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JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO  2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės n-(n+2) metų 

strateginio veiklos plano programos tikslų, 

uždavinių, priemonių įgyvendinimo 

(nurodoma programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2027 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS 

PLANAS  

1.3.  Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą  

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas  

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ VEIKLOS 

PLANO SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (NR. 15)              

01. Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą. 

01.01.Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje. 

01.09. Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra.  

 

            

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo 

metu nustatyti tobulintini aspektai: 

1. Užtikrinti, kad Įstaigos darbo laikas atitiktų Savivaldybės tarybos suderintą. Pateiktas prašymas 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybai dėl Jaunuolių dienos centro darbo laiko suderinimo. 2022 m. 

kovas 

2. Užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą: 

2.1. Sutartyse nurodyti prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo laikotarpius; 

2.2. Sutartyse nurodyti mokėjimo už prekes tvarką per 30 k. d. nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo 

dienos; 

2.3. Sutartyse nustatant sutarties vykdymo užtikrinimą, netesybas (delspinigius) procentais, apibrėžti 

nuo ko jie skaičiuojami; 



 

2.4. Sutartyse nurodyti prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo laikotarpius; 

2.5. Nustatyti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad sutarčių sąlygos atitiktų pirkimų 

sąlygas ir pateiktus pasiūlymus; 

2.6. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbti nustatytus viešųjų pirkimų 

dokumentus. 

 
*Tobulintini aspektai nustatyti PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 

VEIKLOS AUDITO ATASKAITA 2022 m. vasario 18 d. Nr. SAA-1  

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija 

(iki ½ A4 lapo) 
• Organizuoti 8 intervizijas per metus stiprinančias darbuotojų komandas ir komandinį darbą, 

padedančias išspręsti kylančias problemas, bei išvengti perdegimo sindromo.  

• Gilinti žinias ir įgyti kompetencijų šiose viešųjų pirkimų vykdymo srityse: „žalieji“ pirkimai, 

viešųjų pirkimų pokyčiai ir naujovės 2022, skaidūs pirkimai per CPO Siekiant išvengti klaidų. 

• Vidaus kontrolės vertinimo sukūrimas ir naudojimas siekiant gerinti JDC veiklos kokybę. 

• 3 Tėvų akademijos užsiėmimai. Viena neformali išvyka su paslaugų gavėjų šeimos nariais 

siekiant formuoti bendrą požiūrį į įstaigos tikslus. 

• 3 metodinės išvykos darbuotojams siekiant bendradarbiavimo su kitomis socialinių paslaugų 

įstaigomis ir gautą patirtį pritaikyti JDC veikloje. 

• Organizuoti vieną tarptautinę gerosios patirties sklaidos konferenciją, siekiant susipažinti su 

pažangiausiais socialinio darbo metodais ir juos pritaikyti kasdienėje įstaigos veikloje. 

• Siekti, kad 50 proc.  JDC paslaugų gavėjų naudotų skaitmeninius įrankius „IDA“  (Erasmus+) ir 

„MBU“(MITA), padedančius  kompensuoti jų negalią: planuoti savo biudžetą ir dienotvarkę, 

gauti informaciją lengvai skaitoma kalba, būti savarankišku už įstaigos ribų.   

• Įtraukti 30 proc. JDC paslaugų gavėjų ir 10 proc. į nacionalinę ir tarptautinę savanorišką veiklą ir 

gerinti savanoriškos veiklos kokybę. Diegti savanorišką veiklą gerinančias metodikas DYVO 

(Erasmus+) ir IMPROVE (Erasmus+). 

• Skatinti Jaunuolių dienos centro bendruomenės sveiką gyvenseną ir judrumą. Organizuoti vieną 

tarptautinį ir vieną įtraukųjį nacionalinį sporto renginį, įtraukiant 80 proc. JDC bendruomenės.  

