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I.

MISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI

ir

efektyvq ikimokyklinio bei priesmokyklinio amZiaus vaikq
ugdymq, sekming4 jq socializacij4 $pad socialiai apleistq vaikq), sudarant prielaidas tolimesniam
ugdymuisi ir mokymuisi mokykloje.

ffikokybisk4

okrati5ka, visapusi5kai tenkinanti vaikq
ir pateisinanti tevq l[kesdius su
poreikius,
atliepianti
emocinius, fizinius, protinius bei dvasinius
moderniomis ugdymt priemonemis ir aplinka, ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq
ugdymo istaiga.

VERTYBES

o tauti5kumo ir pilieti5kumo ugdymas;
o bendruomenes k[rybi5kumo, iniciatyvumo skatinimas;
o atvirumas kaitai, ie5kojimams, naujoms idejoms.

o ugdymo

.

kokybes gerinimas;
ugdymosi aplinkos puoselejimas ir turtinimas'

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
o vaiko paZangos vertinimo sistemos tobulinimas;
. besimokandios bendruomenes kulttros stiprinimas;

. ugdymo aplinkos modemizavimas;
o edukaciniq erdviq klrimas.

II.

STRATEGINIV TIKSLU IR PROGRAMU IGYVBNDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
ISorin6 aplinkos analiz6

Politiniai veiksniai.
ir atsispindi
Esminis dokumentas Svietimui, kuriame apibreZiama Svietim.o politika
Svietimo istatymas' Jame
nacionalines Svietimo raidos tendencijos, yra Lietuvos Respublikos
visuomenei tenkandius naujus
nurodyta, kad Svietimas turi buti pletojamas atsiZvelgiant i Lietuvos
globalizacij4, informacijos
isslkius ir atsiveriandias galimybis: dlmokratijos iriinkos flkio pletr4,
gaus4, spardi4 kait4, visuomenes i5siskaidym4'

XII-745,,DeI valstybes
Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr.
Svietimo 2013 -2022 m'
Svietimo 2ol3-202; metq strategijos patvirtinimo" patvirtino Valstybinq
de5imtmeti. Pagrindinis
strategij4, kurioje numatytos esmines svietimo veiklos kryptys ateinanti
valstybes geroves kelimui, verZliam
strategijos tikslas - paveisti Lietuvos Svietim4 tvirtu pagrindu
ir pasaulio ateiti'
ir savarankiSkam Zmogui, atsakingai ir solidariai kuriandiam savo, valstybes
xl-2015 ,,Del valstybes
Lietuvos Respublikos seimas 2012 m. geguzes 15 d. nutarimu Nr.
patvirtinimo", patvirtino
paZangos strategijos ,,Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva -2030*
vizijq, tad Svietimui tenka pareiga
Valstybes paZangos strategij4, kurioje iltete ,rrnuniot Lietuvos
lavintis siekiant asmenines ir
sutelkti svietimo bendruoirlng ir visus Zmones nuolat ir kryptingai
Ekonominiai veiksniai.
Lietuvos
Salies Svietimo finansavimas priklauso nuo jos ekonomines blkles. Nors
nuo
dalies
asignavimq
Respublikos vyriausybe numato svietimui skiriamq nacionalinio biudZeto
yra spartesnis, todel ir padidejusiq lesq pakanka.tik
BVP augimq, tadiau infliacijos augimas
-Brungriu
ugdymo(si) priemones, dideja islaidos aplinkos
b,tiniems poreikiams patenkihti.
iSlaikymui.

Lietuvos Respublikos vyriausybes programoje numatyta modernizuoti Svietimo istaigq

edukacing infrastrukt[r4, atsiZvelgiant i veiklos s4lygas ir poreikius'
galima panaudoti Svietimo
Teises aktai numato galimybg skirti 2 procentus GPM lesq, kuriuos
istaigos reikmems.

