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(įstaigos pavadinimas, kodas)

Atsakingi vykdytojai

Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa
01 Tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius neformaliojo švietimo įstaigoje
01 Organizuoti kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką neformaliojo ugdymo įstaigoje
SB(VB)
Alina Bružienė
01 04
Kantaučių daugiafunkcio centro veikla
37200
nuolat

1 02 01
1 02
1

Iš viso:
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso programai:

37200
37200
37200
37200

Pavadinimas

Planuota reikšmė

Vertinimo kriterijus

Mato vnt.

Įvykdymo terminas

01
02
02
02

METŲ VEIKLOS PLANAS
Lėšos biudžetiniams n-iesiems
metams, Eur

Programos tikslo kodas
Uždavinio kodas
Priemonės kodas

1
1
1
1

Pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Programos kodas

2021

Vidutiniškai 1 ugdytiniui tenka
ugdymo lėšų
Naujos įrangos įdiegimas

Eur

2139

vnt

1

Ugdymosi erdvių atnaujinimas

vnt

1

Paaiškinimai:
Programos, tikslai ir uždaviniai – iš strateginio veiklos plano perkeliami atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai;
Priemonės – perkeliamos atitinkamiems metams atitinkamam skyriui aktualios savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės;
Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie institucijos strateginio tikslo, programos tikslo ar uždavinio įgyvendinimą.
Atsakingi vykdytojai – prie veiklų nurodomi už jų vykdymą atsakingi vykdytojai; kaip vykdytojai gali būti nurodomi darbuotojai.
Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos; savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi
atitikti savivaldybės biudžete atitinkamam asignavimų valdytojui numatomus skirti asignavimus;
2021-ųjų
metų
asignavimų
patvirtintas
planas

Finansavimo šaltiniai

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS:

37200
37200

Savivaldybės biudžeto lėšos SB

37200

Specialioji tikslinė dotacija SB (VB)
Savivaldybės skolintos lėšos SB (SL)
Įstaigų pajamos SB (SP)
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)

KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO

0.0

Europos Sąjungos paramos lėšos ES
Savivaldybės parduodamas turtas SPT
Valstybės biudžeto lėšos LR VB
Kitų šaltinių lėšos (2 proc. parama, labdara ir kt.) KT
IŠ VISO:

37200

