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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

2023 veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 

metų strateginio veiklos plano programos 

tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo  

Švietimo ir ugdymo programa – Kodas 13 

01.01.01.Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas. 

Įstaigos 2022 m. išorės veiklos ir kokybės 

įsivertinimo metu nustatyti tobulintini 

aspektai: 

1. Ekologiškos, tvarios, saugios, vaikų kūrybiškumą bei judrumą skatinančios darželio aplinkos kūrimas, 

atliepiantis visuomenėje ir pasaulyje vykstančius pokyčius bei siekiant tvaraus ilgalaikio rezultato. 

2. Pedagogų mokymasis, tobulėjimas ir profesinių kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, siekiant 

ugdyme diegti pažangias metodikas, naujausias technologijas, modernias ugdymo(si) priemones.  

3. Švietimo pagalbos efektyvinimas (švietimo pagalbos specialistų etatai), siekiant, kad  būtų užtikrinama 

specialioji pedagoginė pagalba visiems ugdytiniams, kuriems ji paskirta ir reikalinga. 

4. Įstaigos ir šeimos bei socialinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo strategijų keitimas, ieškant 

naujų galimybių, siekiant kokybiškos ugdymo(si) aplinkos sukūrimo vaikams mokykloje. 



Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija  1. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ 2023 metų veiklos planas (toliau – Planas), atsižvelgiant į 

įstaigos strateginį 2023-2027 metų planą, bendruomenės poreikius, bendrą švietimo sistemos būklę ir 

pokyčius, nustato metinius įstaigos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

įgyvendinti.  

2. Įgyvendinant Planą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

srityse, saugoti vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, puoselėti bendruomeninius santykius įstaigoje, kurti ir 

atnaujinti fizinę aplinką bei tikslingai naudoti įstaigai skiriamus  išteklius.  

3. Planą įgyvendins Panevėžio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ administracija, pedagogai, kiti darbuotojai, 

ugdytiniai, jų tėvai, socialiniai partneriai. 

 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t.t.) 

Priedas Nr. 1 „LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI“ 

 

 

 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

                                                                                                                                                                                                                              1 lentelė 
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Pavadinimas 

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, 

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendini

mo 

terminas 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

2022 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023-ųjų 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Efektyviai planuoti ir organizuoti ugdymo turinį, diegiant 

modernias ugdymo priemones ugdymo procese, užtikrinant 

STEAM ugdymo modelio taikymą 
 

Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vidurkis  

Proc.  90%  90% 2023 m. 

01 01 Efektyviai planuoti ir organizuoti ugdymo turinį 
 

Aktyvi pedagogų 

dalis 

Proc. 80% 95% 2023 m. 

01 01 01 Vaikų ugdymosi tikslų, jų pasiekimų, pažangos 

vertinimas 

Dalyvaujančių 

pedagogų dalis 

Proc.  

 

90% 100% 2023 m. 



01 Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasirengimas mokyklai 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ugdytinių pažanga Proc.  

 

 

 

90% 90% 2023 m. II 

ketv. 

02 2023-2024 mokslo 

metų veiklos 

planavimas 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atnaujintas IU turinys  

Priešmokyklinio 

ugdymo plano 

vykdymas 

Vnt. 

Vnt. 

 

1 

1 

 

1 

1 

2023 m. III 

ketv.  

03 Metodiniai pasitarimai 

dėl vaikų gebėjimų ir 

pasiekimų, ugdymo 

turinio pritaikymo 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

 

Pedagogų metodiniai 

pasitarimai 

Vnt. 2 3 2023 m. II-

IV ketv. 

04 Planavimas ir 

pasiekimų fiksavimas 

naudojant elektroninį 

dienyną 

www.musudarzelis.com 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Elektroninis 

dienyno ,,Mūsų 

darželis“ 

naudojimas 

Proc. 100% 100% 2023 m. I-

IV ketv. 

05 Grįžtamoji informacija 

tėvams, aktualiais 

ugdymo organizavimo, 

vaikų pažangos 

klausimais 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

www.ldvarpelis.lt 

Grupių stendai 

Uždaros 

www.facebook.com 

grupės  

Dalyvaujančių tėvų 

dalis renginiuose 

(susirinkimai, šventės 

ir pan.) 

Proc. 

Vnt.   

 

Proc.  

