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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ „Edukateka“ veiklos planas 2020 metams (toliau – Planas), atsižvelgus į 

strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinės švietimo strategijos politiką, teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas, tenkinti mokytojų bendrakultūrinių, profesinių, 

bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų 

strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. 

sprendimu Nr. T2-79, VšĮ „Edukateka“ 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą VšĮ 

„Edukateka“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 28  d. įsakymu Nr. UG-1-12.  Įstaigoje veiklos 

organizavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės Neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos 

aprašu, Klaipėdos miesto pedagoginės bendruomenės poreikiais. 

4. Planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai (teisėti vaiko atstovai). 

 

II. ĮSTAIGOS VIZIJA 

5. Tapti organizacija, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas švietimo 

bei edukacines paslaugas, įtraukiant visas suinteresuotas organizacijas, formalias ir/ar neformalias 

grupes bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus. 

 

 

III. ĮSTAIGOS MISIJA 

6. Sudaryti sąlygas vaikams, jaunuoliams bei suaugusiesiems atskleisti savo 

prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, 

nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities iššūkius. 

 

 

IV. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. Vykdant 2019 metų programą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šiam 

tikslui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai ir numatytos priemonės uždaviniams įgyvendinti. 

7.1. įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas; 



7.2. profesinio tobulėjimo paslaugų kokybės ir prieinamumo, atsižvelgiant į suaugusiųjų 

gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius 

užtikrinimas. 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus 2019 m. balandžio 1  d.  įsakymu Nr. 2V-

46 atliktas Įstaigos išorinis vertinimas. Atliktas išorinis vertinimas nustatė stipriąsias Įstaigos 

veiklos puses bei veiklos tobulinimo galimybes. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-749 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ VšĮ 

„Edukateka“ akredituota 3 (trejiems) metams vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimą. 

Parengta ir įgyvendinta 49 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, konferencijos, metodinės 

dienos, gerosios patirties sklaidos renginiai), prilyginta akredituotoms – 1 Institucinio lygio 

kvalifikacijos tobulinimo programa, pateikti 7 darbai elektroniniam edukaciniam bankui.  

Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda-mini mokymai „Projektų Mugė“, kuri jau tapo 

tradiciniu renginiu, reprezentuojančiu Įstaigą visoje respublikoje. Švietimo bendruomenėje puikiai 

vertinamas ir laukiamas renginys apjungia švietimo įstaigų mokytojus, administracijos darbuotojus, 

verslo atstovus, mokinius bei jų tėvus, siūlant veiklas įvairių interesų grupėms, organizuotas 

Įstaigos darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas – darbuotojai dalyvavo 19 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, t.y. mokymuose, seminaruose, konferencijose, stažuotėse. Įstaigos vadovas 

dalyvavo programos eTwinning profesinio tobulėjimo kūrybinėse dirbtuvėse Portugalijos saloje 

Madeiroje “Empowering Students with eTwinning ”, kuriuose dalyvavo, mokėsi ir idėjomis 

dalinosi 148 mokytojai iš 28 šalių. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Mokymosi mokykla“. Bendradarbiaujant su VšĮ 

„Mokymosi mokykla“ parengta ir įgyvendinta 19 kvalifikacijos tobulinimo renginių.  

Nuo 2018 m. Įstaigoje vykdoma bei tęsiama „Integruota naujų technologijų ir meno raiškos 

programa“,  nuo 2019 m. sėkmingai pradėtos vykdyti edukacijos „Gyvybės medis lietuvių 

mitologijoje ir liaudies mene“ ir „Baltų raštai ir ženklai“ pagal Kultūros paso programą.  

2019 metais Įstaigoje veikė 3 neformaliojo vaikų švietimo studijos (būreliai),  kurias lankė 130 

mokinių bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo studija, kurios veikloje dalyvauja 40 suaugusiųjų 

asmenų. Kūrybinę veiklą vykdo trys tautinio šokio kolektyvai: vaikų šokio studija „Aušrinė”, 

jaunimo liaudiškų šokių grupė „Samborinis” ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spacierius”. 

