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Biudžetiniai metai 2018–2020 metai 

Asignavimų 

valdytojas, kodas 
Papilės Simono Daukanto gimnazija, 188636383 

Vykdytojas, 

kodas 
Papilės Simono Daukanto gimnazija, 20 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Gimnazijos strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, Lietuvos Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Akmenės rajono savivaldybės strateginiu plėtros 

planu 2016–2021 m.,  Papilės Simono Daukanto gimnazijos nuostatais, kitais teisės aktais ir nusako 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos strateginius tikslus bei apibrėžia veiklos rezultatus. 

Įgyvendinant gimnazijos strateginį planą, bus įgyvendinamas pagrindinis Lietuvos Valstybinės 

švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės 

gerovės kūrimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, 

Lietuvos ir pasaulio ateitį. 

Siekiant įgyvendinti Papilės Simono Daukanto gimnazijos strateginio plano tikslus 2018–2020 

metams, bus telkiamos gimnazijos bendruomenės – mokinių, mokytojų, tėvų, gimnazijos vadovų ir 

personalo bei socialinių partnerių – pastangos. 

 

II SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

POLITINIAI – TEISINIAI VEIKSNIAI 

Gimnazija yra Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis 

antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, sąskaitą banke ir įregistruotas valstybės įmonės 

Registrų centro Šiaulių filiale. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės 

rajono savivaldybės taryba. 

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, Lietuvos 

Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Akmenės 

rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2016–2021 m.,  Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

nuostatais, kitais teisės aktais. 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos strateginio plano paskirtis – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, 

numatyti gimnazijos vystymo perspektyvas ir prioritetus, pastovią kaitą, telkti gimnazijos 



bendruomenę aktualioms problemoms spręsti. 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos strateginis planas 2018–2020 metams yra gimnazijos 

strategijos 2015–2017 metams tęsinys. Strateginio plano tikslas – siekti įgyvendinti Valstybinės 

švietimo strategijos nuostatas ir Akmenės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio plano 

tikslus bei prioritetus. 

Į strateginio plano rengimą buvo įtrauktos gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Kregždutė“ bendruomenės: pasiūlymus teikė savivaldos institucijos, metodinės grupės, mokiniai, 

mokinių ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų tėvai. Projektas buvo skelbiamas viešai interneto 

svetainėje, atviras diskusijoms ir pasiūlymams. Plano projektas aptartas Mokytojų taryboje, 

Mokinių taryboje, klasių Tėvų komitetuose ir Gimnazijos taryboje. 

Galutinį strateginio plano projektą parengė gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu 

Nr. V-258 sudaryta darbo grupė.  

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Gimnazijos finansinė padėtis patenkinama – mokinio krepšelis stabilizavo gimnazijos finansinę 

būklę, tačiau sumažėjus mokinių skaičiui nebeatitinka šiandienos lūkesčių. MK lėšų pakanka 

ugdymo plano realizavimui, tik minimaliam mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, vadovėlių 

įsigijimui, bibliotekos knygų fondui. 

2% GPM lėšų surinkimas bei patalpų nuoma padeda geriau užtikrinti gimnazijos funkcionavimą. 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius papildomų lėšų gauna iš tėvų fiksuoto mokesčio bei 2%  nuo GPM. 

Gimnazija finansinių įsiskolinimų neturi, biudžeto lėšų aplinkai pakanka būtinoms  išlaidoms 

finansuoti. 

Lėšų dalinai pakanka kabinetų kompiuterinei technikai ir inventoriaus atnaujinimui. 

Gimnazijoje dėl aukštų reikalavimų profesinio išsilavinimo kategorijai (magistro laipsnis) ir 

nepatrauklaus atlygio yra laisvas  psichologo etatas.  

Gimnazija gauna papildomų lėšų dalyvaudama rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

 

Dalyvavimas projektuose:  

2015 metai 

1. ,,Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima – mūsų 

žmogiškumo šaknys“ (Savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir 

laisvalaikio užimtumo plėtojimo programa) 

Ateitininkų šventės, 

renginiai 250 

2. „Sveikos mūsų atostogos–6“  

(Savivaldybės Vaikų socializacijos programa) 

Vasaros piligriminės 

kelionės 
600 

3. „Gyvensi sveikai – būsi sveikas–4" (Savivaldybės 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa) 

Renginiai, ateitininkų 

stovykla, mokytojų sveikos 

gyvensenos edukacija 
1200 

2016 metai 

4. ,,Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima – mūsų 

žmogiškumo šaknys–5“. Savivaldybės Jaunimo 

iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programa 

Ateitininkų šventės, 

renginiai 300  

5. „Sveikos mūsų atostogos–7“  (Savivaldybės Vaikų 

socializacijos programa) 

Vasaros piligriminės 

kelionės 
500  

6. „Papilės ateitininkai –  K (kaimo) B (bendruomenės) A 

(aktyvaus) Š (šeimyniškumo) MAGNETAS“. Lietuvos 

Ateitininkų federacijos kuopų iniciatyvų konkurso  

projektas 

Ateitininkų renginiai 

300  

7. „Sveikas vaikų laisvalaikis ir atostogos–6“. 

Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo spec. progr. 

