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Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra  Visagino  

        savivaldybės arba kai Visagino savivaldybė turi  

        50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame  

        dalininkų susirinkime, planavimo dokumentų 

        rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos 

aprašo 2 priedas  

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO EDUKACIJŲ CENTRO 2022-2026 M. VEIKLOS 

STRATEGIJA 

 

I. STRATEGIJOS SANTRAUKA 

 

Viešosios įstaigos Visagino edukacijų centro (toliau – Edukacijų centro) strateginio plano tikslas – 

efektyviai ir tikslingai organizuoti Edukacijų centro veiklą, pasirinkti veiklos kryptis ir prioritetus, 

numatyti, kaip bus įgyvendinami veiklai keliami reikalavimai.  

Strateginis planas parengtas, vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Visagino 

savivaldybės 2022-2024 metų strateginiu veiklos planu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Atviro 

darbo su jaunimu gairėmis, Viešosios įstaigos Visagino edukacijų centro įstatais ir ataskaita.  

Rengiant įstaigos strateginį planą, atsižvelgta į: 

- Edukacijų centro aplinkos ypatumus; 

- Edukacijų centre vykdomą veiklą bei turimus išteklius; 

- Edukacijų centro bendruomenės narių pasiūlymus. 

Konsultuotasi su: 

- Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos 

kontrolės skyriumi; 

- Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriumi.  

Edukacijų centro strateginį planą rengė darbo grupė, į kurios sudėtį buvo įtraukti direktorius, ūkio 

padalinio vadovas, metodininkas, buhalteris. Rengiant Edukacijų centro strateginį planą buvo laikomasi 

viešumo, partnerystės, bendradarbiavimo principų. Edukacijų centro numatytas penkerių (2022-2026 ) 

metų laikotarpiui. Edukacijų centro strateginio plano rengimas – tai procesas, darantis įtaką visai Edukacijų 

centro veiklai, rezultatyviam darbui apjungiantis Ugdymo skyrių ir Atvirą jaunimo erdvę. 

 

II. ĮSTAIGOS VYKDOMŲ VEIKLŲ APRAŠYMAS IR  

VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI 

Viešoji įstaiga Visagino edukacijos centras buvo įsteigta Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. 

birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-164, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įstaiga įregistruota 

2020 m. rugsėjo 24 d., savo veiklą pradėjo 2021 m. spalio 1 dieną. 

Adresas: Sedulinos al. 49, Visaginas, LT-31231 Visaginas, tel. (8 386) 74 642, el. 

paštas: edukacija@vivec.lt . 

mailto:edukacija@vivec.lt


2 
 

Pagrindinės veiklos sritys-neformalusis švietimas ir jaunimo veikla. Pagrindinis veiklos tikslas – 

tenkinti viešuosius interesus, vykdant šią visuomenei naudingą veiklą: vykdyti trumpalaikes neformaliojo 

švietimo programas, organizuoti atvirą darbą su jaunimu, rengti ir vykdyti edukacines programas, 

organizuoti vaikų ir jaunimo stovyklas, įgyvendinti projektus, reaguojant į besikeičiančius gyventojų 

poreikius vykdyti kitas veiklas. 

Visagino edukacijų centre vykdomos trumpalaikės neformaliojo švietimo programos, 

organizuojamas ir vykdomas atviras darbas su jaunimu, rengiamos ir vykdomos edukacinės programos, 

rengiami bei įgyvendinami projektai.  

Edukacijų centras ugdo vaikų ir jaunimo asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines 

kompetencijas, pilietiškumą ir toleranciją, lavina kritinį mąstymą, gebėjimą orientuotis ir prisitaikyti 

besikeičiančioje visuomenėje per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą, padeda mažiau 

galimybių turintiems, ypatingų poreikių, iškritusiems iš švietimo sistemos asmenims prisitaikyti 

modernėjančioje visuomenėje per neformaliojo švietimo veiklą, sudaro sąlygas ir galimybes vaikams ir 

jaunimui aktyviai ir įdomiai leisti laisvalaikį, pasirenkant prasmingas veiklas, formuoti pramogų kultūrą.  

 

Finansiniai rodikliai.  

- savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka; 

- įstaigos pajamos (tėvų lėšos už ugdymą, atsitiktinės pajamos);  

- kitos lėšos. 

