinti numatytos programos.) 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas 

01 Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas. 

Strateginio tikslo aprašymas: 

Siekiant užtikrinti švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės paramos paslaugų kokybę ir 

prieinamumą šeimai, sudarysime sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, 

atsižvelgdami į specialiuosius ir individualiuosius vaikų poreikius. Sieksime, kad vaikai įgytų 

būtinų kompetencijų: socialinių, kalbos ir komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo, 

meninių. Kokybišką ugdymą užtikrinsime gerindami materialinė bazę. Nepasiturinčios šeimos, 

auginančios priešmokyklinio amžiaus vaikus, laiku gaus valstybės nustatytą paramą 

nemokamam mokinių maitinimui ir mokinio reikmių įsigijimui. Tėvams teikiama visapusiška 

informacija apie vaiko gebėjimo lygį bei pedagoginė psichologinė informacija, teigiamai įtakos 

šeimos narių ir įstaigos bendruomenės tarpusavio santykius. 

Tikslo įgyvendinimo sėkmę vertinsime pagal šiuos kriterijus: 

1. Visiems norintiems sudaromos sąlygos lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes, lavinti savo gebėjimus ir siekti sėkmės. 

2. Įstaiga maksimaliai apsirūpinusi materialiniais ir intelektualiniais ištekliais. 

3. Moderni, saugi ir sveika ugdymo aplinka. 

 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): 

Kodas Vykdomos programos pavadinimas 

02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa 

06 Visagino savivaldybės socialinės parmos įgyvendinimo programa 

 

Efekto kriterijai: 

E-02-01 Edukacinės aplinkos turtinimas inovatyviomis ugdymo priemonėmis  

E-02-02 Efektyvių individualių ugdymo programų įvairovės didėjimas 

E-02-03 Sėkmingai kėlusių kvalifikaciją pedagogų, taikančių žinias darbe didėjimas 

E-01-08 Socialiai remiamų šeimų, auginančių priešmokyklinio amžiaus vaikus, aprūpinimas 

 

 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas 

01 Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas. 

Strateginio tikslo aprašymas: 

Įgyvendinant tikslą, numatoma dalyvauti Paramos programose „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisiai mokykloms“. Stiprinti vaikų sveikatą, gerinant mitybą, ugdant pieno gaminių 
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vartojimo įpročius, skatinant vaisių ir daržovių vartojimą bendraamžių aplinkoje. 

 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): 

Kodas Vykdomos programos pavadinimas 

07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo 

programa 

 

Efekto kriterijai: 

E-01-04 Parama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimui 

 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas 

03 Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti 

palankią gyvenamąją aplinką 

Strateginio tikslo aprašymas: 

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudaryti sveikas ir 

saugias ugdymo(si) sąlygas, atitinkančias sanitarinių-higieninių normų reikalavimus. 

 

2015 metais būtina atlikti 2-jų grupių prausyklų-tualetų kambarių ir 4-ių lauko 

pavėsinių grindų kapitalinius remontus, 6-ių smėlio dėžių, metodinio kabineto lubų, 

baseino lubų, virtuvės patalpų, grupių virtuvėlių, elektros ir šilumos sistemų einamuosius 

remonto darbus. 

 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): 

Kodas Vykdomos programos pavadinimas 

10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa 

 

 

Efekto kriterijai: 

E-01-05 Suremontuotų objektų skaičiaus padidėjimas 
 

 

01 Strateginis tikslas 

Gerinti socialinę aplinką teikiant 

kokybiškas paslaugas 

 

02 programa 

Asignavimai iš viso – 474400,00 Eur  

Iš jų darbo užmokesčiui – 265430,00 Eur 

 

06 programa 

Asignavimai iš viso – 1505,00 Eur 

Iš jų darbo užmokesčiui – 0,00 Eur 

 

07 programa 

Asignavimai iš viso – 0,00 Eur 

Iš jų darbo užmokesčiui – 0,00 Eur 
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03 Strateginis tikslas 

Plėtoti savivaldybės inžinerinę, 

susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, 

kurti palankią gyvenamąją aplinką 

 

10 programa 

Asignavimai iš viso – 35500,00 Eur 

Iš jų darbo užmokesčiui – 0,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3. Asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti: 

474400

1505
35500

2015-ųjų metų asignavimų paskirstymas pagal programas

2 programa

6 programa

7 programa

10 programa
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BENDRAS LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupės, 

finansavimo šaltiniai 

2014 m. 

patvirtinti 

asignavimai 

2015 m. 

išlaidų 

projektas  

(lėšų 

poreikis) 

2015  m. 

patvirtinta 

Visagino 

savivaldybės 

taryboje 

sprendimu 

2015 m.  

projektas 

2016 m.  

projektas 

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: 463,458 511,405 0,000 570,305 538,605 

1.1. išlaidoms 461,851 510,835    

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 262,541 265,430    

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

1,607 0,570    

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 463,458 511,405 0,000 570,305 536,305 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 462,231 510,255 0,000 569,105 535,005 

 2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 462,231 510,255  569,105 535,005 

2.1.1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos SB 284,059 324,820  377,000 335,800 

 2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos lėšos 

SB(AA) 

0,000 0,000  0,000 0,000 

2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už 

teikiamas paslaugas SB(ĮP) 
49,727 50,000  50,000 50,000 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos SB(D) 
128,445 135,435  142,105 149,205 

2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo 

lėšos PF 

0,000 0,000  0,000 0,000 

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 1,227 1,150 0,000 1,200 1,300 

2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos 

ES 
 0,000  0,000 0,000 

2.2.2.Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos KPP 
0,000 0,000  0,000 0,000 

2.2.3.Ignalinos AE eksploatacijos 

nutraukimo fondo lėšos IAEENF 
 0,000  0,000 0,000 

2.2.4.Visagino savivaldybės rėmimo 

fondo lėšos VSRF 
0,000 0,000  0,000 0,000 

2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos LRVB 0,000 0,000  0,000 0,000 

2.2.6. Valstybės  biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės 

investicijų programos) VIP 

0,000 0,000  0,000 0,000 

2.2.7. Paskolos lėšos P 0,000 0,000  0,000 0,000 

2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 1,227 1,150  1,200 1,300 

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI 48,88 48,88  48,88 48,88 

 

Strateginio veiklos plano priedai 

 

1 b forma. Programų aprašymai. 

1 lentelė. 2015–2017-ųjų metų programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų 

suvestinė. 

2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė. 

 

Direktorė Irena Oficerova 

  

  

Vyriausioji buhalterė Joana Maldžiūtė 

 

 

Data 2014-09-19 

 