Ateitininkų renginiai 
450  

8. „Gyvensi sveikai – būsi sveikas–5". Savivaldybės 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa 

Renginiai, ateitininkų 

stovykla, mokytojų sveikos 

gyvensenos edukacija 
500  

9. „Knygos – mūsų draugės“. Lietuvos mokytojų fondas  Renginiai pradinio ugdymo 

mokiniams 
300  

10. „Ieškojimų ir atradimų vasara". Savivaldybės Vaikų Vasaros stovyklėlė 300 +250 



socializacijos programa kitos lėšos 

2017 metai 

11. „Sveikatos receptas” 

Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji 

programa 

Gimnazijos bendruomenės 

sveikatinimo ir tėvų 

švietimo veiklos 
1000  

12. „Sveikos mūsų atostogos”–8 

Savivaldybės Vaikų socializacijos programa 

Ateitininkų veiklos 
650  

13. „Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima – mūsų 

žmogiškumo šaknys”–6 (Savivaldybės Jaunimo 

iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programa 

Ateitininkų veiklos 

170  

14. „Papilės ateitininkai – KBŠ Magnetas“–2 

Ateitininkų federacijos kuopų idėjų projektai 

Ateitininkų  veiklos 250  

15. „Ieškojimų ir atradimų vasara tęsiasi“  

Savivaldybės Vaikų socializacijos programa 

Stovykla socialiai 

remtiniems vaikams 
400  

  Iš viso: 7420 
 

SOCIALINIAI – KULTŪRINIAI VEIKSNIAI 

Gimnazija yra Papilės miestelyje, kuris patrauklus rajono ir respublikos visuomenei savo unikalia 

geologija ir istorija. 

Bendradarbiavimu pagrįsti ryšiai su respublikos, rajono švietimo, meno, kultūros įstaigomis, 

pasirašytos 62 bendradarbiavimo sutartys. 

Projektinė, neformalioji, kultūrinė veikla žinoma rajone, respublikoje. 

Geras mokslo tęstinumas, tačiau didėja mokinių nubyrėjimo lygis gimnazinėse klasėse. 

Dažni pamokų praleidimo be priežasties atvejai daro įtaką žemam moksleivių pasiekimų lygiui. 

Prastėjanti demografinė padėtis ir mažėjantis mokinių skaičius gimnazijoje. 

Sudarant galimybę mokiniams dalyvauti  neformaliojo švietimo veikloje, atsiranda sunkumai dėl 

didelės  gimnazijos aptarnaujamos teritorijos. 

Ikimokykliniame ugdymo skyriuje „Kregždutė“ taikomos lengvatos už vaiko išlaikymą skatina 

daugiavaikes šeimas naudotis ugdymo įstaigos paslaugomis. 

Vaikams iš socialiai probleminių šeimų ikimokyklinio ugdymo skyrius - vieta, kurioje gali 

išsiugdyti elementarius socialinius, kultūrinius, sveikatinimo įgūdžius.   

Gimnazijoje mokosi: 

Metai Vaikų skaičius 09–01 Vaikų skaičius 1 klasėse 

2015  325 + (7 mokiniai Kairiškių mišri grupė) 26 

2016  290 + (7 mokiniai Kairiškių mišri grupė) 21 

2017   277 + (5 mokiniai Kairiškių mišri grupė) 28 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ ugdytinių skaičius: 

Metai Ankstyvojo 

amžiaus gr. 

Ikimokyklinio 

amžiaus gr. 

Priešmokyklinio amžiaus 

gr. 

Vaikų skaičius 

2015  1 (13) 3 (54) 2 (23) 90 

2016   1 (13) 3 (52) 2 (24) 89 

2017   1 (15) 3 (47) 2 (25) 87 

Informacija apie mokinius: 

Socialinis kontekstas 2015 2016 2017 

Mokiniai, likę be tėvų globos 8 4 5 

Rizikos grupės mokinių skaičius 26 22 18 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje mokinių sk. - - - 

Užfiksuota smurtinių atvejų gimnazijoje - 1 - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 158 108 94 
 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Spartus kompiuterinių technologijų vystymasis, pinganti kompiuterinė technika, augantis 

visuomenės kompiuterinis raštingumas, interneto vartotojų daugėjimas, paslaugų internetu augimas 

vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir ugdymo 



procesui. Kokybiškos technologijos ir jų teikiamos galimybės skatina plėtoti informacinių ir 

komunikacinių technologijų infrastruktūrą švietime.  

Mokiniams, jų tėvams, visuomenei žinios apie gimnazijos veiklą skelbiamos gimnazijos interneto 

tinklalapyje http://www.papilesgimnazija.lt .  

Gimnazijoje įdiegtos šiuolaikinės technologijos, sudarytos galimybės naudotis IKT: 

 įrengtas šviesolaidinis internetas kabinetuose;   

 interaktyvios lentos, multimedijos, dokumentų kameros;  

 įdiegtas e – dienynas; 

 sudaryta galimybė naudotis virtualia mokymosi sistema www.egzaminatorius.lt  

Ugdytinių ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimui ir saugumui įrengta: 

 praėjimo ir lankomumo kontrolės įrenginys (gimnazijoje); 

 lauko teritorijos stebėjimo kameros (gimnazijoje ir skyriuje); 

 vidaus priešgaisrinė ir apsaugos sistemos (gimnazijoje ir skyriuje) ; 

 modernizuota šildymo sistema (gimnazijoje). 

 atnaujinta šildymo sistema (skyriuje); 

 atnaujinta stogo danga (skyriuje). 

Gimnazija naudoja 4 telefono numerius.  
Eil. 