Įstatuose yra numatyta, kad  Edukacijų centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja 

savivaldybės turtą- materialias ir nematerialias vertybes.  

Finansiniai rodikliai už 2021 metus: 

 

Finansavimo šaltiniai 

 

2021 m. lėšos EUR 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 233942,00 Eur 

Iš SB lėšų:  

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytoms 

veikloms finansuoti  

229289,00 Eur 

1.2. atvirų jaunimo erdvių programa „Atrask save jaunimo 

erdvėje“ 

750,00 Eur 

 

1.3. vaikų socializacijos programa „Smagi ir turininga vasarėlė“  390,00 Eur 

1.4. vaikų socializacijos programa „Sportuok. Tobulėk. Tvirtėk“ 358,00 Eur 

1.5. kultūros programa „Kalėdiniai vakarai Edukacijų centre“ 1975,00 Eur 

1.6. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programa „Kulinarijos būrelis „Kulinarinė kelionė“ 

1180,00 Eur 

2. Valstybės biudžeto lėšos  9248,00 Eur 

3. ES programų lėšos: 

 

 

3.1. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programos lėšomis finansuojama projektas „Ready for 

Business/ReforB/LLI-143“  

gauta 3985,89, 

gražinta į savivaldybės biudžetą -

3755,41 Eur; 

panaudota prekėms - 230,48 Eur 
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3.2. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programos lėšomis finansuojamas projektas „Sveikas gyvenimas- 

pirmieji žingsniai ties laiminga ateitimi“ 

 

gauta 224283,41; 

grąžinta į SB -18188,30 Eur; 

pervesta partneriams - 206095,11 

Eur 

 

III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Teisinė bazė.  

Edukacijų centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nutarimais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Visagino 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, centro įstatais, 

ugdymo, veiklos, strateginiais planais, direktoriaus įsakymais, darbo tarybos nutarimais, kitais mokyk los 

veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

Materialiniai ištekliai. 

Edukacijų centro pastatas pastatytas 1991 metais. 2015 metais atlikta pastato fasado rekonstrukcija 

iš ES struktūrinės paramos ir savivaldybės biudžeto lėšų. Patalpų plotas – 2421,68 kv. metrai. Atnaujinti 

baldai ir įranga. Išlieka problema – aplinkos (teritorijos) sutvarkymas.  

Žmogiškieji ištekliai.   

Edukacijų centro  kolektyvą sudaro  administracija, mokytojai ir techninis personalas. Visagino 

edukacijų centre dirba 30 darbuotojų: pedagoginių – 13, techninio personalo – 8, administracijos 

darbuotojai – 9. Pedagoginių darbuotojų įgiję aukštąjį išsilavinimą – 7, aukštesnįjį išsilavinimą – 1. 

Atestuoti mokytojai: 5 mokytojai, 4 mokytojai metodininkai , 2 vyr. mokytojai.  

Ryšių sistema.  

Edukacijų centre yra 24 kompiuteriai, daug organizacinės technikos. Įdiegtos modernios mokymo 

priemonės – 6 projektoriai, nešiojami kompiuteriai, kompiuterinės programos, 6 vaizdo kameros ir kt. Visi 

kompiuteriai prijungti prie internetinio ryšio. Edukacijų centras turi 2 telefono abonentus. Naudojamasi 

elektroninio pašto paslaugomis. Duomenų perdavimui, sisteminimui ir veiklų įgyvendinimui naudojamasi 

šiomis duomenų bazėmis: MR (mokinių registras), PER (pedagogų registras), ŠVIS (švietimo valdymo 

informacinė sistema), VSAKIS (viešojo sektoriaus atskaitomybės ir konsolidavimo informacinė sistema), 

DVS Kontora. Visuomenei ir tėvams informacija teikiama interneto tinklalapyje www.vivec.lt, sukurtos 

kiekvienos neformaliojo švietimo programos ugdytinių tėvelių grupės (uždaros socialinės platformos), 

užtikrinančios betarpišką ir saugų bendruomenių bendradarbiavimą ir komunikacijos sklaidą.  

Planavimo sistema.  

