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VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRO 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

BĮ Vilniaus moksleivių sveikatos centras 2021 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu 

Nr. 1-1130 likviduotas ir 2021 m. rugsėjo 15d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1134 įsteigta 

VšĮ Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centras, kuris tęsia savo veiklą pagal jungtinės veiklos 

sutartį. Centro paslaugos skirtos skatinti ir puoselėti Vilniaus vaikų ir jaunimo amžiaus grupių sveiką 

gyvenseną ir fizinį aktyvumą, tenkinti poreikį judėti, didinti vaikų užimtumą, ugdyti bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas. Centrą lanko mokyklinio amžiaus vaikai, norintys išmokti plaukti, sveikai 

ir turiningai praleisti laisvalaikį sportuodami, poilsiaudami, pramogaudami, tobulėdami. 

Vilniaus moksleivių sveikatos centro (toliau – Centras) veikla vyko siekiant tikslų, numatytų 

Centro 2018–2022 metų strateginiame bei 2021 metų veiklos planuose. 

2021 metų vadybiniai siekiai orientuoti į racionalų Centro finansinių išteklių naudojimą, saugios, 

pozityvios emocinės aplinkos, kuriančios gerą bendruomenės narių savijautą Centre, kūrimą, 

pagalbos ir dėmesio kiekvienam ugdytiniui stiprinimą. 

 

Statistiniai Centro duomenys: 

1. Darbuotojai: 

Mokslo 

metai 

Darbuotojų skaičius Iš jų atestuoti kvalifikacinėms kategorijoms: 
Bendras etatų 

skaičius 

Adminis-

tracija 

Aptarnaujantis 

personalas 

Mokytojų 

skaičius 
Mokytojo 

Vyr. 

mokytojo 

Meto-

dininko 
 

2020–2021 3 8 8 1 3 4 31,5 

2021–2022 3 8 8 1 3 4 31,5 

Dalis darbuotojų turi susitarimus dėl papildomo darbo. 

 

2. Ugdytinių, grupių, kontaktinių valandų ir etatų skaičius: 

Mokslo metai 

Unikalių 

ugdytinių 

skaičius  

Bendras grupių 

skaičius 

Savaitinių kontaktinių 

val. skaičius 

Pedagoginių 

etatų 

skaičius 

2020–2021 (sausio 1 d.) 877 81 156 7,13 

2021–2022 (gruodžio 31 d.) 838 82 158 7,23 

 Lyginant 2020–2021 ir 2021–2022 m. m. ugdytinių duomenis, grupių ir savaitinis valandų 

skaičius padidėjo, bet sumažėjo vaikų skaičius dėl šių priežasčių: 

 siekiant sureguliuoti ugdytinių srautus bei užtikrinti saugias, sveikas ugdymo sąlygas vaikų 

skaičius grupėse sumažėjo iki 12 ugdytinių, su kai kuriomis išimtimis, kai į grupę eina vaikai 

iš vienos šeimos; 

 didelis mokymo krūvis bendrojo lavinimo mokyklose tampa kliūtimi siekti neformaliojo 

ugdymo švietimo paslaugų, neišnaudotas funkcinis įstaigos patalpų pajėgumas dienos metu 13–

14 val. 
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3. Grupių paskirstymas pagal programas: 

Mokslo 

metai 

Kontak-

tinių val. 

sk. / sav. 

Bendras 

grupių sk. 

Sveikatos stiprinimo 

programa baseine 

Sveikatos atstatymo ir sveikatos 

stiprinimo programa salėje ir baseine 

2 k. / 

sav. 
1 k. / sav. 

2 k. / sav. 

bas. 

2 k. /sav. 

salė 

1 k. / sav. bas.+ 

1 k. / sav. salė 

2020–2021 156 81 50 6 11 11 3 

2021–2022 158 82 50 6 12 12 2 

Ugdytinių priėmimas į Centrą vyko per elektroninę registracijos sistemą 

https://svietimas.vilnius.lt/. Su visais ugdytiniais pasirašytos sutartys vieneriems mokslo metams, 

kurios registruotos LR Mokinių registre. Pasibaigus mokslo metams su visais ugdytiniais nutrauktos 

mokymo sutartys ir ugdytiniai išregistruoti iš LR Mokinių registro. 