Socialiniai veiksniai.
maLeja del maZo
Nepalanki demogrofind padetis ialyje. Gyventojq skaidius Lietuvoje tendencingai
gimstamumo ir nuolatines emigracijos.
"Atogria
vaik, sveikatos indiksas, daugeja specialiryit4-.poreikir4 vaikq' Kaip ir visame mieste'
pastaruosius metus iSaugo
lopieiyje-d arielyje fiksuojamas vaikq r.igu**o rodit<liq augimas. Per
ir kalbejimo bei kitq raidos bei
vaikq sergamumas kvepavimo takq ligomls, alergija, daugeja kalbos
pedagogine ir socialine pagalba'
elgesio sutrikimq. Aktualizuojasi individuatus ugdymas, papildoma
kurie reikalauja PaPildomq le5q.
9 vaikq i5
Dideja visuomen€s socialind diferenciacija' Lop5elyje-darlelyje,,Obelele" ugdoma
vaikams
paramq,
gauna socialing
socialines rizikos Seimq. NemaZeja Seimq shieius, kurios
reikalinga materialine Pagalba'
Technologiniai veiksniai.
bendruomen€s
Valstybes svietimo 2013-2022 metq strategrjoje siekiama sutelkti Svietimo
perZiurett
planuoja
pastangas i esamus pokydius Svietimo srityje. I-n Vyriausybe
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pedagogtl
sukurtq tokias sssialines ir^ ekonomines mokytojrl sqlygas, kurios laiduotq

karjeros prestiZ4.
metodus, ugdymo turini
Informacines ir komunikacines technologijos vis labiau lemia ugdymo(si)
yra igijqs pagreiti'
bei vis4 ugdymo procesq. Nors Lietuvos ugdymo lstaigose kompiuterizavimas
kflrimas, gereja pedagogq kompiuterinio ra5tingumo
isibegeja mokomqiq programrl ir metodikq
technologinio iSsivystymo
kompetencijq kokybe. Lopseliai-darZeliai vis dar atsilieka pagal mokyklq
reikalauja papildymo.
lygi. Norint modernizuoti ugdymo aplink4 turima kompiuterine technika

Vidin6 aplinkos analizd

kimokYklinio

ir Prie5mokYklinio

teikiama savaitines grupes
ugdymo istaiga. Tai vienintelis lopselis-darZelis Alytaus mieste, kuriame
paslauga.
3 ankstyvojo amZiaus
Steigejas - Alytaus miesto savivaldybes taryba. {staigoje veikia:

-

grupes 1-3 metq vaikams,

7-

ikimokyklinio amZiaus grupes 3-5 metq vaikams' 2

-

priesmokyklinio amZiaus ugdymo grupes 5-6 (7) metq vaikams.
pavaduotojas
Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, veikl4 koordinuoja direktoriaus
bei prieSmokyklinio
ugdymui. Ugdymq organizuoja, paslaugas teikia ir lgyvendina ikimokyklinio
ugdymo pedagogai, 1
ugdymo programas: 20 ikimokyklinio ugdymo aukletojq, 3 - priesmokyklinio
- meninio ugdymo pedagogas, I - logopedas'
higienos prieZilros
personalas: fikvedys, maitinimo organizavimo

Aptarnaujantis

ir

remonto darbininkas'
specialistas, aukletojq padejejai, valytojas, irengimq aptarnavimo ir einamojo
numatytas funkcijas'
kiemsargis, skalbejas, virejai, kurie vykdo saugos ir sveikatos instrukcijose
taryba,
Lop5elyje- darZelyje ,,Obeleld" veikia savivaldos institucijos: lopSelio-darZelio
strateginius tikslus. Su vaiko gerove susijusias
padeda

igyvendinti
mokytojq taryba, kurios
sudaromos
funkcijas organizuoja ir koordinuoja vaiko geroves komisija. Lopselyje-darLelyje
projektq ralymui ir
laikinos arba pastoviai veikiandios darbo grupes programq, veiklos planq bei
igyvendinimui.

:ji i5tekliai
Vadovai - 2;
I5 viso pedagogq- 23:

Ikimokyklinio ugdymo aukletojas metodininkas -4;
Vyresnieji ikimokyklinio ugdymo aukletojai - l3;
Ikimokyklinio ugdymo aukletojai - 4
Logopedas metodininkas -1 ;
Meninio ugdymo mokytojas metodininkas -1;
Aptarnauj antis personalas - 24.