• Įgyvendinti projektą 1.3.1.2. Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas,  Kuriamas 

kompleksinių paslaugų centras vaikams su negalia ir jų šeimos nariams (Panevėžio miesto 

savivaldybės 2021–2027 metų Strateginis plėtros planas) 

 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t. t.) 

Priedas Nr. 1. 

 



 

 

 

 

 

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

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo 

kriterijaus 

Įg
y
v
e
n

d
in

im
o
 

te
rm

in
a
s pavadinimas 

mato 

vnt. 

2021 

metų 

faktinės 

reikšmė, 

rezultatas 

2022 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 PG įtraukties kokybės gerinimas ir poreikių atliepimas Tikslo 7 uždavinių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 85 sausis-

gruodis 

 01 Užtikrinti kokybišką ir efektyvų paslaugų teikimą  Šio uždavinio 7 

priemonių įgyvendinimo 

vidurkis bus ne žemesnis 

kaip 

proc. 0 95 sausis-

gruodis 

 01 Vertinti teikiamų paslaugų kokybę  Šios priemonės 12 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 95 sausis-

gruodis 

 01 PG pasitenkinimas gaunamomis 

paslaugomis 

Jolanta PG Veiklos vertinimas 

Šviesoforo metodu 

proc. 94.3 95 kovas 

02 JDC teikiamų paslaugų atitikimas 

globos normoms 

Eglė Anketinė apklausa 

personalui 

proc. 98,3 99 sausis 

03 PG šeimos narių ir globėjų 

pasitenkinimas gaunamomis 

paslaugomis 

Eglė Anketinė apklausa PG 

šeimos nariams ir 

globėjams  

proc. 75,5 78 sausis 

04 Steigėjo vertinimas Eglė Anketinė apklausa 

steigėjui 

proc. 78 80 sausis 



 

05 Išorės vertinimas Eglė Vieša anketinė apklausa  proc. 87 90 sausis-

gruodis 

06 JDC ir analogiškas paslaugas 

teikiančių įstaigų vertinimas 

(palyginimo metodas) 

Eglė Anketinė apklausa proc. 

skirtu

mas 

+3,3 +3 sausis 

07 Paslaugų teikimo efektyvumo 

stebėsena 

Lina  Efektyvumas procentais proc. 69 72 sausis-

gruodis 

   09 Transporto paslaugos teikimo 

monitoringas 

Aida Faktinės išlaidos  Euro 5,7 7,3 sausis-

gruodis 

10 Maitinimo paslaugos teikimo 

monitoringas 

Giedrė Faktinės išlaidos  Euro 58,4 

 

71,8 sausis-

gruodis 

11 Antikorupcinės veiklos vertinimas Jolanta Anketinė apklausa 

personalui 

proc. 90,55 93 sausis 

12 Suaugusio asmens su negalia 

socialinės globos poreikio 

vertinimas 

Vilma Poreikio vertinimai vnt. 6 5 sausis-

gruodis 

02 Užtikrinti aukštą personalo darbo kokybę Šios priemonės 7 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 97 sausis-

gruodis 

 01 Vykdyti asmens duomenų 

apsaugos  kontrolę 

Aistė P. Patikros aktai Vnt. 2 2 sausis-

gruodis 

02 Vertinti pagyrimus ir skundus dėl 

darbuotojų darbo 

Darbo 

taryba 

Pagyrimų(padėkų)/skundų 

skaičius 

vnt. 4 5 sausis-

gruodis 

03 Vertinti pagyrimus ir skundus dėl 

teikiamų paslaugų 

JDC taryba Pagyrimų(padėkų)/skundų 

skaičius 

vnt. 6 2 sausis-

gruodis 

04 Užtikrinti naujų darbuotojų 

mentorystę 

Aistė P. Asmenų skaičius vnt. 1 1 Priėmus 

naują 

darbuot

oją 

05 Vidaus etikos įsivertinimas Eglė Anketinė apklausa 

personalui 

proc. 99 100 sausis 

06 Personalo įsitraukimo į sprendimų 

priėmimą vertinimas 

Darbo 

taryba 

Anketinė apklausa 

personalui 

proc. 77,4 80 sausis 

07 Motyvacijos dirbti Jaunuolių 

dienos centre rodikliai 

Eglė Anketinė apklausa 

personalui 

proc. 84,4 86 sausis 



 

03 Skatinti PG socialinės atskirties mažinimą Šios priemonės 2 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 93 sausis-

gruodis 

 01 Dalyvauti kitų organizacijų 

renginiuose, akcijose, projektuose 

ir pan. 