 

4. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių (proc.): 

Mokslo metai 7–10 metų 11–14 metų 15–18 metų 

2020–2021 (sausio 1 d.) 55  35  10 

2021–2022 (iki gruodžio 31 d.) 51 38 11 

 

5. Socialinė situacija Centre: 

Įgyvendinant ugdymo planą, visiems ugdytiniams užtikrintas kokybiškas ugdymo organizavimas, 

sudarytos galimybės tenkinti individualius saviraiškos poreikius, teisės aktų nustatyta tvarka taikytos 

nuolaidos: 

Metai 

Socialinės 

pašalpos ir 

paramos gavėjai 

(nemok.) 

Kai lanko 3 ir 

daugiau vaikų iš 

vienos šeimos 

(50 proc.) 

Centro tarybos sprendimu: 

vaikai su negalia, netekę 

vieno iš tėvų, kt. nenumatyti 

atvejais 

2020–2021 (sausio 1 d.) 12 69 20 

2021–2022 (iki gruodžio 31 d.) 16 52 0 
 

Nuolaidų ir 50 proc. mokesčio už ugdymą mažinimas dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių taikymas 

įforminamas Centro direktoriaus įsakymais. 2021–2022 m. m. Centro tarybos sprendimu buvo 

atsisakyta taikyti nuolaidas ugdytiniams su negalia (išimtinais atvejais, turintiems didelių spec. 

poreikių), netekus vieno iš tėvų ir pan. 

Sėkmingai vykdyta ugdytinių informavimo dėl mokėjimo už ugdymą ir gautų įmokų apskaita bei 

lėšų surinkimo kontrolė (skolininkų nėra). 

Užtikrinant vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę, jaunimas skatinamas sistemingai mankštintis, 

sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimu (-si). 

Centro ugdymas vykdomas pagal šias programas: 

– Sveikatos atstatymo ir sveikatos stiprinimo programa salėje ir baseine. Programa salėje 

skirta ugdyti taisyklingą laikyseną, koreguoti netaisyklingą, stabilizuoti ir koreguoti stuburo 

iškrypimą, mokyti plokščiapėdystės profilaktikos pratimų ir gerinti fizinį pasirengimą, kartu 

suteikiant sveikos gyvensenos pagrindus. Baseine siekiama suteikti saugaus elgesio prie 

vandens ir vandenyje žinių, išmokyti gyvybiškai svarbių plaukimo įgūdžių, taisyklingo 

plaukimo bei tobulinti plaukimo techniką, lavinant sveikatai reikšmingiausias fizines ypatybes 

(ištvermę, jėgą, lankstumą, koordinaciją), visapusiškai stiprinti sveikatą bei imunitetą, grūdinti 

organizmą. 

– Sveikatos stiprinimo programa baseine. Ja siekiama suteikti saugaus elgesio prie vandens ir 

vandenyje žinių, išmokyti gyvybiškai svarbių plaukimo įgūdžių, taisyklingo plaukimo ir 

tobulinti plaukimo techniką, lavinant stiprinti sveikatai reikšmingiausias fizines ypatybes 

(ištvermę, jėgą, lankstumą, koordinaciją), visapusiškai stiprinti sveikatą bei imunitetą, grūdinti 

organizmą. 

Centro ugdymo programos yra pritaikytos įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams. Didžiausia 

Centrą lankančių vaikų grupė yra pradinių klasių vaikai (apie 51 proc.), bet galime pasidžiaugti, kad 

beveik 50 proc. vaikų yra 10 metų amžiaus ir vyresni. Būtent šiuose amžiaus tarpsniuose formuojasi 

žmogaus kaulinė ir raumenų sistema, taisyklinga laikysena, tad itin svarbus tikslingas fizinis 

https://svietimas.vilnius.lt/
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aktyvumas. Nemaža dalis vaikų, lankančių Centrą turi skeleto-raumenų, kvėpavimo bei kitų sistemų 