Nr.  
Įrangos pavadinimas 2015 2016 2017 Pastabos  

1. Vaizdo kameros  3 3 3  

2.  Kopijavimo aparatai 3 3 5  

3. Projektoriai  24 24 26 4 sugedę 

4. Namų  kino sistema  1 1 1  

5. Interaktyvios lentos  15 15 15  

6. Dokumentų kameros  3 3 3  

7. Nešiojami kompiuteriai  15 15 17 2 sugedę 

8. Kompiuterių klasės įranga  15 vietų - - Nurašyta 

9. Kompiuterių klasės įranga  17 vietų 17 vietų 17 vietų  

10. Planšetės 28 vnt + 2 nešiojamas  1 kompl. 1 kompl. 1 kompl.  

11. Planšetė  1 1 1  

12. Stacionarūs kompiuteriai  59 59 61 1 sugedęs 

13. Fotoaparatai  3 3 3  

14. Skeneriai  2 2 2  

15. Serveris  1 1 1  

16. Spausdintuvai  23 23 25 2 sugedę 
 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

INSTITUCIJOS STRUKTŪRA 

Pagrindinės veiklos rūšys: priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas. 

Gimnazija:  

 turi ikimokyklinio ugdymo skyrių „Kregždutė“, kurio pagrindinė veiklos sritis – neformalus 

švietimas; 

 pagal  programas priima mokytis vaikus pagal Akmenės rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų nustatytą aptarnavimo teritoriją. Priimant mokinius mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą, aptarnavimo teritorija netaikoma;  

 nevykdo mokinių atrankos. 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

Gimnazijos organizacinę struktūrą sudaro trys lygmenys: 

 nuolatinio valdymo lygmuo – gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, švietimo 

padalinių vadovai, vyriausiasis buhalteris; 

 savivaldos lygmuo – gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba; 

 periodinio valdymo lygmuo – metodinė taryba, metodinės grupės, gimnazijos direktoriaus 

įsakymu sudaromos komisijos ar darbo grupės specifiniams ugdymo ar ugdymo aprūpinimo 

http://www.papilesgimnazija.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/


klausimams spręsti (atestacijos komisija, strateginio, ugdymo plano, metų veiklos plano 

rengimo darbo grupės, inventorizacijos komisija ir kt.) 

Gimnazijos vidaus struktūra ir valdymas: 

 
 

 

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Gimnazijos administracija: 

Pareigos 
Vadybinė 

kategorija 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius       II 1 1 

Direktoriaus pavaduotoja  siekiama 0,25 1 

Švietimo padalinio vadovė  

(Pradinis ugdymas ir pagalbos mokiniui skyrius)  

II 1 1 

Švietimo padalinio vadovė 

 (Pagrindinio ir neformaliojo ugdymo skyrius)  

III 1 1 

 

Gimnazijos darbuotojai ir kvalifikacija:  

Etatų skaičius 
 

Kategorijos 

 

Administrac. 

Tech. 

personalas 

Kiti 

darbuot. 

Iš viso 

etatų 

Laisvi  

etatai 

Atestuoti 

mokytojai 

Vyresn. 

mokytojų Metodinin. 

Iš viso 

mokytojų 

2015 – 3,25 19,75     5,5 28 0,5 1 15 14 31 

2016 – 3,25 20,75     5,5 29,5 0,5 2 13 15 30 

2017 - 3,25          18,25      5 27,5 1 1 15 16 32 

 

Pagalbos mokiniui specialistai: 

Pareigos Kv. kategorija Etatų skaičius 

Specialioji pedagogė Vyr. specialioji pedagogė 1 

Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė 1 

Psichologė Psichologė 1 

Logopedė Logopedė 1 

Bibliotekininkė Bibliotekininkė 1 

          Direktorius (1et.) 

 

  Švietimo padalinio vadovas  

(Direktoriaus pavaduotojas  0,25 et.)         

 

Švietimo padalinio 

(skyriaus) vadovas 
(Ugdymo aprūpinimas 1et.) 

 

aplinkai  (1et.) 

Švietimo padalinio 

(skyriaus) vadovas 

(Pagrindinis ir neformalusis 
ugdymas  1 et.) 

 (0,75et.) 

Bibliotekininkas (1et.) 

 

Švietimo padalinio 

(skyriaus) vadovas 
(Pradinis ugdymas ir pagalba 

mokiniui   1 et.) 
 

Švietimo padalinio 

(skyriaus) vadovas 
(Ikimokyklinio ugdymo sk. 

„Kregždutė“  1 et.) 

 

Vyriausiasis buhalteris (1et.) 

Raštvedys (1et.) 

Techninis personalas 

(6,75 et.) 

 

Buhalteris (1 et.) 

 Techninis personalas       

(14,75 et.) 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai (4 et.) 

 



 

Ikimokyklinis ugdymo skyrius „Kregždutė“ (2017–09–01): 
(finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų) 

Pareigybės pavadinimas Darbo krūvis (etatai) Pareigybių skaičius, vnt. 

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovas  0,25 0,25 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,1 1,1 

Lopšelio-darželio auklėtojas 5 5 

Logopedas 0,5 0,5 

Meninio ugdymo pedagogas 0,75 0,75 

Iš viso 7,60 7,60 

(finansuojamas iš aplinkos lėšų) 

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovas  0,75 0,75 

Meninio ugdymo pedagogas 0,25 0,25 

Lopšelio-darželio auklėtojas 1 1 

Ūkvedys 0,5 0,5 

Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas 3,5 3,5 

Einamojo remonto darbininkas 0,75 0,75 

Tarnybinių patalpų valytojas 0,75 0,75 

Kiemsargis 0,5 0,5 

Sandėlininkas 0,25 0,25 

Metodininkas 0,5 0,5 

Iš viso 8,75 8,75 
 

PLANAVIMO SISTEMA 

Gimnazija veiklą vykdo pagal: 

 gimnazijos strateginį planą;  

 gimnazijos  metinį veiklos planą (mokytojų, mokinių, metodinės tarybos, pagalbos mokiniui 

specialistų);  

 gimnazijos  ugdymo planą;  

 gimnazijos  tarybos veiklos planą; 

 gimnazijos mėnesio veiklos planą. 