 

Proc.  

80% 

6 

 

80% 

 

80% 

100% 

12 

 

95% 

 

90% 

2023 m. I-

IV ketv. 

 

 

 

 

01 01 02 Ugdymo turinio modeliavimas, siekiant kiekvieno 

ugdytinio sėkmės 

Renginių 

įgyvendinimas 

Proc. 90% 100% 2023 m.  

01 Veiklos netradicinėse 

aplinkose 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Ekskursijos  

Išvykos  

Edukacinės 

programos  

Vnt. 

Vnt. 

Vnt. 

0 

4 

2 

2 

5 

6 

2023 m. I-

IV ketv. 

02 Saviraiškos renginių 

organizavimas 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Renginiai -šventės, 

parodos, koncertai, 

vaidinimai, rytmečiai 

Proc. 100% 100% 2023 m. I-

IV ketv. 

http://www.musudarzelis.com/
http://www.ldvarpelis.lt/
http://www.facebook.com/


(pagal saviraiškos 

renginių planą) 

01 01 03 Ugdymosi prieinamumas Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

vykdymas 

Proc. 90% 100% 2023 m.  

01 Švietimo  pagalba 

vaikams ir šeimoms 

 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

Švietimo pagalbos 

teikimas vaikams 

Proc. 80% 90% 2023 m. I-

IV ketv. 

02 Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

stebėsena 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

logopedai 

Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai 

Logopedų veiklos 

ataskaitos 

Vnt. 

 

Vnt.  

8 

 

1 

8 

 

1 

2023 m. I-

IV ketv. 

 

2023 m. II-

IV ketv.  

03 Prevencinė Vaiko 

gerovės komisijos 

veikla 

 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

Prevenciniai renginiai 

(savaitė be patyčių, 

Tolerancijos diena, 

Draugo diena) 

Vnt. 

 

2 

 

3 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

01 01 04 Inovatyvūs ugdymo metodai 

 

Ugdymo turinio 

atnaujinimas 

Proc. 45% 90% 2023 m.  

01 Skaitmeninių mokymo 

priemonių taikymas 

ugdymo procese  

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Skaitmeninių ugdymo 

priemonių 

panaudojimas 

veikloje 

Proc. 80% 100% 2023 m. I-

IV ketv.  

02 STEAM ugdymo 

modelio taikymas  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Parengtas STEAM 

veiksmų planas 

 

 

Vnt. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

   03 Grupių edukacinių 

aplinkų įrengimas ir/ar 

atnaujinimas STEAM 

veikloms 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių edukacinės 

STEAM aplinkos 

kūrimas 

Vnt. 1 2 2023 m. I 

ketv. 

   04 Atnaujinto 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Atnaujinto PU turinio 

įgyvendinimo 2022-

2024 m. plano 

vykdymas 

Proc.  60% 90% 2023 m. I-

IV ketv. 



01 02 Siekti nuolatinio pedagogų profesinio tobulėjimo, 

skatinant atvirumą kaitai, gerosios patirties sklaidą 

Profesinio tobulėjimo 

renginiai (programa 

besimokančių 

darželių tinklas 2023 

m. – dalyvavimas 

mokymuose, 

kursuose, 

seminaruose) 

Proc. 80% 95% 2023 m.  

01 02 01 Tikslingas pedagoginės veiklos kompetencijų tobulinimas Pedagogų dalis Proc. 80% 100% 2023 m. 

01 Pedagogų metodinės 

veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo 

įsivertinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogų metodinės 

veiklos ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

įsivertinimo lentelės 

Proc. 100% 100% 2023 m. I 

ketv. 

02 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

įstaigos pedagogams 

rengimas, kuria  

vadovaujantis 

organizuojami 

kvalifikacijos kėlimo 

moduliai  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

metodinės grupės 

pirmininkas 

Parengta 40 val. 

kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

įstaigos lygmeniu 

Vnt. 1 1-2 2023 m. I-

IV ketv. 

03 Kolegialaus grįžtamojo 

ryšio ,,Kolega - 

kolegai“ vykdymas 

(atviros veiklos, 13-os 

pamokos) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Kolegialaus 

bendravimo veiklos 

mokytojui 

Vnt. 1 2 2023 m. I-

IV ketv.  