(endokrininės, nutukimai ir kt.) sutrikimų. Taip pat daugėja vaikų turinčių emocinio elgesio ir raidos 

sutrikimų, kalbos ir komunikacijos problemų. Sveikatos problemos nėra išsprendžiamos per vienerius 

metus. Bręstantiems vaikams nuolat reikalingas kryptingas fizinis krūvis, specialūs kineziterapiniai 

pratimai, todėl apie 50 proc. ugdytinių Centrą lanko kelis metus iš eilės. Siekiame, kad Centre būtų 

galimybės ugdytis ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Grupės formuojamos atsižvelgiant į ugdytinių amžių, gebėjimus, poreikius, galimybes. Vidutinis 

vaikų skaičius grupėse 12 vaikų. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir poreikį bei siekiant prisitaikyti 

prie vaikų ir tėvų užimtumo, organizuojamos vienos savaitinės valandos grupės. Per mokslo metus 

vaikų kaita nėra didelė – apie 10 proc. 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO PLANO ĮGYVENDINIMO KRYPTYS IR 

SVARBIAUSI REZULTATAI BEI RODIKLIAI 

 

2021 metų veiklos prioritetai: pozityvios emocinės aplinkos, kuriančios gerą bendruomenės narių 

savijautą Centre, kūrimas, ugdymo (-si) procesų tobulinimas, siekiant kiekvieno ugdytinio asmeninės 

pažangos. 

Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą buvo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymą saugioje, 

kiekvienam ugdytiniui draugiškoje ir sveikoje aplinkoje. Tikslas įgyvendintas per 4 uždavinius: 

– motyvuoti Centro bendruomenę aktyviai ir profesionaliai veiklai, tikslingai vykdyti kryptingą 

vaikų užimtumą ir ugdymą; 

– plėsti ir veiksmingai panaudoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą; 

– plėtoti visuomenės informavimo sistemą, stiprinti Centro įvaizdį ir viešuosius ryšius; 

– gerinti Centro aplinką ir infrastruktūrą, racionaliai valdyti finansinius, materialinius ir 

intelektualinius išteklius. 

Besikeičiant Lietuvos Respublikos teisėms aktams, nuolat atnaujinami ir tvirtinami įvairūs Centro 

vidaus dokumentai, reglamentuojantys Centro veiklą: Veiklos ir jos tobulinimo planavimo 

dokumentai (planai ir ketvirčio ataskaitos),programos,  taisyklės, tvarkos, instrukcijos ir kt. 

Dokumentų projektai rengiami Centro direktoriaus sudarytose darbo grupėse, aptariami 

bendruomenėje. 

Ugdymas įgyvendintas pagal Centro 2021–2022 mokslo metų ugdymo, 2021 metų veiklos bei 

renginių planus, numatytas kryptis. 2021 „pandeminiais“ metais, dėl specifinės veiklos, paskelbus 

karantiną iki gegužės 24 d. ugdymas buvo sustabdytas, uždaryta Centro bazė. Vėliau ugdymas 

atnaujintas ir organizuotas užtikrinant LR ekstremaliosios situacijos OV nustatytų visų būtinų 

reikalavimus. 

Centre didelis dėmesys buvo skiriamas individualiai ugdytinio pažangai, asmenybės augimui, 

kompetencijų ugdymui, individualaus ugdymo proceso, nukreipto į silpnųjų pusių tobulinimą ir 

stipriųjų išryškinimą, modeliavimui. Mokytojai, atsižvelgdami į kiekvieno ugdytinio amžių 

atitinkančius individualius poreikius, išgales ir ugdymo (-si) galimybes, skatino ugdytinius išsikelti 

asmeninius tikslus, atpažinti pažangą jų siekiant, įveikti save bei emocinius barjerus: nugalėti nerimą, 

įtampą, vandens baimę, sutrikimą, socialinės izoliacijos jausmą, savireguliacijos stoką. Centre yra 

priimta individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistema.  Mokslo 

metų pabaigoje buvo išduodamas Centro nustatyto pavyzdžio pažymėjimas – informacinė priemonė 

– kuri leido įvertinti ugdytinių asmeninę pažangą. 