Planavimo sistema
o Lop5elio-darZelio strateginis veiklos planas;
. Lop5elio-darZelio metq veiklos planas;
. Lop5elio-darZelio mokslo metq veiklos planas;

o
o

LopSelio-darZelio savivaldos veiklos planai;
Pedagogq ugdomosios veiklos organizavimo planai'

ietimo steb6senos sistema

nti vaikq ugdymo kokybes gerinim4 ir

'ruugio,

aplinkos k[rim4. Parengtas veiklos prieZitros organizavimo tvarkos aprasas,
pio."ro prieZiflros ir vertinimo planas. Teikiama metodine pagalba pedagogams,
vertinimas ir
konsultuojami ruosiantis atestacijai. fopSelyje-datLelyje vykdomas veiklos
mokyklos vidaus audito metodika" patvirtinta
lsivertinimas, vadovaujantis ,,lkimotyklinio-ugdymo
T.iehrvos Resoublikos ivietimo ir mokslo ministro 2OO5-07-22 isakymu Nr. ISAK-1557'
sveikos,
ugdomojo

Finansavimo sistema

.
o
o
o

Valstybes biudZeto le5os;

valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos leSos;
Savivaldybes biudZeto le5os;
Kiti finansavimo Saltiniai (specialiosios l65os, remimo lesos).

ny5q S.t.ma, informacinOs ir komunikavimo sistemos

o
o
o
o
o
.
o
o

Mobilaus rySio telefono linija (telekomunikacijq UAB BITE LIETUVA), 16 abonentq';
skirti
Kompiuterizuotos darbo vietos (su prieiga prie interneto) -19. Administravimui
kompiuteri ai, l4 skirti lop5elio-darZelio mokytojams;
darZelis";
fdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas,,M[sq
Interaktyvios lentos/ekranai - 5;

Interaktyvios grindYs -1;
Daugialypes terpes projektorius -1;
Elektroninis pa5tas: ld@obelgle.alytus.lm.lt (kiekvienam istaigos darbuotojui sukurtas
asmeninis el. Pa5tas);
Interneto svetaine: www.alytausgbelele.lt

;

t:::

Stipryb6s

I

lJeikiamos paslaugos atitinka

Svietimo
reformos bei higienos normq reikalavimus.
Sudarytos sqlygos socialines atskirties

2.

Seimoms.

3.

5

Integruojami specialiqiq poreikiq turintys

vaikai, teikiama logopedo pagalba.
4. Kvalifikuoti, kurybingi, ilgametq darbo patirti
turintys pedagogai.
5. Teikiamos savaitines grupes paslaugos.

6. Taikoma Marijos

;:

s'tpnyDes

1.

Grupese truksta moderniq ugdymo(si)

priemoniq.
2. Nepakankama kompiuterine iranga (IKT).
3. Truksta specialistq dirbandiq su specialiqjq
poreikiq vaikais.
4. Reikalingas Zaidimq kambariq, miegamqiq,
laiptiniq bei pagalbiniq patalpq remontas,
pastato sienq ap5iltinimas.

Montessori pedagogine

sistema.
6. Prie visq grupiq irengti atskiri miegamieji.
aplinka, pakeistos
Atnaujinta
nuogrindos, ap5iltintas pastato stogas'
8. fstaiga saugoma apsaugos tarnybos.

l.

lauko

GrEsmOs

Galimyb6s

Palankios s4lygos pedagogq profesiniam l. Dideja visuomenes socialine dit.erenctactla,
tobulejimui, kvalifikacijos kelimui, saviSvietai, nepakankama parama socialinq atskirti

L

dalyvavimui kvalifikacijos

tobulinimo

oatiriandioms Seimoms,

auginandiorqs

renginiuose.

maZamedius vaikus.

2. Tevq materialines paramos (2%

2. Nepalanki demografine situacij a

gyventojq
pajamq mokesdio) efektyvus panaudojimas
ugdymo aplinkai gerinti.
3. Aktyvus dalyvavimas skleidZiant getat4
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
patirti, organizuojant Svieteji5k4 veikl4
visuomeneje.

4.

(maLeja

vaikq skaidius, vyksta emigracija i kitas Salis).
3. Nepakankamas istaigos bltiniausiq reikmiq
finansavimas.
4. MaZinami pedagogq ir kitq istaigos
darbuotojq etatai.
5. Mokyklq tinklo pertvarkos planas.

Lop5elio-darZelio partnerystes tinklq

nletoiimas.