Planams sudaryti skiriamos darbo grupės (strateginiam, metiniam veiklos planui ir ugdymo planui). 

Pasiūlymai teikiami e–dienyno pagalba (mokinių, tėvų, mokytojų  apklausos), susirinkimų ir 

pasitarimų metu. 

Planai  derinami, siekiama dermės tarp planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros 

nuolatos tobulinamos, atsižvelgiama į kontroliuojančių institucijų nurodymus ir rekomendacijas, 

siekiant kuo didesnio visos gimnazijos bendruomenės veiklos efektyvumo. 

VIDAUS KONTROLĖ 

Gimnazijoje kasmet vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas, ugdymo turinio įgyvendinimo 

stebėsena. 

Gimnazijos veiklos kokybės išorinis vertinimas atliktas 2013 m. 

Strateginio plano, metinių veiklos planų, ugdymo plano įgyvendinimo ataskaitos pristatomos 

gimnazijos bendruomenei. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas padeda numatyti tobulintinas veiklos sritis. 

2014–2015 m. m. tirti veiklos rodikliai: 

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai – įvertinta 3 lygiu; 

5.1.2. Planavimo procedūros – įvertinta 3 lygiu; 

5.1.3. Planų kokybė ir dermė – įvertinta 3 lygiu; 

5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis – įvertinta 3 lygiu; 

5.2.1. Įsivertinimo procesas – įvertinta 2 lygiu; 

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas – įvertinta 3 lygiu; 

5.3.1. Valdymo demokratiškumas – įvertinta 2 lygiu; 

5.3.2. Lyderystė mokykloje – įvertinta 2 lygiu; 

5.4.1. Personalo komplektavimas – įvertinta 3 lygiu; 



5.4.2. Dėmesys personalui – įvertinta 2 lygiu; 

5.4.3. Personalo darbo organizavimas – įvertinta 3 lygiu; 

5.5.1. Lėšų vadyba – įvertinta 3 lygiu; 

5.5.2. Turto vadyba – įvertinta 4 lygiu; 

5.5.3. Patalpų naudojimas – įvertinta 3 lygiu. 

2015 – 2016 m. m. tirti veiklos rodikliai: 

1.1.4. Bendruomenės santykiai – įvertinta 2 lygiu; 

1.1.6. Klasių mikroklimatas – įvertinta 3 lygiu; 

1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės – įvertinta 3 lygiu; 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas – įvertinta 2 lygiu; 

2.2.3. Klasės valdymas – įvertinta 3 lygiu. 

2016 – 2017 m. m. tirti veiklos rodikliai: 

1.1.1. Asmenybės tapsmas – įvertinta 3 lygiu; 

2.3.1. Mokymasis – įvertinta 3 lygiu; 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu – įvertinta 3 lygiu. 

2017 – 2018 m. m. pasirinkti tirti veiklos rodikliai: 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga; 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga. 

Mokinių skaičius ir pažangumas 2015–2017 m. 

Mokslo metai Klasių komplektų skaičius Mokinių skaičius Mokinių pažangumas 

2014–2015 m. m. 16 349 92,21% 

2015–2016 m. m. 16 325 94,0% 

2016–2017 m. m. 15 290 92,53% 

Gimnazijos mokiniai dalyvauja NMPP, PUPP, BE. Nuolat analizuojami mokinių pasiekimai ir 

atsižvelgiant į juos koreguojamas gimnazijos ugdymo planas, rengiamas ugdymo kokybės gerinimo 

priemonių planas. 

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) mokiniams geriausiai sekėsi: 

Matematika: 

 reiškiniai, lygtys, nelygybės (4 kl.) 

 stochastika (6,8 kl.) 

Skaitymas: 

 informacijos radimas (4,6 kl.) 

 išvadų darymas (8 kl.) 

Rašymas: 

 struktūra (4,6,8 kl.) 

Mokiniams sunkiausiai sekėsi: 

Matematika: 

 problemų sprendimas (4 kl.)  

 geometrija, matai ir matavimai (6,8 kl.) 

Skaitymas: 

 interpretavimas (4,6 kl.) 

 analizavimas (8 kl.) 

Rašymas: 

 raštingumas (4,6,8 kl.) 

Standartizuotų (4 klasių) testų rezultatai: 

 



PUPP rezultatų pažangos vidurkis: 

Dalykas 

Mokslo metai 
Lietuvių kalba Matematika 

2014–2015 5,9 4,4 

2015–2016 5,6 4,6 

2016–2017 6 5,4 

 

Brandos egzaminai: 

Metai Abiturientų skaičius BE išlaikymo procentas 

2015  20 95,3% 

2016  23 92,7% 

2017  20 88,2% 

 

Brandos egzaminai pagal dalykus: 

Valstybinis BE 2015 m 2016 m. 2017 m. 

Lietuvių k.  92,85% 100% 81,81% 

Matematika 88,23% 69,56% 60% 

Anglų k. 100% 100% 100% 

Istorija 100% 100% 100% 

Informatika 83,33% 100% 100% 

Biologija 100% 100% 100% 

Chemija  100% 100% 100% 

Fizika 100% 100% 100% 

Geografija 100% 100% 100% 

Mokyklinis BE 2015 m 2016 m. 2017 m. 