Edukacijų centro veikla organizuojama vadovaujantis Viešosios įstaigos Visagino edukacijų centro 

įstatais. Veikla grindžiama Edukacijų centro strateginiu, ugdymo, metiniu veiklos planais, darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbuotojų pareigybių aprašymais, mokytojų ugdymo programomis. Veiklos planavime 

dalyvauja Edukacijų centro savivaldos (Darbo taryba, mokytojų taryba). Direktoriaus įsakymu sudaromos 

darbo grupės Edukacijų centro strateginiam planui ir metiniam veiklos planui parengti.  
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Vidaus kontrolė.  

Edukacijų centro veikla, rezultatai yra kontroliuojami įstatymų ir vidaus norminių teisės aktų 

nustatyta tvarka. Veikia mokytojų centro taryba. Ugdomąją stebėseną vykdo centro administracija. Ūkinės 

operacijos pagrįstos apskaitos dokumentais. Finansinė atskaitomybė teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Politiniai veiksniai.  

Edukacijų centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos jaunimo pagrindų įstatymu. Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių koncepcija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, 

Visagino savivaldybės tarybos teisės aktais ir kitais dokumentais.  

Ekonominiai veiksniai.  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme neformalusis vaikų švietimas priskiriamas prie 

savarankiškų savivaldybių funkcijų. Visagino savivaldybės administracija Edukacijų centro veiklai skiria 

lėšas pagal finansavimo sutartį. Lėšos yra skiriamos veiklos ir ugdymo proceso užtikrinimui. Kasmet 

įstaigos reikmėms ir veiklos vykdymui lėšų poreikis auga, todėl Edukacijų centras siekia pritraukti 

papildomas lėšas: rengiamos programos, stovyklos, renginiai. 

 Socialiniai veiksniai. 

Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių ugdytinių skaičių įtakoja demografinės 

tendencijos, nes mokinių skaičiaus kaitą daugiausiai lemia bendro gyventojų skaičiaus kaita – natūralaus 

gyventojų prieaugio kaita, gyventojų senėjimo tendencijos, emigracija ir kitos priežastys. Remiantis 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius kiekvienais metais Lietuvoje mažėja, o 

visuomenė sensta. 2022 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2794961 gyventojų, t. y. 3,24 proc. mažiau negu 

2016 metų pradžioje (2888558).  

Technologiniai veiksniai.  

Plintant informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimui atsiranda galimybė ugdymo procesą 

pritaikyti skirtingų poreikių ir galimybių ugdytiniams bei mažinti socialinę atskirtį. Todėl būtinas nuolatinis 

mokytojų ir pedagoginių darbuotojų tobulėjimas, pasitelkiant IKT ugdymo procese. Taip tai leidžia 

užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę bei užtikrinti kokybišką ugdymą. 

Edukacijų centras didelį dėmesį skiria informacinių technologinių mokymo priemonių įsigijimui ir 

atnaujinimui, tam yra nuolat rengiami ir įgyvendinami projektai. Edukacijų centre mokytojai ir specialistai 

aprūpinti reikalingomis IT darbo priemonėmis, veikia šviesolaidinis internetas. Visi kabinetai aprūpinti 

reikalinga įranga ir priemonėmis.  
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IV. SSGG ANALIZĖ 

 

Visagino edukacijų centro silpnybės, galimybės, grėsmės____________________________________ 

Stiprybės:         Silpnybės:  

 

Ugdytinių saviraiškos poreikio tenkinimas ir plėtojimas;   Mokytojų iniciatyvos stoka; 

Vaikų užimtumas mokinių atostogų metu;     Ugdytinių kaita per mokslo metus;  

Savanoriškos veiklos organizavimo galimybės;    Mokytojų kaita; 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų užimtumas; Neišnaudota dalis pastato erdvių 

ugdymo veikloms organizuoti. 

         Atsainus dalies tėvų požiūris į 

          mokėjimą už teikiamas paslaugas;  

Galimybės:         Grėsmės:  

Stovyklų organizavimas vaikams      Ugdytinių skaičiaus mažėjimas; 

ir jaunimui vasaros atostogų metu;      Pedagoginių krūvių mažėjimas;  

Papildomas finansavimas, vykdant projektus;    Konkurencijos tarp neformalaus 

Dalyvavimas konkursuose, projektuose;     švietimo tiekėjų didėjimas; 

Mokytojai tikslingai tobulina valstybinės kalbos ir    Nuotolinis ugdymas. 

bendrąsias kompetencijas, kelia kvalifikaciją; 

Edukacijų centro platesnis veiklos viešinimas. 