STRATEGINIS TIKSLAS
Nuolat besimokaniios, iniciatyvios, ktirybi5kos bendruomen6s k[rimas bei kokybi5ko ugdymo
uitikrinimas sudarant saugi4 ir sveik4 aplink4.
strateginio tikslo apraiyruas. Lopselis-darZelis igyvendina ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
p.ogri*ur. Ugdymo kokybe turi atitikti visuomenes poreikius, ir padeti lop5eliui-darZeliui siekti
savitumo. Siekiant igyvlndinti Si strategini tiksl4, tobulinama atitinkama baze: materialine;
ugdymo(si) technolog!q; intelektualine. Auk5tas vaikq ugdymo(si) pasiekimq ivertinimas svarbus
ldlselio-darZelio veikl,os rodiklis. Todel turi bflti efektyviai, kokybi5kai organizuojama ugdomoji
programq refleksija, besiremianti vaiko pasiekimq vertinimais ir
u.iklu, pagrista ugdymo
-Si"tiurnulsnaudoti
ugdymo programrl teikiamas galimybes, pletoti kryptingq
individualii pazangi.
gerq1.q patirti. Tam reikalingas auk5tas pedagogq ir vadovq
projektinE u.ikl4, pritaikant pedagogq
-topsetio-aarZelio
bendravimo ir bendradarbiavimo kultura.
p.of.sinir pasirengimas, isvystyta
Lopselis - darzelis veikia 49 metus. rei t4 laikotarpi kai kurie pastato elementai, aplinkos irengimai
susideve.lo, nebuvo remontuoti. Siekiant igyvendinti 5i strategini tiksl4, turi b[ti stiprinama
materialine baze, atnaujinamos ugdymosi, aktyvios veiklos, klrybines raiSkos erdves, tobulinama
specialiojo ugdymo upiinku, renovuojamas pastatas. Darbuotojams gerinamos darbo s4lygos. Turi
bUti irertinta esama^ situacija, nusiatyti veiklos prioritetai, ieskoma papildomo finansavimo
galimybiq. [gyvendinus 5i tiksl4, geres lopSelio-darZelio ivaizdis, istaiga atitiks modemios, saugios
i, rr.it o. uptinkos reikalavimus, uZtikrinsime teikiamq paslaugq kokybg.
v er t inimo lv i t e r ij ai :
01-01 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo kokybe'
0l-02 saugi, sveika ir moderni aplinka.

Efe kt o

Efekto vertinimo

Vertinimo
kriterijaus kodas
E-01-0r

kriterijaus

202l-qjq metq

pavadinimas ir mato
vienetas
UZtikrinti kokybi5k4 220 vaikai

ikimokyklini

2022- qjq metq

220 vaikai

|

2023- qjq metq

220 vaikai

ir

prieSmokyklinio
ugdym4 (asmenys)
E-01-02

Suteikti

pagalb4 45 vaikai

specialiqjq poreikiq
vaikams (asmenys)

45 vaikai

45 vaikai

E-01-03

12

12

grupiu,
grupiu,
grupiu, 12
inovatyviu
ugdymo(si) priemoniq logopedo ir logopedo ir logopedo,
metodinis
socialiniq igudZiq metodinis
(skaid. grupiq)
kabinetas, sporto
kabinetas
kambarys

[sigyti

sale

E-01-04

10
Organizuoti
edukacines, paZintines
veiklas (skaid. veiklq)

l0

10

E-01-05

Organizuoti

2

2

32

35

2

2

25%

25%
2

socialinio

ugdymo

sveikatos, 2

emocinio
programas

(skaidius)
E-01-06

vadovq,
Kelti
ir
pedagogq

30

aptarnaujandio

personalo kvalifikacij4
(asmenys)
E-02-01

Suremontuoti

gruPiq 2

patalpas (skaidius)

E-02-02

Suremontuoti

ra5tines I

kabinet4 (skaidius)

E-02-03

Atnaujinti

E-02-04

lsigyti naujus

baldus 2
(skaid. grupiq, kabinetq)

2

E-02-05

lrengti edukacines erdves

)

mink5tqji
inventoriq (procentai)

25%

3

lauko aik5tyntiose

E-02-06

{rengti

tyrinejimq

1

laboratorij4 (skaid.)

E-02-07

lsigytilKT (vnt.)

E-02-08

[rengti saules elektrinE
Organizuoti kokybiSk4 ir r00%
sveik4 vaikq maitinim4

E-02-09

I

I

I

I

t00%

t00%

t00%

r00%

100%

UZtikrinti sveikatos ir 100%

100%

100%

(asm.)

