
III. PRIEMONIŲ IGYVENDINIMO PLANAS 2020 M. 

 

 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas Veiklos 

pavadinimas 
Atsakingi 

vykdytojai 
Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 

asignavimai 
Eur. 

Pavadinimas, mato vnt. Reikšmė  

 

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos 

 

 

 

 
03-01-01-02 

 

 

 
Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo, 

bendrųjų ir specialiųjų 

programų įgyvendinimas 

bendrojo lavinimo 

mokyklose ir specialiojoje 

mokykloje 

Mokyklos veiklos 

užtikrinimas 
Mokyklos vadovas Užtikrinama mokyklos veikla. 

Pedagogų ir kitų darbuotojų 

skaičius 

81.66 1122200 

Pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pedagoginių darbuotojų,kurie kels 

kvalifikaciją ,skaičius vnt. 
                                          45 

                                                  

3300 3300 

Ryšių paslaugų 

pirkimas 
Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Užtikrinamas savalaikis ugdymo 

mokinių, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimo reikalingos 

informacijos pateikimas 

1000 1000 

Informacinių 

technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos  

Mokyklos vadovas 
Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Užtikrinami vaikų ugdymo  

informacinėmis technologijomis 

poreikiai 

2300 2300 

 

  Kitos prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

Mokyklos vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pažintinės išvykos 2300 2300 

 

 

 Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos (spaudiniai ) 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

bibliotekininkės 

Įsigytų vadovėlių ir grožinės 

literatūros skaičius vnt. 
                                           250 

7000 7000 

Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

paslaugos (mokymo 

priemonės) 

Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui 
 

Užtikrinami vaikų ugdymo(si) 

poreikiai 
4700 4700 

 

 

 

 

 



 

 

 
03-01-03-02 

 

 

 
Įstaigų išlaikymas ir 

darbuotojų samda 

Maitinimo paslaugų 

teikimo 

organizavimas 

Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, 

vyr. virėja, socialinė 

pedagogė 

Maitinimui organizuoti (maisto 

produktams įsigyti) 
13000 13000 

Ryšių paslaugų 

teikimo pirkimas 
Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Užtikrintas ryšių paslaugų 

teikimas 
1200 1200 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

 
Mokyklos vadovas 
 

Darbuotojų ,kurie kels 

kvalifikaciją  skaičius 4 
500 500 

Komunalinių 

paslaugų pirkimas 
Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Elektros, vandens ir nuotekų, 

šilumos, atliekų išvežimo ir 

paslaugų teikimas 

35100 35100 

Informacinių 

technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos  

Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Kompiuterinės technikos ir 

kompiuterinės technikos dalių 

įsigijimas 

1300 1300 

Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Ūkinis inventorius ir prekės ūkio 

reikmėms 
8900 8900 

Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Prekės ūkio reikmėms ir remontui 2100 2100 

Ilgalaikio 

materialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, 

vyr. virėja 

Maitinimui organizuoti 

(konvekcinės krosnelės įsigijimas) 
 

3500 

 

3500 

Kitų prekių ir  

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Kiti nenumatyti remonto darbai,  

šildymo sistemos priežiūra, lietaus 

nuotekos,apsaugos sistemos 

(signalizacijos) įrengimo išlaidos 

32100 32100 

03-01-02-02 Mokinių vežiojimo 

organizavimas 
Socialinė parama 

pinigais 
Mokyklos vadovas, 
direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, socialinė 

pedagogė 

  

Užtikrinamas saugus atvykimas į 

mokyklą ir parvykimas į namus 
16700 16700 



 

Kitos lėšos planui įgyvendinti 

 

 Gyventojų pajamų mokesčio  
1,2 % skyrimas 

1,2 % gyventojų 

pajamų mokesčio 

panaudojimas 

Mokyklos vadovas Ugdymo ir ūkio reikmėms tenkinti 1700 1700 

 Paramos gavimas Gautos paramos 

panaudojimas 
Mokyklos vadovas Ugdymo ir ūkio reikmėms tenkinti 800 800 

 