Bendruomeniškumas, vaikų užimtumas, kompetencijų ugdymas ir tradicijų puoselėjimas 

plėtojamas organizuojant tradicinius renginius, šventes ir varžybas. Organizuoti 3 tradiciniai 

sveikatingumo renginiai „Rudens startas“ (dalyvavo 431, 1–12 klasių ugdytiniai), „Mano pasiekimai“ 

(dalyvavo 485 ugdytiniai), Dėl paskelbto karantino tradicinė tėvų ir vaikų šventė „Pasitinkant šventas 

Kalėdas“, vyko be tėvų, organizuotas šventinis plaukimas visų grupių ugdytiniams. Visi renginiai 

organizuoti laikantis saugumo reikalavimų, reguliuojant srautus pagal amžiaus grupes. 

Dėl COVID-19 pandemijos nepavyko pasiekti visų planuotų paslaugų kiekybinių ir kokybinių 

rodiklių, nepavyko suorganizuoti visų planuotų renginių. 
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2021 metais atliktas Centro veiklos įsivertinimas. Vertinimo metodai vyko pasinaudojant tėvų ir 

vaikų, pedagogų apklausos duomenis, ugdymo proceso stebėsena. Sudaryta darbo grupė, pagal 

patvirtintą veiksmų planą, vykdė centro veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro patvirtinta neformaliojo vaikų švietimo veiklos užtikrinimo metodika. Gauti 

įsivertinimo rezultatai pristatyti Centro bendruomenei.  

Centro apklausos bei veiklos duomenų analizė rodo, kad bendruomenėje susitarta dėl vertybių ir 

jos atpažįstamos kasdienėje veikloje. Centro veikla  atliepia savivaldybės vaikų neformaliojo 

švietimo linkmes: sudaro sąlygas įvairių poreikių ir gebėjimų ugdytiniams ugdytis individualius 

gebėjimus atitinkančiu tempu. Nustatytos aiškios darbuotojų atsakomybių sritys. Vertinimų ir tyrimų 

rezultatai ir informacija planuojami naudoti gerinant veiklos kokybę, įgyvendinant Centro strategijas 

ugdymo ir veiklos srityse, užtikrinant ugdytinių poreikių tenkinimą bei aukštą ugdymo kokybę. 

Siekiant nustatyti ir įvertinti darbuotojų elgseną, motyvavimo raišką darbe bei įtaką Centro veiklai 

buvo atliktas Centro psichologinio mikroklimato tyrimas. Apibendrinus kiekybinius duomenis, 

galima pasidžiaugti, kad Centro darbuotojai bendrą įstaigos psichologinį klimatą linkę vertinti kaip 

pakankamai gerą (4,24 iš 5 galimų balų). Darbuotojai jaučiasi pastebimi ir  vertinami,  mikroklimatas 

teigiamas,  pasitiki savo vadovu, noriai dalyvauja bendrose nedarbinėse veiklose. Centre rūpinamasi 

darbuotojų sveikata, apmokami privalomi sveikatos tikrinimai, pageidaujantiems organizuojami 

papildomi užkrečiamųjų ligų skiepai, antikūnių tyrimai. Darbuotojai aprūpinami darbo apranga, 

priemonėmis, sudaryti lankstūs darbo grafikai, esant galimybėms motyvuojami piniginėmis lėšomis. 

Remiantis Centro darbuotojų anoniminės apklausos duomenimis ir gautais rezultatais, sudarytas ir 

aptartas 2022 metų bendruomenės mikroklimato gerinimo priemonių planas. 

Įgyvendinant Centro uždavinį plėsti ir veiksmingai panaudoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, 

ugdyti darbuotojų kompetenciją buvo atliktas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio aptarimas, 

parengtas ir patvirtintas Centro darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas. 

Visiems darbuotojams suorganizuoti mokymai gaisrinės saugos klausimais, renginys skirtas 

darbuotojų psichologinės savijautos stiprinimui. Pedagogai gilino savo kompetencijas, tobulino 

kvalifikaciją. Darbuotojams sudarytos sąlygos dalyvauti individualiai pasirinktuose kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, kursuose. Visi pedagogai išklausė specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos 60 val. mokymus. Iš viso Centro darbuotojai 2021 metais kvalifikaciją tobulino 853 val. 