 

V. ĮSTAIGOS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI 

 

Vizija. Atvira naujovėms, vykdanti trumpalaikes neformaliojo švietimo programas ir atvirą darbą su 

jaunimu viešoji įstaiga, ugdanti atsakingą ir kūrybingą jaunąją kartą. 

Misija. Tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškos poreikius per neformalųjį ugdymą, teikiant 

žinias ir įgūdžius, reikalingus integruotis į šiuolaikinį pasaulį. 

 

Strateginės kryptys ir tikslai: 

- trumpalaikių neformaliojo švietimo programų įvairovės didinimas.  

- jaunimo savanoriškos veiklos vystymas.  

- edukacinių, prevencinių ir kitų programų vykdymas mokinių vasaros ir kitų atostogų metu.  
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VI. SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA 

 

Įstaiga yra atsakinga už kiekvieną savo veiksmą, tai ir yra socialinė atsakomybė, tai veikia žmones 

jų bendruomenes ir aplinką. Švietimas yra svarbiausia socialinės atsakomybės ir darnios plėtros prielaida.  

Švietimas keičia žmonių požiūrį, plečia jų gebėjimus ir ugdo tokias kompetencijas, kurios būtinos 

kurti darnų, tvarų ir saugų pasaulį. Ypatingas dėmesys skiriamas socialinės atsakomybės srityje - 

darbuotojų gerovės užtikrinimas, kuri apima ne tik patogias ir orias darbo sąlygas, bet ir emocinį klimatą 

darbe – jautimąsi svarbia organizacijos dalimi, streso nebuvimą. 

Įgyvendinti iniciatyvas, šviečiant miesto bendruomenę socialinės atsakomybės ir darnios plėtros 

temomis. 

 Edukacijų centras siekia būti geru darbdaviu ir įgyvendinti darnaus ir socialiai atsakingo darbo 

praktiką, užtikrindama šiuos prioritetus savo kasdienėje veikloje:  

- saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka, tinkamos darbo sąlygos;  

- lygių galimybių užtikrinimas;  

- lygių darbo sąlygų sudarymas įvairių socialinių grupių atstovams; 

- pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga darbo vietoje;  

- darbuotojų kompetencijų tobulinimas tiek vidinių, tiek išorinių mokymų / kursų pagalba;  

- galimybės darbuotojams mokytis visą gyvenimą.  

 

VII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS 

 

Dėl gyventojų skaičiaus kaitos, kas lemia migracija, demografinė situacija mieste, kyla pavojus, kad 

sumažės ugdytinių skaičius, pedagoginiai mokytojų krūviai, nebus pasiekti rodikliai ir strateginis panas 

nubus įgyvendintas pilna apimtimi.  

Yra numatoma, plėsti ir įvairinti neformaliojo vaikų švietimo programų skaičių, kurti naujas 

edukacines paslaugas, siekiant pritraukti didesnį ugdytinių skaičių.  

 

VIII. FINANSINĖS PROGNOZĖS 

 

Finansavimo šaltiniai 2022 metams: 

Iš savivaldybės biudžeto Švietimo paslaugų plėtros programos pagal Visagino savivaldybės 2021-

2023 metų strateginio veiklos plano priemonę 02.01.02.05. Neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimas veiklai:  

 

Finansavimo šaltiniai 

 

Lėšos EUR 

I.1. VšĮ Visagino edukacijų centro veiklos ir ugdymo proceso 

užtikrinimui 

197100,00 Eur. 

II.      Iš valstybės biudžeto pagal neformaliojo vaikų švietimo 

lėšų skyrimo ir panaudojimo sutartys programoms vykdyti 

 

II.1. „Pažink savo kraštą“ 1480,00 Eur 

II.2. „Tautinis kulinarinis paveldas“ 1628,00 Eur 

II.3. „Žiniukų klubas“ 1480,00 Eur 

Įstaigos pajamos  

III.1. Tėvų įnašai (už vaikų lankymą) 22000,00 Eur 

Atsitiktinės pajamos  
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III.2. Už teikiamas paslaugas pagal Visagino savivaldybės tarybos 

patvirtintus įkainius – renginių organizavimas, stovyklų, 

edukacinių programų ir kursų 

6000,00 Eur 

 

Kiti šaltiniai: metų bėgyje stengiamasi pritraukti papildomą finansavimą dalyvaujant 

respublikiniuose ir miesto projektuose. 