Lietuvių k. 100% 100% 100% 

Menai 100% - - 

Technologijos 100% - 100% 

Neformaliojo švietimo pasiūla:  

Būrelių skaičius 

 

Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų būreliuose, skaičius ir 

dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

2015 m.–30 35,5 0 207–63,69 % 

2016 m.–26 33 0 176–60,6 % 

2017 m.–29 35 0 189–68 % 

 

Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose: 

Rajono Respublikos Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius  

 (I–III vietos) 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų skaičius 

 (I–III vietos) 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius  

(I–III vietos) 

2015 m.–146 83 235 70 61 7 

Mokslo m. Pasiekimų lygis 
Matematika 

% 

Skaitymas 

% 

Rašymas 

% 

Pasaulio pažinimas 

% 

2014–2015 

Aukštesnysis 4,8  20,7 4,8 35,2 

Pagrindinis 58 23,1 31,4 32,2 

Patenkinamas 37,2 39,1 51,1 27,7 

Nepasiektas patenkin. 0 17,1 12,7 4,9 

2015–2016  

Aukštesnysis 6,7 3,3 9,7 14,3 

Pagrindinis 56,7 16,7 19,4 42,9 

Patenkinamas 33,3 60 61,3 39,3 

Nepasiektas patenkin. 3,3 20 9,7 3,6 

2016–2017 

Aukštesnysis 12,5 18,8 0 31,3 

Pagrindinis 68,8 43,8 56,3 62,5 

Patenkinamas 18,8 37,5 37,5 6,3 

Nepasiektas patenkin. 0 0 6,3 0 



2016 m.–165 88 269 83 138 0 

2017 m.–203 116 184 48 144 2 
 

APSKAITOS TINKAMUMAS 

Apskaitos sistema atitinka statistikos ir švietimo sistemos reikalavimus. 

Gimnazija duomenų perdavimui, sisteminimui ir veiklų įgyvendinimui naudoja šias programas: 

 MR (mokinių registras);  

 PR (pedagogų registras);  

 ŠVIS (švietimo valdymo informacinė sistema);  

 EAIS (elektroninė archyvų informacinė sistema);  

 STRAPIS (Strateginio planavimo informacinė sistema);   

 Finansų valdymas ir apskaitos „Biudžetas 
VS 

“;  

 „Transporto priemonių valdymas ir kontrolė“;   

 MOBIS (biblioteka); 

 TAMO (elektroninis dienynas); 

 Praėjimo ir lankomumo kontrolė (TAMO modulis). 

Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos gimnazijoje atliekamos 

naudojant bankų internetines sistemas. 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

Gimnazija patikėjimo teise valdo Akmenės rajono savivaldybės perduotą turtą - gimnazijos pastatą, 

kurio bendras plotas 6220,00 m
2
, ugdymui skirtas plotas–1945,05 m

2
.  Gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyrius ,,Kregždutė” įsikūręs atskirame 1985 metais pastatytame pastate.  

Pagrindiniai gimnazijos lėšų šaltiniai: mokinio krepšelis (MK), savivaldybės biudžeto (SB) 

asignavimai (aplinkos lėšos), specialiųjų programų lėšos, rėmėjų lėšos, 2 proc. gyventojų pajamų 

mokesčio.  

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos pedagogų atlyginimams, socialinio draudimo indėliams, 

pedagogų kvalifikacijos kėlimui, vadovėliams ir mokymo priemonėms, mokinių kultūrinei 

pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui, informacinių technologijų diegimui. Mokinio 

krepšelio lėšos planuojamos pagal Vyriausybės patvirtintą mokinio krepšelio metodiką. 

Aplinkos lėšos skiriamos nepedagoginių darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms, 

komunalinėms paslaugoms. Aplinkos lėšos planuojamos Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais. Specialiųjų programų lėšos planuojamos pagal sudarytas sutartis už patalpų ir 

transporto paslaugas. Rėmėjų, 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos naudojamos gimnazijos 

projektų finansavimui, mokinių skatinimui, materialinės bazės gerinimui.  

Savivaldybės suformuotas aplinkos lėšų biudžetas tenkina Gimnazijos  poreikius.  

Gimnazija papildomų lėšų gauna iš 2% tėvų pajamų mokesčio ir rėmėjų lėšų. Gimnazija sukauptas 

nebiudžetines lėšas už teikiamas paslaugas naudoja savo nuožiūra: ugdymo procesui ir darbo 

kokybei gerinti.  

Gimnazijai skirta:  

Metai Mokinio krepšelio lėšos (MK) Eur Savivaldybės biudžeto (SB) aplinkos lėšos Eur 

2015 457730,00 238417,00 

2016 449030,00 234080,00 

2017 444500,00 228694,00 

2015–2017  metais gimnazija mokymo priemonių įsigijimui, mokinių pažintinei veiklai, mokytojų 

kvalifikacijos kėlimui 100% išnaudojo MK lėšas. 

 
 

III SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Išskirtinės tradicijos. 

 Veiksminga pagalbos mokiniui specialistų veikla. 

 Dalies mokinių mokymosi motyvacijos, 

atsakomybės, savarankiškumo, drausmės ir 



 Kryptinga karjeros planavimo veikla ir abiturientų 

mokslo tęstinumas. 

 Pasiekimai projektinėje veikloje. 

 Jaunimo organizacijos (ateitininkų kuopos) veikla. 

 Veikla, grindžiama bendruomenės narių  

bendradarbiavimu.  

 Bendradarbiavimas su sociokultūrine aplinka ir 

kryptingi ryšiai su Simono Daukanto vardo 

mokyklomis.  

 Šiuolaikinių IK priemonių naudojimas ugdymo 

procese. Internetinė prieiga visuose kabinetuose. 

  Įgyvendinamas  EMP projektas. 

 Įdiegtas e – dienynas.  

 Racionalus materialinių išteklių valdymas. 

 Atlikta pastatų, šilumos ūkio ir stadiono 

renovacija. 

 Jauki, estetiška ir saugi aplinka.  

 Pritaikytas vidaus struktūros ir valdymo modelis. 

aktyvumo stoka. 