Kolektyvai sujungė apie 85 šokėjus. Kolektyvai ir studijos dalyvavo įvairiuose miesto bei 

respublikos renginiuose, konkursuose, festivaliuose, koncertinėse bei edukacinėse išvykose, rengė 

baigiamuosius sezono koncertus. Vaikų šokio studijos „Aušrinė“ šokėjai Lietuvos vaikų ir 

moksleivių liaudiškų šokių konkursinio festivalio „Aguonėlė 2019“ Regioniniame bei 

Nacionaliniame turuose pelnė II laipsnio diplomus,  internetiniame tarptautiniame XV tarptautinio 

Kultūros karavano – 2019 (XV international Culture caravan – 2019) projekte “Digi – Stars 

Summer” tautinių šokių kategorijoje pelnė I-ąją vietą bei specialų tarptautinės vertinimo komisijos 

prizą, XIII tarptautiniame šokio festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“ nominacijoje “Liaudiškas 

šokis” tapo I vietos laureatais, o nominacijoje “Stilizuotas liaudiškas šokis” – II vietos laureatais, 

respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Pamario susuktinis 

2019” pelnė I laipsnio diplomą, Tarptautiniame šokių konkurse “SHoCK 2019”, kur liaudiškų šokių 

kategorijoje pelnė II – ąją vietą, respublikiniame liaudies šokių festivalyje-konkurse „Baltoji 



paukštė“ pelnė I vietą, dalyvavo VI Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalio „Mes Lietuvos vaikai” 

baigiamąjame koncerte, dalyvavo Europos lietuvių kultūros dienose Sankt Peterburge. Jaunimo 

liaudiškų šokių kolektyvas „Samborinis“ tarptautiniame šokių konkurse „Let‘s go dance“, liaudiškų 

šokių kategorijoje pelnė I-ą bei II-ą vietas, liaudiškų šokių grupė „Spacierius“ dalyvavo 

respublikiniame tautinių šokių festivalyje „Nupinsim margą šokių pynę“, respublikiniame tautinių 

šokių kolektyvų sambūryje „Gintarinė klumpė”, šokių festivalyje „Sadancojam Alšvangā” 

Alsungoje (Latvija).  

2019 m. VšĮ „Eduketeka“ organizavo tarptautinį liaudiškų šokių sambūrį “Samtis kultūros”, skirtą 

VšĮ “Edukateka” jaunimo liaudiškų šokių grupės „Samborinis“ 5-ių, vyresniųjų liaudiškų šokių 

grupės „Spacierius“ – 10-ies metų kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti. 

Sėkmingai įgyvendintas projektas „VšĮ „Edukateka“ materialinės – techninės bazės stiprinimas 

neformaliojo vaikų švietimo patrauklumo ir prieinamumo didinimui“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-

K-723-01-0006) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo 

priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir 

nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ bendrai finansuojamam iš Europos regioninės plėtros 

fondo lėšų. Projekto tikslas – VšĮ “Edukateka” neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūros 

atnaujinimas ir modernizavimas. Projekto metu buvo sukurta šiuolaikiška edukacinė, pilnai 

technologijomis aprūpinta ugdymo(si) aplinka (įsigyti šiuolaikiški, modernūs baldai), kuri leidžia 

visapusiškai įgyvendinti Informacinių technologijų bei FOTOgrafijos studijų veiklą bei integralų 

ugdymą(sį) technologijų, meno, kalbų kontekste (įsigyta bei įkurta mobili vaizdo įrašų studija, 

įsigyta iPad planšetinių kompiuterių klasė su įkrovimo ir saugojimo stotele, dronas, virtualios 

realybės akiniai, siuvinėjimo mašina, termo presas  bei galingas CO2 lazeris kūrybinių idėjų 

įgyvendinimui), kurie padeda  ugdytiniams atskleisti savo prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, 

skatinti jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti 

ateities iššūkius. Visa projekto vertė – 62 209,88 (šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai devyni eurai 

88 centai). 

2019 metais Įstaigos bendruomenė tęsė Šiaurės Ministrų Tarybos programos Nordplus (NordPlus 

Framework Programme) projekto NPJR-2017/10087 „Let‘s learn togeather“ veiklas. Projekto 

koordinatorius  - VšĮ „Edukateka“.  Projektas vykdomas kartu su Norvegijos ir Latvijos 

mokyklomis. Projektas sėkmingai įgyvendinamas. Pirmasis susitikimas buvo organizuojamas 

Lietuvoje, antrasis įvyko Latvijoje, o paskutinysis 2019 metų žiemą – Norvegijoje. Projekto 

dalyviai susipažino su šalių kultūra, bei kokybiško laisvalaikio galimybėmis.  

 

 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2020 m. strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

9. Prioritetai: ugdymo inovacijų diegimas, padedančių ugdytis, organizuoti ir valdyti 

ugdymo procesą, orientuotą į personalizavimą; įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės 

gerinimas.  

