
01 Mokinių skaičius 670,0 670,0 670,0

01 01 Mokinių mokymosi pažangos 

kokybė, proc.

100 100 100

SB 6,8 10,0 10,0

D 1 207,3 1 300,0 1 300,0

VB

ES

KT

Iš viso: 1 214,1 1 310,0 1 310,0

01 01 02 Užtikrinti gimnazijos aplinkos 

išlaikymą ir nemokamą maitinimą

SB
184,4 210,0 210,0

Gimnazijos aplinkos išlaikymas ir 

nemokamas maitinimas, tūkst.Eur

205,0 230,0 230,0

D 20,6 20,0 20,0

VB

ES

KT

Iš viso: 205,0 230,0 230,0

SB

D 19,3 5,0 5,0

VB

ES 15,0 20,0 10,0

KT

Iš viso:

34,3 25,0 15,0

SB Skaitmeninė plėtros finansavimas, 

tūkst.Eur

9,9 4,0 4,0

34,3 25,0 15,0

01 01 04 Finansuoti IKT diegimą ir 

skaitmeninę plėtrą.

1214,1 1310,0 1310,0

01 01 03 Tikslingai kelti pedagogų ir 

švietimo pagalbos specialistų 

kvalifikaciją pagal poreikį ir 

prioritetus, organizuoti 

skaitmeninių kompetencijų 

ugdymo plėtrą mokyklos, 

nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmeniu.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo, 

skaitmeninių kompetencijų plėtros ir 

gerosios patirties sklaidos renginių 

finansavimas, tūkst. Eur

01 01 01 Finansuoti darbo užmokestį Pakankamas finansavimas, tūkst.Eur

01 Programos pavadinimas "Ugdymo(si) kokybės efektyvinimas"

 Siekti, kad kokybiškai būtų suplanuotas ugdymo turinys, numatant ugdymo 

metodų įvairovę, užtikrinant, kad mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai būtų 

orientuoti į ugdymo kokybės siekimą, sėkmingą mokinių mokymą(si). 

1. Kokybiškai parengti ir realizuoti gimnazijos 2020-2021  m.m., 2021-2022 

m.m., 2022-2023 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo planus, mokomųjų 

dalykų ilgalaikiai planus, neformaliojo vaikų švietimo programas, metų veiklos 

planus, atsižvelgiant į daugumos mokinių poreikius, įgyvendinant valstybines 

švietimo programas ir formuojant inovacijų kultūrą.



D 9,9 4,0 4,0

VB

ES

KT

Iš viso: 9,9 4,0 4,0

01 01 05 Finansuoti mokinių pažintinę 

veiklą bendradarbiavimui su 

strateginiais partneriais ir ugdymą 

karjerai

SB Pažintinės veiklos ir ugdymo karjerai 

finansavimas, tūkst.Eur

3,0 2,5 2,5

D 3,0 2,5 2,5

VB

ES

KT

Iš viso: 3,0 2,5 2,5

SB

D 13,7 14,0 14,0

VB

ES

KT

Iš viso: 13,7 14,0 14,0

01 01 1 480,0 1 585,5 1 575,5

01 02

SB 41,5 5,5 5,5

D

VB

ES 36,0

KT 5,5 5,5 5,5

01 02 01 Remti bendruomeniškumo ir 

pilietiškumo renginius ir 

iniciatyvas, organizuojant 

mokyklos ir dalyvaujant miesto, 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose ir projektuose.

Projektų ir renginių finansavimas, 

tūkst.Eur

 Auginti gimnazijos bendruomeniškumo ir patriotiškumo kultūrą, stiprinant 

visų mokinių, tėvų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo aplinkos 

darbuotojų bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno mokinio ugdymo pažangos, 

visų bendruomenės narių sėkmingos socializacijos bei pozityvaus mokymo(si) 

mikroklimato.

14,0

Skaitmeninė plėtros finansavimas, 

tūkst.Eur

9,9 4,0 4,0

Iš viso uždaviniui:

01 01 06 Mokomosios priemonės ir vadovėliai, 

tūkst.Eur

13,7 14,0Įsigyti vadovėlius ir mokomąsias 

priemones, tame tarpe 

skaitmenines

01 01 04 Finansuoti IKT diegimą ir 

skaitmeninę plėtrą.



Iš viso: 41,5 5,5 5,5

01 02 41,5 5,5 5,5

01 1 521,5 1 591,0 1 581,0

KT– įstaigų veiklos pajamos, 2 proc. paramos, rėmėjų lėšos (netvirtinamos biudžete, tvirtinamos strateginiame veiklos plane).

Direktorius Donatas Vasiliauskas

AMPC buhalterė Anelė Čepulienė

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti,  biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšos, paskolų lėšos ir kt. (tvirtinamos biudžete ir strateginiame veiklos plane).

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, 

mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos, kurias įstaigos gauna tiesiogiai, o ne per savivaldybės biudžetą – ministerijų, departamentų lėšos 

(netvirtinamos biudžete, tvirtinamos strateginiame veiklos plane).

ES – Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų lėšos, kurias tiesiogiai gauna įstaigos (netvirtinamos biudžete, tvirtinamos strateginiame 

veiklos plane).

 Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai: 

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

01 02 01 Remti bendruomeniškumo ir 

pilietiškumo renginius ir 

iniciatyvas, organizuojant 

mokyklos ir dalyvaujant miesto, 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose ir projektuose.

Projektų ir renginių finansavimas, 

tūkst.Eur