E-02-10

Organizuoti

darbuotojq

sveikatos

patikrinim4

(procentai)
E-02-11

saugos

reikalavimus

atitinkandi4 aplink4
(procentai)

STRATEGINIO PLANO PROGRAMA

fgyvendinimo metai
Asignavimq valdYtojas
(-ai), kodas

2021-2023 m.
sta Andriiauskiend,

Atyt"rx t"pS.tt"d arLeho,,Obeldle" administracij

1

9l 053323

a

Koordinatorius
Vykdytojas (-ai)
Programos
navadinimas

Atyta*

topSelio-darZelio,,Obelele" bendruomene

Kodas
(01-01)

Ikimokyklinio it prie5mokyklinio ugdymo programa

inti gYventoiq

ii

Poreikius

Programos
parengimo
argumentai

ikiriokyklinia- priesmokykliniam ugdymui; teikti kvalifikuot4
pagalba specialiqjq poreikiq vaikams; tobulinti bendruomenes nariq
lraintu.,l4; modernizuoti ir turtinti ugdymo(si) aplinkq. Programa

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus miesto
strategini pl6tros

Viesqiq paslaugq kokYbes ir prieinamumo uZtikrinimas,
sumani4, veikli4 ir solidari4 miesto bendruomenE.

igyvendinamas
istaigos strateginis
tikslas
Programos tikslo
apra5ymas (tikslas,
uZdaviniai)

Nuolat

besimokandios, iniciatyvios,

bendruomends

kUrybi5kos
ugdymo

ugdant

Kodas
(01)

k[rimas bei kokybi5ko

uZtikrinimas sudarant saugi4 ir sveik4 aplink4.

ffis

Respublikos Svietimo istatYmu,
lopselis-darZelis uztikrina valstybines Svietimo politikos
nutarimq'
igyvendinim4, istatymq, Lietuvos Respublikos
i-rietimo, moislo ir sporto ministro isakymq ir kitq teises aktq,
reglamentuojandiq Svietimo veikl4, vykdym4' LopSelyje
AiZetyie ugdymo procesas organizuojamas pagal ikimokyklinio
ir priesmokyklinio ugdymo programas. Sekmingam Siq programq
higienos normas,
igyvendinimui lstaigos aplinka privalo atitikti
irii UUti uZtikrinamas darbuotojq darbo uZmokestis, pedagogq
kvalifikacijos tobulinimas, aprlpinimas ugdymo(si) priemonemis,
ugdomosios aplinkos

Numatomas
programos

igyvendinimo
rezultatas

T.rkir**i

mo@

ikimokyklinio, priesmokyklinio

ugdymo vaikq poreikiai.

Lop5elyje-darLelyie sukurta saugi,

ir specialiojo

jauki,

motyvacij4 skatinanti ugdymo(si) aplinka.

Tinkamai parinkti vaikq ugdymo(si) budai

pades

,uiku*t

paZinimo

ir metodai

atskleisti savo individualumq ir

ktrybi5kumq, maZins socialinq atskirti.

ir
[gyvendinant ugdymo turini, vyrauja tyrinejimais ..
vaiko
p-uZini*u gristas ugdymas, siekiant kiekvieno

g2ttkt***rt p.drktyvus bendradarbi avi mas u tev ai s'
LopSelio-darZelio pedagogq nuolatinis kvalifikacijos
s

tobulinimas susietas su istaigos prioritetais'

Nuolat atnaujinamos informacines ir komunikacines
iecfrnotogi.lo, .f"ktyriai taikomos ugdymo procese kaip

turinio Saitinis, ugdymo(si) organizavimo, vertinimo ir
isivertinimo erdve.

iStekliai

Lop5elio-darZelio finansiniai
racionaliai ir Planingai.
Susijg Lietuvos
Respublikos ir
savivaldyb6s teis6s

aktai

naudojamr

o !statYmas, Lietuvos PaZangos

2013strategija,,Lietuva 2O3O*, Valstybines Svietimo strategijos,Ll:1.^.