 Modernėjanti gimnazijos aplinka pozityviai 

neveikia ugdymo(si) rezultatų. 

 Dalis tėvų neturi galimybės naudotis e- dienynu. 

 Dalies tėvų pasyvumas, menkas domėjimasis 

pokyčiais gimnazijoje ir abejingumas vaikų 

mokymuisi ir elgesiui.  

 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Gerinti mokinių mokymosi kokybę, taikant 

įvairesnius mokymosi būdus, naudojant šiuolaikines 

ugdymo priemones, tobulinant pamokos struktūrą, 

diferencijuojant veiklą, tinkamai panaudojant 

vertinimo informaciją. 

 Tobulinti tėvų švietimą, pasitelkiant kvalifikuotus 

lektorius. 

 Išnaudoti bendradarbiavimo (mokytojų tarpusavio, 

tėvų ir mokytojų, tėvų ir mokinių, mokytojų ir 

mokinių) teikiamas galimybes, skatinti tėvų pagalbą 

mokiniams. 

 Aktyviau dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose, 

ES finansuojamuose projektuose. 

 Dalyvauti rajoniniuose ir respublikiniuose 

renginiuose bei skleisti gerąją patirtį. 

 Įgyvendinti EMP projektą. 

 Ieškoti rėmėjų. 

 Mažėjantis mokinių skaičius.  

 Mažas mokinių, pasirinkusių vidurinio ugdymo 

programą, skaičius. 

 Nėra psichologo. 

 Maža rėmėjų parama. 

 Dėl didelio atvežamų mokinių skaičiaus   

sudėtinga organizuoti neformalaus švietimo 

užsiėmimus. 

 Neigiamų socialinių reiškinių egzistavimas 

(bedarbystė, emigracija, didėjantis visuomenės 

agresyvumas, žalingų įpročių plitimas, tėvų 

abejingumas vaikų poreikiams). 

 Nepakankamas švietimo finansavimas (MK lėšos 

neleidžia  įvairiau įgyvendinti UP). 

 

IV SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJOS 

STRATEGINĖS IŠVADOS 

Atsižvelgiant į išorės ir vidaus veiksnius, gimnazijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, 

veiklos kokybės įsivertinimo per 2014–2016 m. išvadas būtina: 

 sutelkti gimnazijos bendruomenės narių pastangas ugdymo kokybės gerinimui, ypatingą 

dėmesį skiriant mokinių mokymosi motyvacijai, mokinių vertinimui ir įsivertinimui, 

mokinių asmeninės pažangos stebėjimui ir analizavimui, klasės valdymui bei pamokos 

struktūrai; 

 kurti saugią ir modernią aplinką, kurioje būtų gera, įdomu, smagu būti, mokytis ir dirbti; 

 puoselėti gimnazijos kultūrą, bendruomeniškumo santykius, gerinti gimnazijos įvaizdį ir 

viešuosius ryšius. 

FILOSOFIJA 

NON PROGREDI EST REGREDI   (Neiti į priekį – tolygu žengti atgal). 

VIZIJA 

Saugi, pilietiška, siekianti mokymosi sėkmės, puoselėjanti savitą kultūrą gimnazija. 

MISIJA 



Sudaryti  sąlygas saugiam ir visaverčiam ugdymui(si), teikti kokybišką, standartus atitinkantį 

išsilavinimą.  

VERTYBĖS 

Pagarba, atsakomybė, nuolatinis tobulėjimas. 

STRATEGINIAI TIKSLAI  

2018–2020 M. 

 Užtikrinti veiksmingą  ugdymą. 

 Kurti saugią ir modernią aplinką. 

 Puoselėti  gimnazijos kultūrą. 

 

V SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

2018–2020 m. 

1 TIKSLAS:  UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ UGDYMĄ 

Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 m. strateginio plėtros plano vienas iš prioritetų yra 

visuomenės socialinės gerovės kūrimas. Šio prioriteto tikslas- sumanios visuomenės ugdymas. 

Įgyvendinant šį tikslą ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos, siekiant nuolatinės 

asmeninės kiekvieno mokinio pažangos ir atsakomybės, stiprinama mokytojų atsakomybė už 

ugdymo kokybę. Gimnazijos ugdymo turinį sudarys žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų sistema, 

būtina ugdymo kokybei įgyvendinti. Užtikrinant veiksmingą ugdymą kartu siekiama įgyvendinti 

Papilės seniūnijos viziją- bus ugdomi Simono Daukanto dvasios įkvėpti, kūrybingi ir drąsūs 

žmonės. 

Uždaviniai tikslui įgyvendinti Priemonės Vertinimo kriterijai 
1.1. Integruoti mokymo turinį. 1.1.1. Planuoti ir vesti integruotas 

pamokas. 

1.1.2. Organizuoti integruotus 

projektus, konkursus, viktorinas. 

Pagerės ugdymo rezultatai, 

sumažės mokymosi krūviai. 

1.2. Ugdyti mokinių bendruosius 

ir dalykinius gebėjimus. 

1.2.1. Organizuoti gimnazijoje 

mokomųjų dalykų olimpiadas, 

konkursus, varžybas bei dalyvauti 

rajoniniuose renginiuose  pagal 

Akmenės rajono savivaldybės 

etapo mokinių dalykinių 

olimpiadų ir konkursų grafiką. 

Gilės dalykinės žinios, jas 

mokiniai gebės taikyti praktinėje 

veikloje. 

1.3. Įvairinti ugdomosios veiklos 

formas. 

1.3.1. Organizuoti netradicines 

pamokas,  moksleivių 

konferencijas. 

Patrauklios veiklos formos skatins 

mokinių mokymosi motyvaciją, 

ugdys pasitikėjimą,  formuos 

kritinį mąstymą. 

