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Biudžetiniai metai 2015-ieji metai 

Asignavimų valdytojai 

ir priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Kodas 1902317
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Programos kodas  10 

     Programos parengimo argumentai 

Programa tęstinė. Programa siekiama garantuoti kokybišką ugdymo programų įgyvendinimą, 

užtikrinti įstaigos būtiniausių reikmių tenkinimą, siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo(si) 

sąlygas būtina atlikti prausyklų-tualetų kambarių kapitalinį remontą, lauko pavėsinių grindų 

remontą, virtuvės patalpų kapitalinius remontus, elektros bei šilumos sistemų einamuosius remonto 

darbus, grupių virtuvėlių, smėlio dėžių, baseino lubų, atnaujinti įstaigos eksploatacinius įrenginius.  

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas (pagal 

strateginį plėtros planą) 

Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas 

per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą. 

Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas. 

 Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais 

Kodas II 

 

III 

IV 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir 

rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią 

gyvenamąją aplinką. 

Kodas 03 

Programos tikslas 
Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją 

infrastruktūrą 

Kodas 02 

 

Tikslo įgyvendinimo 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. 

05 uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą 
 

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: 

10.02.05.01 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų remontas 

 

Grupių virtuvėlių remontas, 2-jų grupių prausyklų ir tualeto kambarių remontas, metodinio 

kabineto lubų remontas, 4-ių lauko pavėsinių grindų remontas, elektros ir šilumos sistemų 

remontas, pagerins vaikų ugdymo(si) sąlygas, užtikrins lopšelio-darželio pagrindinių funkcijų – 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo saugų vykdymą.  

 

Produkto kriterijus:  

P-10-01-01-01 Suremontuotas lopšelio-darželio patalpų skaičius  8 vnt. 
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Rezultato kriterijus 

R-10-01-01-01 Suremontuotų lopšelio-darželio patalpų skaičiaus padidėjimas (procentais nuo 

2014 m.).  
 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Bus tenkinami visuomenės poreikiai ir lūkesčiai, teikiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas. Atlikus numatytus remonto darbus bus sukurta funkcionali, estetiška, saugi ir 

sveika aplinka. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 

Programa finansuojama iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų (SB), ES struktūrinių fondų lėšų. 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa 

– Stiprinti ir modernizuoti ugdymo įstaigų ir mokyklų materialinę bazę, gerinti mokymo 

paslaugų kokybę, organizuoti švietimo įstaigų tinklą. 
 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai 

LR Švietimo įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR socialinės paramos mokiniams 

įstatymas, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, LR Vyriausybės nutarimai, Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti norminiai aktai. 

Kita svarbi informacija 

Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas. 
_________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Visagino savivaldybės administracijos  

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja 

 

Viktorija Abaravičienė 
 (už programos koordinavimą atsakingas asmuo) 

 

 

 

Data  