2022 metq nuostatos, patvirtintos Lietuvos

Respublikos

Vyriausybei ZO1Z-1Z-OS nutarimu Nr.1463, Lietuvos higienos
(ar)
no..u ifN 75: 2016 ,,lstaiga, vykdanti ikimokyklinio irsaugos
prie5mokyklinio ugdymo program4; . Bendrieji sveikatos
Svietimo veiklos
reikalavimai,,, Alytaus miesto savivaldybes 2021 metq
programa, Alytaus lopSelio-darZelio .,,Obelele" nuostatais' Alytaus

iopietio-iarzeiio,,ob;lele" ikimokyklinio ugdymo(si).

programa'

Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa, k

Direktore

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Andrijauskiene

Kristina Vy5niauskiene

202l-2023 metq strateginio veiklos plano programos pavadinimas
SUVESTINE
TIK5LU, UZDAVINIU, PRIEMONTV, PRIEMONIU ISLAIDU IR PRODUKTO KRITERIJU
d
o

d

o
o

d
)N

E
d)

!

6

o

a

o

tr

Pavhdinimas

6

E

a
,=

'=
al
al

0l Pr ogntm( rs oavadinimas

TilProcI3

uZdavinio prvadinimas

Srrdarvti salvsas ikimokvkliniam tr

SB

34.1

1

34,1

I

=

34.1

352.1

I5 viso:

t46.2

486.2

486.2

SB

352,4

352,4

352.4

VB

3,0

3,0

3,0

ES

3,0
4,0

3,0

40

3,0
4,0

362.4

362.4

362.4

848,6

848,6

848,6

848.6

848.6

Rr'I 6

VB

'd

'i

al
al

o
al

I

E

'd

N

al
O
d

220

f )n

-fi
220

Ugdytiniq skaidius

o

I

352,1

3s2.1

D

ielmokvkliniam vaiku ugdYmui

,i,,

1

E

d

Rezultato rodiklis
Produkto rodiklis

mos tiltslo oavadinimas

0rl Ttrt Prt)sramos

uri 0l 0l

F

Pavadinimas, matavimo vienetai

al
o
d

cl

a

o

o

E

N
O
N

'a

7

q

d

Dlurras

1

I

,o

o

'o
o
o

Vertinimo kriterijaus

o
,=

c

=

ES

KT

ir

0r

02

0l Iitikrinti ikimokvklinio usdvmo

D

aplinkos iSlaikymq

KT

virn:
15 viso uidaviniui:
IX

I1

0l

l5

o1

02

,i*o tikluir

I

r00%

100%

r00%

40

40

40

HN75:20 I 6 reikalavimus

Prie5mokyklinio ugdYmo vaikq

Socialinds apsaugos Programa

Finansavimo dalis skirta

0l UZtiXtinti ,*i"ling apsaug4 mokant socialines i5mokas ir kompensacijas
SB
0, 0l 09 Mokinirrs nemokamai maitinti
02

D

LopSelio-darZelio aplinka atitinka
Lietuvos higienos normos

10,4

10.4

10,4

Vaikq, gaunandrq nemokamq
maitinimq skaidius, asm.

VB
ES

KT
I( vlrtr:

I0.4

10.4

10.4

uldaviniuil

10,4

10,4

10,4

I( viso tikslui:
I5 viso programai:

10,4

10,4

10,4

859,0

859,0

859,0

I5 viso

0) 0l
01.

0l
Bendras l65q poreikis

ir numatomi finansavimo Saltiniai:

SB-asignavimaisavarankiSkosiomsfunkcijomsatlikti, biudzetiniqistaigqpajamqleSos,aplinkosapsaugosremimospecialrosios

progruro, lesos, paskolq leSos ir kt. (tvirtinamos biudzete ir strateginiame veiklos plane).
kitos spec. tikslines dotacijos (perduotoms
asignavimai valstybinems (valsrybes perduotoms savivaldybems) funkci.ioms allikti,
kitos
dotacijos.
ir
kl),
leSos
krepSelio
mokinio
i3laikyti,
D

-

ii

apskriiiq istaigoms

ministerilq, departamentq
kitos valstybes biudZeto lesos, kurias jstaigos gauna tiesiogiai, o ne per savivaldybes biudZetq plane)
veiklos
strateginiame
tvirtinamos
le5os (netvirtinamos biudZete,
ir kitq uZsienio fbndq lesos, kurias tiesiogiai gauna istaigos (netvirtinamos biudZete, tvirtinamos
VB

-

ES - Europos S4lungos
strateginiame veiklos Plane).

KT- istaigq veiklos

veiklos plane)
pa1amos,2 proc. paramos, remejq leSos (nelvirtinamos biudZete, tvirtinamos strategtniame

Buhaltere

Direktore

t\.
i,
tt:lurttul
t

L9',
//

AldonaBaldiiiniene

Asta Andrijauskiene