1.4. Ugdyti skaitymo, rašymo, 

informacinius gebėjimus per visų 

dalykų pamokas. 

1.4.1. Pamokose naudoti 

mokymosi bendradarbiaujant 

formas (skaitymo strategijas). 

Tobulės mokinių skaitymo ir 

rašymo kompetencijos, būtinos 

sėkmingam mokymui(si). 

1.5. Diferencijuoti ir 

individualizuoti ugdymą. 

1.5.1. 7a ir 7b klasės mokinius 

dalykų mokymuisi  skirti į grupes 

pagal pasiekimų lygį. 

Palengvės moksleivių 

mokymas(is), pagerės mokymo(si) 

rezultatai. 

1.6. Teikti savalaikę pagalbą 

mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams. 

1.6.1. Veikla pagal Ugdymo 

kokybės gerinimo priemonių 

planą. 

Geresni mokinių mokymo(si) 

pasiekimai. 

1.7. Vykdyti kokybišką mokinių 

profesinį informavimą. 

1.7.1. Organizuoti pažintines 

ekskursijas į įvairias organizacijas, 

susitikimus su įvairių profesijų 

atstovais,  kaupti ir teikti 

reikalingą informaciją. 

1.7.2. Įgyvendinti Ugdymo 

karjerai programą. 

Mokiniai daugiau sužinos apie 

įvairias profesijas, darbo rinką, 

gaus žinių apie profesijos 

pasirinkimo ypatumus, galės 

apsispręsti dėl tolimesnių 

mokymosi galimybių. 

Ugdymo karjerai programa 



sėkmingai integruojama į klasių 

vadovų darbo planus. 

1.8. Rūpintis saugios ir palankios 

mokiniams aplinkos kūrimu, 

vykdant prevencines programas.   

1.8.1. Veikla pagal VGK  planą. Mokiniai supras savo veiksmų 

pasekmes, atsispirs impulsyviam 

elgesiui, sumažės patyčių atvejų, 

drausmės pažeidimų, pagerės 

lankomumas. 

1.9. Sudaryti sąlygas mokytojams 

kelti kvalifikaciją, skleisti gerąją 

darbo patirtį. 

1.9.1. Organizuoti tikslinius, su 

gimnazijos veiklos tikslais 

susijusius seminarus. 

1.9.2. Skatinti mokytojus kelti 

pedagoginę kvalifikaciją. 

Bus tobulinama mokytojų 

dalykinė kompetencija. 

1.10. Tobulinti mokytojų 

dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas. 

1.10.1. Tobulinti mokytojų 

planavimo įgūdžius. 

1.10.2. Tobulinti pamokų 

organizavimo kokybę. 

1.10.3. Ugdymo turinį ir kokybę 

reglamentuojančių dokumentų 

aptarimas metodinių grupių, 

metodinės tarybos posėdžiuose ir 

susirinkimuose. 

Mokytojai įgis reikiamų žinių, 

gebėjimų ir kompetencijų, kurios 

darys įtaką pamokų organizavimo 

kokybei. 

2 TIKSLAS: KURTI SAUGIĄ IR MODERNIĄ APLINKĄ 

Įgyvendinant šį tikslą sudaromos sąlygos ugdymuisi, saviraiškos poreikiams tenkinti, kiekvienam 

ugdytiniui užtikrinama saugi aplinka.  

Uždaviniai tikslui įgyvendinti Priemonės Vertinimo kriterijai 
2.1. Užtikrinti veiksmingą įvairių 

mokymo priemonių naudojimą 

ugdymo procese. 

2.1.1. Įsigyti elektroninių 

mokymo priemonių: e-vadovėlių, 

pratybų, testų. 

2.1.2. Tęsti mokytojų mokymus 

naudotis  planšetiniais 

kompiuteriais. 

2.1.3. Naudoti informatikos 

kabinetą mokant įvairių dalykų. 

Gerės  ugdymo  kokybė, ugdymo 

procese bus tikslingai, racionaliai 

naudojamos mokomosios 

programos,  e-vadovėliai, IKT 

produktai, interneto ištekliai. 

2.2. Sukurti edukacines bei 

laisvalaikio erdves. 
2.2.1. Dalyvauti projekte 

„Akmenės rajono savivaldybės 

Bendrojo lavinimo įstaigų 

modernizavimas“ (pagal programą 

09.1.3-CPVA-R-724) ir įrengti  

naujas muziejaus patalpas. 

2.2.2. Dalyvauti projekte 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis"  (1–4, 5–8 kl.). 

Moderni, tinkama netradicinėms 

pamokoms, konferencijoms 

ugdymo(si) aplinka. 

Įgytos dalykinės gamtos  ir 

technologinių mokslų 

kompetencijos ugdys mokinių 

gebėjimą taikyti žinias praktinėje 

veikloje. 

2.3. Pagerinti moksleivių 

ugdymo(si) sąlygas. 

2.3.1. Atnaujinti  mokyklinį 

inventorių.  

2.3.2. Atnaujinti  kabinetų IKT – 

multimedijas, spausdintuvus. 

Moderni ir saugi ugdymo(si) 

aplinka, estetinis vaizdas. 

2.4. Pagerinti techninio personalo 

darbo sąlygas. 

2.4.1. Įrengti budinčio darbo vietą. Tinkamos darbo sąlygos. 

3 TIKSLAS: PUOSELĖTI GIMNAZIJOS KULTŪRĄ 

Bus siekiama stiprinti gimnazijos ryšius su kitomis ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais, 

užtikrinti gerus gimnazijos bendruomenės narių santykius, pozityvų bendruomenės požiūrį į 

gimnazijos veiklą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir kūrybiškumui ugdyti(s), gimnazijos atvirumui 

didinti ir veiklai reprezentuoti. 