 

 

IX. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI 

 

Strateginio plano įgyvendinimas ir priežiūra bus atliekama viso proceso metu. Visagino edukacijų 

centro direktorius ir administracija atliks metų bėgyje stebėsena ir įvertins, kaip įgyvendinami tikslai ir 

uždaviniai, kaip darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios. 

Atlikus įvertinimą, strateginio plano įgyvendinimas bus aptariamas ir koreguojamas vieną kartą per metus 

Edukacijų centro darbo tarybos posėdyje ir pristatomas bendruomenei.  

 

 

L. e. direktoriaus pareigas   _____________     Olga Lukina___ 

Įstaigos vadovas                     parašas    vardas, pavardė  

      



 

I. STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 
Įvardinami ilgalaikiai įstaigos tikslai, nustatomi jų matavimo rodikliai ir siekiamos vertės, iškeliami uždaviniai, skirti pasiekti kiekvieną iš strateginių tikslų, nustatomi šių uždavinių matavimo rodikliai ir siekiamos 

vertės bei įgyvendinimo laikotarpiai, numatomos priemonės, skirtos uždavinių įgyvendinimui, nurodomi finansavimo šaltiniai ir atsakingi asmenys.  

 

Eil. Nr. Tikslas Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus Mato 

vienetas 
Reikšmė 

  
                                                                                    (laikotarpio pabaigoje) 

01. Tikslas.  

Užtikrinti neformaliojo vaikų 

švietimo programų įvairovę, 
paslaugų prieinamumą  

Programų skaičius 

Grupių skaičius     

Vnt. 

Vnt.  

19 

30 

01.01. Uždavinys.  

Didinti trumpalaikių neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę, prieinamumą, gerinant jų kokybę. 

Priemonės (projekto) 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur Finansavim

o šaltinis 

Pastabos 

 

2022 202

3 

2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 

 
  

01.01.01 Trumpalaikių  

neformaliojo 

švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

Programų 

dalyvių 

skaičius   

360 390 420 420 430 

 

metodinink

as 

buhalteris 

219,1 219,8 220,1 220,2 221,2 

 

SB, 

IP 

 

SB-

savivaldybės 

biudžetas, 

ĮP -įplaukos 

01.01.02 Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas, 
finansuojamų 

valstybės 

lėšomis  

 

Finansuotų 

ir 

įgyvendintų 

programų 
skaičius  

3 5 6 

 

6 6  
5,3 8,8 10,7 10,7 10,7 VB  VB – valstybės 

lėšos  

02. Tikslas.  

Užtikrinti vaikų ir jaunimo 

laisvalaikio įvairovę mokinių 

atostogų metu, sudarant 

galimybes atsiskleisti 

individualiems gebėjimams. 
  

Stovyklų skaičius 

Stovyklų dalyvių skaičius  

Vnt. 6 

90 



02.01. Uždavinys.  

Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą mokinių atostogų metu.  

Priemonės (projekto) 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur Finansavim

o šaltinis 

Pastabos 

 

2022 202

3 

2024 2025 2026 
 

2022 2023 20

24 

2025 2026   

02.01.01 

Stovyklų 

organizavimas 

mokinių 

atostogų metu 

Organizuotų 

stovyklų 

skaičius  

6 7 8 8 8 Direktorius 

metodinin 

kas 

       

02.01.02 Stovyklų 
dalyvių 

skaičius 

90 105 130 130 140 Direktorius 
metodinin 

kas 

5,4  6,3 8,4 8,4 8,4 ĮP Pagal 
nustatytą įkainį 

02.01.03. Edukacinių 

programų ir 

kursų 
organizavimas 

Įgyvendintų 

programų 

skaičius  

4 5 6 6 6 Direktorius 

metodinin 

kas 

3,0 3,2 3,6 3,6 3,6 ĮP Pagal 
nustatytą įkainį 

02.01.04. Paraiškų 

rengimas 

stovyklų ir 

mokymų 

finansavimo 

konkursams   

Parengtų 

paraiškų 

skaičius  

3 4 5 6 7 Metodinin 

kai 

       

03. Tikslas.  
Įgyvendinti iniciatyvas, 
įtraukiant miesto 
bendruomenę į veiklas.   

 

Programų, renginių skaičius 

Dalyvių skaičius  

  