Ypatingai teigiamai žiūrime į mokymus, kuriuose yra profesinių ir bendrųjų kompetencijų sinergija. 

Profesinių mokymų (plaukimo) pasiūla yra labai nedidelė, todėl mokytojai tobulėja gilindami 

psichologines, bendravimo su vaikais, įtraukus ugdymo, darbo su spec. poreikių vaikais, turinčių 

raidos sutrikimų žinias. Daugėja ugdytinių, atvykstančių iš užsienio: tam prireikė ir anglų kalbos 

įgūdžių. Didžioji dauguma mokytojų papildomai mokosi, tobulina užsienio kalbos įgūdžius. Po 

mokymų bei savišvietos būdu įgytomis žiniomis mokytojai pasidalina gerąja patirtimi metodinės 

grupės susirinkimuose. Profesinio augimo metu atsiranda supratimas ir tikėjimas, kad galima dirbti 

kitaip. Mokytojai, turėdami ilgametę patirtį, supranta, kad nėra greito ir tiesioginio poveikio 

praktikai – tam reikia laiko. 

Centras ryšius su visuomene laiko labai svarbia veiklos sritimi. Pirmą kartą sėkmingai atstovavo 

„Vilniaus sporto festivalyje 2021“. Bendradarbiaujant su VšĮ „Perspektyvus jaunimas“ atnaujinta 

labiau informatyvi, patrauklesnė Centro svetainė, atitinkanti Bendrųjų reikalavimų Valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms reikalavimus. Nuolat koreguojama, 

atnaujinama ir teikiama būtina informacija visuomenei, sukurtas FB puslapis „Vilniaus moksleivių 

sveikatos centras“, „Sportuoti neuždrausi“. Informacijos sklaida leidžia greičiau pasiekti tikslinę 

auditoriją, stiprina Centro įvaizdį. Vidinė ir išorinė komunikacija informacinėmis priemonėmis 

sudaro galimybes aktyviau ir sklandžiau bendrauti su ugdytinių tėvais veiklos, mokesčių, priėmimo į 

Centrą ir kt. klausimais. Vykdomos apklausos, kuriose tėvai turi galimybę vertinti ugdymo paslaugų 

kokybę, sudarytos sąlygos atvirai išsakyti savo nuomonę. Nuo 2021 m. liepos mėn. atnaujintoje 

svetainėje fiksuota 56 008 apsilankymai. Dėl pandemijos negalėjome vykdyti atvirų užsiėmimų, per 

kuriuos tėvai turėjo galimybę susipažinti su Centro veikla, aptarti su mokytojais veiklos tikslus, eigą, 

ugdytinių sėkmes / nesėkmes, mokėjimo už ugdymą ir kitus aktualius bendruosius klausimus. Šis 

bendravimas vyko nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis. Dėka sėkmingai visus metus 

vykdytos komunikacijos su ugdytinių tėvais pavyko išvengti nusiskundimų. 
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Stiprinant ir puoselėjant ryšius bendruomenėje, siekiant Centro įvaizdžio gerinimo ir veiklos 

kokybės sudarytos / tęsiamos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus miesto kūno kultūros mokytojų 

draugija, Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklomis, Žirmūnų bendruomene – vyko abipusis šalių 

bendradarbiavimas, sutarties šalių dalyvavimas bendruose sveikatos stiprinimo ir fizinio ugdymo 

seminaruose, projektuose, renginiuose, gerosios patirties sklaida. 

Įgyvendinant strateginį uždavinį modernizuoti Centro bendrąsias erdves, pastatą - Centre sukurta 

jauki, estetiška ir saugi ugdymo (-si) bei darbo aplinka. Ugdymosi aplinkos pritaikytos Centro 

iškeltiems tikslams pasiekti, sudarant galimybes individualiems ugdytinių poreikiams tenkinti. 

Siekiant užtikrinti saugesnes ugdymosi sąlygas baseine pakeisti suoliukai, papildomai įrengtos 

baseino kopėtėlės. Gerinant ugdytinių ugdymo (-si) sąlygas įsigyta ugdymui skirto inventoriaus, 

priemonių. 