Uždaviniai tikslui įgyvendinti Priemonės Vertinimo kriterijai 



3.1. Puoselėti senąsias tradicijas ir 

kurti naujas. 

3.1.1. Įgyvendinti veiklas pagal 

2018 metų renginių planą. 

Gimnazijos kultūra rūpi visai 

gimnazijos bendruomenei: 

planuoja, organizuoja, viešina 

rezultatus. 

3.2. Įtraukti bendruomenę į 

gimnazijos kultūrinio gyvenimo 

organizavimą. 

3.2.1. Įgyvendinti veiklas pagal 

2018 metų renginių planą. 

Naujos idėjos, kūrybiškumas – 

įdomesnė veikla, bendravimas 

neformalioje aplinkoje. 
3.3. Stiprinti bendradarbiavimą su 

tėvais, partneriais ir kitomis 

institucijomis. 

 

3.3.1. Įgyvendinti 

bendradarbiavimo su tėvais planą 

2018 metams. 
3.3.1. Kviesti kitų įstaigų atstovus 

į gimnazijoje organizuojamus 

renginius bei dalyvauti kitų 

mokyklų konferencijose 

Vykdomas tėvų švietimas ir 

informavimas. 

Palaikomos bendradarbiavimo 

tradicijos, reprezentuojama 

gimnazija. 

3.4. Plėtoti mokinių saviraišką. 3.4.1. Įgyvendinti Mokinių 

tarybos planą 2018 m. 

3.4.2. Įgyvendinti NŠ būrelių 

saviraiškos renginių planą 

Sudarytos sąlygos kūrybinei 

saviraiškai, viešinami pasiekimai, 

mokiniai skatinami 

bendradarbiauti. 
3.5. Ugdyti gyvenimo įgūdžius per 

projektinę veiklą. 

3.5. 1. Dalyvauti Akmenės rajono 

savivaldybės skelbiamuose 

projektų konkursuose ir 

įgyvendinti planuojamas veiklas. 

3.5.2. Dalyvauti projekte „Mes 

rūšiuojam“. 

Ugdomos bendrosios 

kompetencijos, formuojami 

praktiniai įgūdžiai, skatinamas 

kūrybiškumas, vykdoma 

prevencija. Gerinamas 

mikroklimatas. 

3.6. Tobulinti informavimo 

sistemą 
3.6.1. Skelbti apie gimnazijos 

veiklą internetinėje svetainėje. 

3.6.2. Per IQES sistemą įtraukti 

tėvus ir mokinius į veiklos 

įsivertinimo procesą. 

Reprezentuojama gimnazijos 

veikla. 
Sklandesnis įsivertinimo procesas, 

galimybė parengti  

rekomendacijas veiklos 

planavimui. 

 

 

VI SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS  PLANO STEBĖSENA 

Gimnazijos direktorius, pavaduotoja, švietimo padalinių (skyrių) vadovės stebi ir įvertina, ar 

gimnazija įgyvendina strateginius tikslus, ar atsakingi asmenys (nurodyti metiniame veiklos plane) 

įvykdė numatytus uždavinius, ar vykdomos priemonės yra efektyvios. 

Gimnazijos strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais 

lygmenimis. 

Strateginio plano rengimo grupė, esant poreikiui, kiekvienais metais koreguoja gimnazijos strateginį 

planą ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui. 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo 

šaltiniai nurodyti priede Nr.1. 

 

  ________________________________  

PRITARTA    SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos   Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų  

2018–03–12 posėdžio   ir sporto paslaugų teikimo programos 

protokoliniu nutarimu   koordinatorius Vytautas Juozapavičius 

(protokolo Nr.1)   2018–03–14 

 

 

                                                                                     

 



Priedas Nr.1 

2018–2020 m.  lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai (Eur) 

       

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Paraiška biudžetiniams 2018 m. 
2019 m. 

asignavimų 

poreikis 

2020 m. 

asignavimų 

poreikis Bazinis biudžetas 

(2017m.patvirtinta) 

Pakeitimas / 

Naujas 

Poreikis iš 

viso 

1. Iš viso asignavimų  934700 5100 939800 938780 938780 

1.1. Išlaidoms: 934700 5100 939800 938780 938780 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 563 700 11130 574 830 574 830 574 830 

1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 
0 8970 8 970 0 0 

2.   Finansavimo šaltiniai: 934 700,0 5100 939 800,0 938780 938780 

2.1. Savivaldybės biudžetas: 934 700,0 5100 939 800,0 938780 938780 

2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė 

dotacija  
0 0 0 0 0 

iš jos: 0 0 0 0 0 

2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom 

vykdyti (SB (deleg)) 
28700 8100 36 800 23 910 23 910 

2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK) 533300 -1400 531 900 535 880 535 880 

2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms 

savivaldybėms  perduotoms  įstaigoms 

išlaikyti (SB (KSD)) 

          

2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)           

2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus 

(SB  (VN)) 
13900 -13900       

2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija 

(BDK) 
24000 -24000       

2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos 

kompensacija (NBDK) 
          

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms 

reikmėms atlikti (SB (KR)) 
308600 35300 343 900 353 090 353 090 

2.1.3. Skolintos lėšos (SL)           

2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP) 25 900 0 25 900 25 900 25 900 

2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji 

programa  (SB (AA)) 
          

2.1.6.Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))           

2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai AL 

(LBL): 300 
1 000 1 300 

0 0 

2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP):           

2.2. Kiti šaltiniai:            

2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)           

2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)           

2.2.3. Kitos lėšos (KT)           

 

 