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas; 



10.2. profesinio tobulėjimo paslaugų kokybės ir prieinamumo, atsižvelgiant į suaugusiųjų 

gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius 

užtikrinimas. 

11. Uždaviniai: 

11.1. gerinti paslaugų kokybę; 

11.2. skatinti mokytojų profesinį meistriškumą informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimo, netradicinių mokymo(si) formų ir aplinkų kūrimo srityse; 

11.3. sudaryti sąlygas švietimo darbuotojams ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę. 

 

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

12.1. gerinti paslaugų kokybę: 

 

Eil. Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Ugdytinių ruošimas miesto,  šalies 

dalykiniams konkursams, 

konferencijoms, renginiams  ir 

dalyvavimas juose 

Mokytojai Visus 

metus 

Olimpiados, 

konkursai. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje  

 Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

Įvairios veiklos 

 2021–2022 mokslo metų 

neformaliojo švietimo programų 

poreikių analizė 

G. Jonauskas, tėvai Visus 

metus 

Individualūs 

pokalbiai, 

susirinkimai, 

popietės 

 Prevencinė, šviečiamoji, ugdomoji 

sveikatos stiprinimo ir priežiūros 

veikla  

G. Jonauskas 

Visus 

metus 

Užsiėmimai, 

informacinė 

medžiaga 

stenduose 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimas 

G. Jonauskas Sausis-

gruodis 

Veiklos 

programos, 

ataskaitos 

 Mokinių savanorystės skatinimo 

projektai 

G. Jonauskas, tėvai Sausis-

gruodis 

Mokinių 

refleksija 

 Internetinių svetainių 

administravimas  

G. Jonauskas Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Vaizdo paskaitų platformos kūrimas G. Jonauskas Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Pedagoginės veiklos stebėsena ir 

į(si)vertinimas 

G. Jonauskas Sausis/ 

gruodis, 

birželis 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

susirinkimuose 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, rezultatai ir 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Balandis-

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 



mokinių poreikių tenkinimas 

 

direkciniame 

posėdyje 

 Respublikos, miesto konkursų 

rezultatų analizė 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Gegužė Duomenų 

suvestinės 

 Mokytojo dienyno pildymo 

priežiūra: vertinimas ugdant 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

susirinkimuose 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 
   

 Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas. Pranešimai, seminarai, 

mokymai  įstaigos, miesto, 

respublikos mokytojams 

S. Rudelis, mokytojai 
Visus 

metus 
Pažymėjimai 

 Duomenų bazių administravimas, 

kompetencijos dirbti su naujausiomis 

informacinėmis kompiuterinėmis 

technologijomis tobulinimas 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 

12.2. skatinti mokytojų profesinį meistriškumą informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimo, netradicinių mokymo(si) formų ir aplinkų kūrimo srityse: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Edukacinės išvykos, pamokos 

netradicinėse ugdomosiose aplinkose 

S. Rudelis, mokytojai Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Kultūros pasas – kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Tarptautinis Nordplus programos 

Nordplus Junior paprogramės projektas 

„Digital creative education“ 

Projekto vykdymo 

grupė  

Visus 

metus 

Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Tarptautiniai   programos „eTwinning” 

projektai 

Mokytojai I pusmetis Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Programos „Erasmus+“ suaugusiųjų 

švietimo sektoriaus 2 pagrindinio 

veiksmo strateginių partnerysčių  

projektas „Music Virtual Academy: 

empowering performers through OERs 

for the digital transformation“ 

Projekto vykdymo 

grupė 

II 

pusmetis 

Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Projektų rengimas ir paraiškų teikimas Projektų rengimo 

darbo grupė 

Visus 

metus 

Paraiška 

 IT strategijos 2020–2021 metams 

įgyvendinimas: skaitmeniniai MO, 

įrankiai, mokymosi aplinkos, 

platformos, programos, fizinės aplinkos 

G. Jonauskas  Visus 

metus 

Sukurtas 

pamokų 

skaitmeninis 

turinys, 

atviros 

pamokos 



 Socialinės, pilietinės akcijos Mokytojai Visus 

metus 

Akcijos. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 Kultūriniai – edukaciniai renginiai Mokytojai Visus 

metus 

Renginiai. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 Tiriamoji veikla: įstaigos bendruomenės 