2021 m. Centro veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Centras turi higienos 

pasą, nuolat, pagal reikalavimus, atlieka reikiamus bakteriologinius, cheminius ir parazitologinius 

vandens tyrimus. Atsižvelgiant į Visuomenės sveikatos centro reikalavimus patobulinta oro 

ventiliacinė bei vandens chloravimo sistemos, kas pagerino baseino vandens ir oro kokybę, įrengtos 

dušų pertvaros, įsigytas baseino dugno valymo robotas. Atnaujintas Centro administracijos kabinetas. 

Centro veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Vilniaus miesto 

savivaldybės skiriamomis lėšomis apmokamas darbo užmokestis patvirtintiems Centro etatiniams 

darbuotojams ir Centrui skirtos pedagoginės valandos bei mokesčiai už Centro komunalines 

paslaugas. Prie Centro finansavimo prisidėjo tėvai savo įnašais už vaikų ugdymą bei patalpų nuoma 

laisvu nuo ugdymo metu. Specialiosios programos lėšos (tėvų mokestis už teikiamas paslaugas) 

naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonės įsigyti, trumpalaikio ir ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimui bei einamajam remontui, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kitoms 

su ugdymo veikla susijusioms reikmėms. Gaunamos lėšos už patalpų nuomą kaupiamos Centro 

renovacijai. 

 

2021 metų Centro biudžetas, finansavimo šaltiniai, administravimas ir paskirstymas: 

Per metus gauta lėšų (Eur) 

Savivaldybės 

lėšos  

Tėvų lėšos už 

ugdymą 

Lėšos už projektą „Mokausi 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ 

Sporto salės 

nuoma 

Baseino 

nuoma 

443 900,00 77 584,20 11 520,07 1 345,76 28 928,47 

 119 378,5 

 

2021 metų Centro išlaidos: 

Ekonominės klasifikacijos pavadinimas Lėšų panaudojimas (Eur) 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimas 

(inžinierinių sistemų remontas, karšto vandens recirkuliacinių stovų, roboto 

remontas, elektrodas, dozatorius chloravimo sistemai, ir pan.) 

8 910,37 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas (baseino dugno valymo robotas, kabineto 

baldai, suoliukai, kopėtėlės baseine, pertvaros dušuose, ugdymo inventorius, 

cheminės priemonės baseino dezinfekcijai, higienos priemonės, plaukų 

džiovintuvai, kanceliarinės prekės, apranga, laboratoriniai tyrimai, civilinis ir 

turto draudimas, medikamentai, teisinės paslaugos ir pan.) 

45520,59 

Kvalifikacijos kėlimas 4475,00 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas (kompiuteris, 

kompiuterių priežiūra, licencijos, ryšio paslaugos ir pan.) 
4820,61 

Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos (baseino vandens chloravimo 

sistemos generatorius, vėdinimo sistema, ventiliatoriai, pastato interjero 

koncepcijos parengimas ir derinimas, techninio darbo projektas, statinio 

konstrukcijų dalies sprendimų įvertinimas ir pan.) Statybos projekto 

Ekspertizės projektas,  rekonstrukcijos projektas 

12402,50 

Iš viso: 76 129,07 
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Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos panaudotos taupiai, racionaliai ir tikslingai, teisės aktų nustatyta 

tvarka. Sprendimai dėl jų naudojimo ir paskirstymo derinti su savivaldos institucijomis ir 

bendruomene. Finansinių įsiskolinimų 2021 m. gruodžio 31d. įstaiga neturėjo. Šiuo metu 

savivaldybėje yra  sukaupta 683500,55 Eur (už patalpų nuomą 328 368,11 Eur. tėvų lėšų už ugdymą 

355 132,44 Eur), Centro lėšų, kurios numatytos įstaigos renovacijai. 

2021 m. planuojama įstaigos renovacija: parengti, suderinti ir apmokėti Statybos, ekspertizės ir 

rekonstrukcijos projektai, vis dar stringa Centro renovacijos įgyvendinimas. Šiuo metu procedūros ir 

lėšos derinamos. 

 

 

 

PRITARTA 

Centro tarybos 

2022 m.  sausio 20 d.  

posėdžio protokolo Nr. 1 