04 Dalyvavimas 

eTwinning 

programoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Inicijuotų projektų 

skaičius  

Vnt. 1 2 2023 m. II-

IV ketv. 

05 Projektų rengimas ir 

įgyvendinimas, 

dalyvavimas juose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Aktyvi projektinė 

veikla: 

• trumpalaikiai 

grupių 

projektai 

• ilgalaikiai 

įstaigos 

projektai  

 

Vnt.  

 

Vnt. 

 

Proc.  

 

1-2 

 

1 

 

70% 

 

2 

 

2 

 

90% 

2023 m. I-

IV ketv. 



• dalyvavimas 

(pedagogų 

skaičius) 

   06 Pedagogų susitikimas-

diskusija su Panevėžio 

pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

psichologu 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

Susitikimas-diskusija Vnt. 0 1 2023 m. III 

ketv.  

07 Besiruošiančių 

atestuotis  

pedagogų veiklų 

stebėjimas, jų veiklos 

kokybės ir pokyčių  

analizė 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Veiklų skaičius 

besiatestuojančiam 

mokytojui 

Vnt. 4 4 2023 m. II 

ketv.  

02 Stiprinti vaikų sveikatą, įgyvendinant prevencines programas, 

skatinančias sveikos mitybos, gyvensenos, fizinio aktyvumo, saugius 

socialinius įpročius 

Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc. 80% 100% 2023 m. 

02 01 Parengta sveikatą stiprinančios mokyklos 2023-2027 

programa ,,Kartu į sveikatą“ 

Dalyvaujančių 

pedagogų dalis 

Ugdytinių  

dalis 

Proc. 

 

Proc. 

0 

 

0 

80% 

 

100% 

2023 m. II-

IV ketv, 

02 01 01 Saugių socialinių įpročių ugdymas Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc.  100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

01 Integravimas į PU 

turinį tarptautinę 

prevencinę programą 

„Zipio draugai“  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Dalyvaujančių PU 

ugdytinių dalis 

Proc.  100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

02 Prevencinės programos 

„Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencija“  

integravimas į 

ugdymo turinį 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

nariai 

Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc. 100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

03 Dalyvavimas 

akcijoje ,,Be patyčių“ 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

nariai 

Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc. 100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 



04 Neformaliojo ugdymo 

programų 

įgyvendinimas  

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo 

mokytojai 

Neformaliojo ugdymo 

programų skaičius 

Vnt. 3 4 2023 m. I-

IV ketv. 

02 01 02 Sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos ugdymas Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc.  100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

01 Dalyvavimas Vaisių ir 

daržovių bei pieno 

produktų vartojimo 

skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose 

programoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc. 100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

02 Dalyvavimas Lietuvos 

mokinių neformaliojo 

švietimo centro projekte 

„Sveikata visus metus 

2023“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistas 

Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc. 100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

03 Dalyvavimas 

ilgalaikiame sveikos 

gyvensenos ugdymo 

projekte ,,Sveikatiada“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc. 100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

   04 Dalyvavimas 

respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos 

 ,,Sveikatos 

želmenėliai“  

veikloje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Parengti ir 

įgyvendinti sveikatos 

stiprinimo projektai 

Dalyvaujančių 

pedagogų dalis 

Vnt.  

 

 

Proc. 

2 

 

 

80% 

3 

 

 

100% 

2023 m. I-

IV ketv. 

02 01 03 Fizinį aktyvumą skatinančios veiklos Dalyvaujančių 

ugdytinių dalis 

Proc.  100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

01 Sporto šventės Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Renginių skaičius Vnt.  2 3 2023 m. II-

IV ketv. 



   02 Dalyvavimas socialinių 

partnerių 

organizuotuose fizinio 

aktyvumo renginiuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Dalyvaujančių 

ugdytinių skaičius 

Proc. 80% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

   03 Ugdymosi erdvių 

saugumas, 

patrauklumas, 

prieinamumas, siekiant 

sudaryti fizinę veiklą 

aktyvinančias sąlygas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Erdvių skaičius Vnt.  1 2 2023 m. I-

IV ketv. 

02 02 Efektyvinti mokyklos ir šeimos bei socialinių partnerių 

bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant kokybiškos vaikų 

ugdymo(si) aplinkos sukūrimo 

Renginių 

įgyvendinimas 

Proc. 80% 95% 2023 m. 