03.01.  Uždavinys.  

Didinti miesto bendruomenės narių užimtumą bei suteikti naujų kompetencijų  
Priemonės (projekto) 

pavadinimas 
Proceso ir (ar) 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės  Atsakingi  

vykdytojai 

Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur Finansavim

o šaltinis 

Pastabos 

 

   2022 202

3 

2024 2025 2026  202

2 

202

3 

20

24 

2025 2026   



03.01.01. Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

programų, 

finansuojamų 

valstybės 

lėšomis 

rengimas ir  

įgyvendinimas  

Finansuotų 

ir 

įgyvendintų 

programų 

skaičius 

2 3 4 4 4 Direktorius  

Metodininkas  

2,1 3,0 4,0 4,0 4,0 SB  

ĮP 

 

Pagal nustatytą 
įkainį 

03.01.02. Iniciatyvų, 

įtraukiančių 

Visagino 
gyventojus ir 

miesto svečius 

į veiklas, 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

iniciatyvų 

skaičius  

5 7 7 8 8 Direktorius  

Metodininkas 

2,0 3,0 3,0 3,6 3,6 ĮP Kiti šaltiniai 

03.01.03 Teikiamų 

mokamų 

paslaugų 

įvairovės 

plėtra 

reaguojant į 

kintančius 

gyventojų 

poreikius  

Teikiamų 

mokamų 

paslaugų  

skaičius  

4 5 6 7 7 Metodininkas 

Vyr. buhalteris  

1,2 1,5 1,7 1,8 1,8 ĮP Įstaigos 

pajamos  

Pagal 

nustatytus 

įkainius 

  



 
Eil. Nr. Tikslas Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus Mato 

vienetas 

Reikšmė 

  
                                                                                    (laikotarpio pabaigoje) 

04. Tikslas.  

Organizuoti atvirąjį 

darbą su jaunimu, 

sudarant sąlygas saugiam 

ir prasmingam 

laisvalaikiui bei siekiant 

sėkmingos integracijos į 

šiuolaikinį gyvenimą.  
 

  

Jaunuolių skaičius   50 

04.01. Uždavinys.  

Organizuoti jaunimo renginius, mokymus, iniciatyvas, projektus.   

Priemonės (projekto) 

pavadinimas 

Proceso ir 

(ar) indėlio 

vertinimo 

kriterijai ir 

mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur Finansav

imo 

šaltinis 

Pastabos 

 

2022 202

3 

202

4 

2025 2026 2022 2023 2024 2025 2025   

04.01.01 Jaunimo 

savanoriškos 
veiklos 

organizavima

s  

JST 

savanorių 
skaičius  

4 5 6 7 8 

 

Metodinin

kas  

5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 SB Atviro jaunimo 
darbuotojo 
atlyginimas 

04.01.02 Trumpalai 

kių 

savanorių 

skaičius  

2 3 4 5 7 Metodinin

kas 

  

04.01.03 Jaunimo  

renginių, 

mokymų, 

Projektų 

organizavima
s 
 

Organizuot

ų mokymų 

ir renginių 

skaičius  

5 6 7 8 9 Atviram 

darbui su 

jaunimu  

  

  



Eil. Nr. Tikslas Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus Mato 

vienetas 
Reikšmė 

  
                                                                                    (laikotarpio pabaigoje) 

05. Tikslas.  

Kurti ir plėtoti inovatyvią 

ir saugią aplinką, 

pritaikyta bendruomenės 

reikmėms.  
  

Renovuotos ir įrengtos edukacinės erdvės Vnt. 2  

05.01. Uždavinys.  

 

Priemonės (projekto) 

pavadinimas 

Proceso ir 

(ar) indėlio 

vertinimo 

kriterijai ir 

mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur Finansavi

mo 

šaltinis 

Pastabos 

 

2022 202

3 

202

4 

2025 2026 2022 2023 2024 2025 2025   

05.01.01 Treniruoklių 

salės 

renovacija ir 

įrengimas  

Renovuota 

treniruokli

ų salė 

0 1 0 0 0 Direktoriu

s  

Ūkio 

padalinio 

vadovas 

0 16,0    SB 

Projektų  

 

           

05.01.03 Centro lauko 

erdvės 

pritaikymas 

vaikų ir 

jaunimo 

prasmingam 

laisvalaikiui  

Įrengta 

„Parkour“ 

aikštelė   

0 1 0 0 0 Direktoriu

s  

Ūkio 

padalinio 

vadovas 

0 30,0 70,0   SB  

Projektų  

 