apklausos aktualiais klausimais 

G. Jonauskas  Visus 

metus 

Tyrimų, 

apklausų 

rezultatų 

pristatymas 

 Įstaigos projektai Mokytojai Visus 

metus 

Informacija 

įstaigos 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinio derinimas 

G. Jonauskas Rugsėjis Individualus 

aptarimas 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

metodinės veiklos analizė  

S. Rudelis, mokytojai Sausis, 

birželis 

Ataskaita  

 Pedagoginių darbuotojų  veiklos 

vertinimas 

G. Jonauskas  Birželis, 

gruodis 

Pokalbis 

3. Kompetencijos tobulinimas, sklaida    

 IT strategijos 2020–2021 metams 

įgyvendinimo priežiūra 

G. Jonauskas  Visus 

metus   

Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais  

 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose,  siekiant 

tobulinti mokytojų profesinį 

meistriškumą  

S. Rudelis, mokytojai Visus 

metus 

Pažymėjimai, 

gerosios 

patirties  

sklaida  

 Pedagoginės patirties mainai „Į pagalbą 

jaunesniam kolegai“ 

Mokytojai Visus 

metus 

Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Atviros pamokos  

 

Mokytojai Visus 

metus 

Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Vadovavimas studentų praktikai 

 

S. Rudelis, mokytojai Vasaris - 

kovas 

Studento 

veiklos 

stebėjimo 

forma 

 Metodinės, mokomosios medžiagos 

dalykų pamokoms kūrimas, interaktyvių  

užduočių rengimas 

Mokytojai Visus 

metus 

Metodinė 

medžiaga, 

interaktyvios 

užduotys 

 Nacionalinė švietimo įstaigų projektų 

paroda - mini mokymai  „Projektų mugė 

2020“  

Darbo grupė Kovas 

Gerosios 

patirties  

sklaida 



 

12.3. sudaryti sąlygas švietimo darbuotojams ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę: 

Eil. Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 KTR programų rengimas,  

akreditavimas 
S. Rudelis 

Visus 

metus 
KTR registras 

 KTR pagal kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetus organizavimas 

S. Rudelis Visus 

metus 
KTR registras 

 Gerosios patirties sklaidos renginiai, 

koncertai, popietės, edukaciniai, 

kultūriniai renginiai 

S. Rudelis 
Visus 

metus 
Įvairios veiklos 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 KT veiklos dokumentacijos ir 

komunikacijos sistemų 

administravimas 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 KTR organizavimas ir stebėsena S. Rudelis Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, rezultatai ir 

mokinių poreikių tenkinimas 

 

G. Jonauskas, 

mokytojai 

Balandis-

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 Elektroninio edukacinio banko 

stebėsenos vykdymas 

G. Jonauskas Visus 

metus 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 
   

 VšĮ „Edukateka“ darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 
G. Jonauskas 

Visus 

metus 

Kompetencijos 

aplankas 

 Pranešimai, seminarai, mokymai  

įstaigos, miesto, respublikos 

mokytojams 

S. Rudelis, mokytojai 
Visus 

metus 
Pažymėjimai 

 

 Dalyvavimas olimpiadų, konkursų, 

dainų švenčių vertinimo komisijose, 

organizavimas 

Mokytojai Visus 

metus 

Pažymėjimai, 

padėkos 

 Sklaida,  grįžus iš kvalifikacijos kėlimo 

renginių, tarptautinių stažuočių įstaigos 

bendruomenei 

Mokytojai Visus 

metus 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje,  

gerosios 

patirties  

sklaida 

 Mokymai „Saugus elgesys elektroninėje 

erdvėje ir asmens duomenų apsauga“ 

G. Jonauskas Rugpjūtis  



 

VIII. NUMATOMI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

13. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti šie kokybiniai pokyčiai: 

13.1. pagerės teikiamų paslaugų kokybė; 

13.2. patobulės mokytojų ir vadovų bendrakultūrinės, profesinės, bendrosios ir 

specialiosios kompetencijos; 

13.3. sudarytos sąlygos sėkmingai keistis gerąja pedagogine patirtimi. 

 

IX. LĖŠŲ ŠALTINIS 

14. Planui įgyvendinti bus skiriama 15000 Eur savivaldybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

15. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 3000 Eur 

pajamų už paslaugas),  paramos lėšų (planuojama gauti 2000 Eur) bei Tarptautinių programų 

agentūros lėšomis (Šiaurės Ministrų Tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework 

Programme) lėšos). 

 

 

X. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.       Plano įgyvendinimą koordinuos ir priežiūrą vykdys VšĮ „Edukateka“ direktorius. 

17.       Už plano vykdymą bus atsiskaitoma VšĮ „Edukateka“ steigėjams ir darbuotojams 

 
 

 