02 02 01 Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

gerinimas 

    2023 m. 

01 Bendradarbiausimas su 

kitomis ugdymo 

mokyklomis: projektų, 

programų, renginių 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Dalyvavimas kitų 

įstaigų renginiuose 

Inicijuoti projektai 

Inicijuoti renginiai  

Proc. 

 

Vnt. 

Vnt. 

100% 

 

0 

1 

100% 

 

2 

2 

2023 m. I-

IV ketv. 

02 Bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšių 

palaikymas su 

Panevėžio socialinių 

paslaugų centru, 

Panevėžio pedagogine 

psichologine tarnyba, 

Vaikų teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

nariai 

Posėdžiai, 

susitikimai, 

dokumentų rengimas, 

konsultacijos ir kt. 

Proc. 100% 

 

100% 

 

2023 m. I-

IV ketv. 

02 02 02 Bendruomeninių santykių puoselėjimas Renginių 

įgyvendinimas 

Proc. 80% 90% 2023 m. 

01 Bendros parodos, 

akcijos, iniciatyvos ir 

kiti renginiai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Bendruomenės narių, 

dalyvaujančių 

renginiuose, dalis 

Proc.  80% 90% 2023 m. I-

IV ketv. 

02 Konsultacijos, 

diskusijos, pokalbiai, 

tėvų dienos, stebėjimai, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Tėvų, dalyvaujančių 

renginiuose, dalis 

Proc. 70% 90% 2023 m. I-

IV ketv.  



susirinkimai, 

savanorystė, virtuali 

erdvė, seminarai, 

kūrybinės popietės 

metodinės grupės 

pirmininkas 

03 Nustatant įtraukiojo ugdymo prioritetus, sudaryti priemonių planą 

ir numatyti pokyčius 

Renginių 

įgyvendinimas 

Proc. 80% 100% 2023 m. 

03 01 Įtraukiojo ugdymo nuostatų stiprinimas Dalyvaujančių 

bendruomenės narių 

dalis 

Proc. 70% 95% 2023 m. 

03 01 01 Švietimo pagalbos užtikrinimas, plėtojant įtraukiojo 

ugdymo nuostatas 

Švietimo pagalbos 

teikimas 

Proc.  80% 100% 2023 m. I-

IV ketv. 

01 Nustatyti įtraukiojo 

ugdymo galimybių 

prioritetus įstaigoje, 

sudaryti priemonių 

planą, numatyti 

reikalingus pokyčius 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo 

priemonių planas 

 

Vnt. 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2023 m. IV 

ketv. 

03 01 02 Mokyklos bendruomenės švietimas 

įtraukties klausimais 
 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

nariai 

Renginių 

įgyvendinimas 

Proc. 60% 90^% 2023 m.  

01 Mokyklos 

bendruomenės 

švietimas įtraukties 

klausimais 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

nariai 

Susitikimai su 

specialistais( PPT; 

logopedai, ir kt.) 

Vnt.  1 2 2023 m. III-

IV ketv.  

   02 Kvalifikacijos kėlimo, 

tobulėjimo galimybių 

bei naujų kompetencijų 

įgijimo mokytojams, 

logopedams planavimas 

ir skatinimas 

(seminarai, mokymai, 

patirties sklaida) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokymuose 

dalyvaujančių 

pedagogų skaičius 

Proc.  80% 

 

100% 

 

2023 m. II-

IV ketv.  

   03 Edukacinės aplinkos 

kūrimas ir papildymas 

priemonėmis, skirtomis 

įveikti ugdymosi 

sunkumus turintiems 

vaikams 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

Įsigytos priemonės 

spec. poreikių vaikų 

ugdymui. 

Vnt.  0 

 

1 

2 

 

2 

2023 m. I-

IV ketv. 



Priedas Nr. 1 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023 -iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO    

1.1. Išlaidoms 555,8 603,0 

              iš jų darbo užmokesčiui 462,1 500,9 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 301,3 364,2 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF)  

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

  

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 38,3 40,0 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 22,2 6,3 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML) 187,7 190,6 

2.1.7. Praėjusių metų lėšų likutis (L) 4,8  

2.1.8. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 1,5 1,9 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)   

2.2.4.  Kiti šaltiniai   

 

               

 

 

 

 



 