 



Iš
 v

iso

Iš
 jų

 d
ar

bo
 

už
m

ok
es

či
ui

02
02 01
02 01 02

SB 200.500 200.500 178.000 193.800
BN 3.300
ĮP 28.000 28.000 7.900 28.000

Iš viso: 228.500 228.500 178.000 0.000 225.100

Iš viso uždaviniui: 228.500 228.500 178.000 0.000 225.100
228.500 228.500 178.000 0.000 225.100
228.500 228.500 178.000 0.000 225.100

10
10 02
10 02 05

x
Iš viso: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Iš viso uždaviniui: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

228.500 228.500 178.000 0.000 225.100

01 Treniruoklių salės rekonstrukcija, "PARKOUR" aikštelės įrengimas centro teritorijoje

     Iš viso tikslui:
     Iš viso  programai:
     Iš viso  programoms įgyvendinti

Visagino savivaldybėsviešosios infrastrūktūrosplėtros programa
Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą

10 02 05 01 Pastatų konstrukcijų ir 
inžinerinių tinklų 
remontas, avariniai darbai

     Iš viso tikslui:
     Iš viso  programai:

Užtikrinti ugdymo programų įvairovę,paslaugų preinamumą ir kokybę
Neformalaus vaikų švietimo programų įgyvendinimas

01 Švietimo paslaugų teikimas, mokamas paslaugas gyventojams

02 01 02 05 VšĮ Visagino edukacijų 
centro veiklos ir ugdymo 
proceso užtikrimas

Švietimo paslaugų plėtros programa
Iš

 v
iso

Išlaidoms

tu
rtu

i į
sig

yt
i i

r f
in

an
sin

ia
m

s 
įsi

pa
re

ig
oj

im
am

s v
yk

dy
ti

Iš
 v

iso

Fi
na

ns
av

im
o 

ša
lti

ni
s

2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur 2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur

VšĮ VISAGINO EDUKACIJŲ CENTRO  2022 m. VEIKLOS PLANAS

Pr
og

ra
m

os
 k

od
as

Pr
og

ra
m

os
 ti

ks
lo

 k
od

as

U
žd

av
in

io
 k

od
as

Pr
ie

m
on

ės
 k

od
as

Priemonės pavadinimas



Iš
 v

iso

Iš
 jų

 d
ar

bo
 

už
m

ok
es

či
ui

193.800 174.000 197.500 201.600
3.300
28.000 7.900 29.000 30.000

225.100 181.900 0.000 226.500

2022 Mokytojai,administracij
a

225.100 181.900 0.000 226.500 0.000
225.100 181.900 0.000 226.500 0.000
225.100 181.900 0.000 226.500 0.000

12.000 100.000
0.000 0.000 0.000 12.000 100.000

2024 Ūkio skyriaus vadovas, 
direktorius

0.000 0.000 0.000 12.000 100.000

0.000 0.000 0.000 12.000 100.000

0.000 0.000 0.000 12.000 100.000

225.100 181.900 0.000 238.500 100.000

______________________________
(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)
____________________ Nr. ______

Atsakingi vykdytojai

Išlaidoms

tu
rtu

i į
sig

yt
i i

r f
in

an
sin

ia
m

s 
įsi

pa
re

ig
oj

im
am

s v
yk

dy
ti

2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur

20
23

 m
. i

šla
id

ų 
pr

oj
ek

ta
s, 

tū
ks

t. 
Eu

r

20
24

 m
. i

šla
id

ų 
pr

oj
ek

ta
s, 

tū
ks

t. 
Eu

r

Įv
yk

dy
m

o 
te

rm
in

as

VšĮ VISAGINO EDUKACIJŲ CENTRO  2022 m. VEIKLOS PLANAS



Vaikai, kuriems 
suteiktos švietimo 
paslaugos 

vnt. 360

Panaudota lėšų 
proc., lyginant su 
patvirtintais 
asignavimais

proc. 100

PATVIRTINTA
______________________________
(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)
____________________ Nr. ______

(teisės akto data, rūšis)

Pl
an

uo
ja

m
a 

re
ik

šm
ė

Indėlio kriterijaus

pavadinimas

m
at

o 
vn

t.