Socialinį 

darbą 

dirbantis 

personalas 

Renginių, akcijų, projektų 

skaičius 

vnt. 12 43 sausis-

gruodis 

01 „Kiemo draugų šventė“ Monika Renginys vnt. 0 1 gegužė 

02 „Muzikinė paukštė“ Gintautė Renginys vnt. 1 1 rugsėjis 

03 "Perliukų" laureatų 

suvažiavimas 

Gintautė Kūrybinės dirbtuvės vnt. 1 1 lapkritis 

04 Tolerancijos diena Julija Renginys vnt. 1 1 lapkritis 

05 Tradicinės bėgimo 

varžybos „Senvagė-2022“ 

Santa Renginys vnt. 0 1 balandis 

06 Run Vilnius Eglė Renginys vnt. 0 1 gegužė 

07 Savanoriška veikla Šv. 

Juozapo globos namuose 

Monika Veiklos vnt. 0 12 vasaris - 

gruodis 

08 Savanoriška veikla 

Betliejaus valgykloje. 

Monika Veiklos vnt.  0 5 vasaris - 

gruodis 

09 Savanoriška veikla 

organizacijoje ,,Maisto 

bankas’’ 

Fausta Veiklos vnt. 0 12 sausis-

gruodis 

10 Visuomenės sveikatos 

centro organizuoti 

edukaciniai mokymai 

Jolita Mokymai vnt. 3 4 sausis-

gruodis 

11 Bendruomenės pareigūnų 

organizuoti edukaciniai 

mokymai 

Irma Renginiai 21  21  1 rugsėjis- 

gruodis 

12 “Eismo saugumas 

bendruomenėse 2022” 

Irma Renginiai vnt. 6 3 rugsėjis- 

gruodis 
02 Organizuoti tikslines išvykas PG  Aida B. 

Giedrė G. 

Išvykų skaičius vnt. 55 61 sausis-

gruodis 

01 Išvykos JDC transportu Aida Išvykų skaičius vnt. 22 25 sausis-

gruodis 



 

02 Išvykos viešuoju transportu Soc. 

darbuotojai 

Išvykų skaičius vnt. 7 10 sausis-

gruodis 

03 Išvykoms perkama 

transporto paslauga 

Giedrė Išvykų skaičius vnt. 26 26 sausis-

gruodis 

  04 Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes  Šios priemonės 3 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 94 sausis-

gruodis 

 01 PG skatinimas įgyti darbinių 

įgūdžių 

Aurima Darbo studijos veikloje 

aktyviai dalyvaujančių PG 

skaičius 

sk. 25 26 sausis-

gruodis 

02 Skatinti darbuotojus įgyti ar kelti 

kvalifikaciją 

Aistė P. Kvalifikacijos kėlimo 

valandų skaičius  

Ak. 

val./m

etus 

2573 2000 sausis-

gruodis 

03 Užtikrinti Socialinio darbo 

metodinio centro veiklą 

Aistė P. Įgyvendintų mokymų 

pagal patvirtintas 

mokymo programas 

skaičius 

vnt. 13 6 sausis-

gruodis 

  05 Puoselėti atvirumą bendruomenei Šios priemonės 4 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 95 sausis-

gruodis 

 01 Darbo su šeima gerinimas Ieva K. 

Julija G. 

Organizuotų 

susitikimų/veiklų skaičius 

vnt. 14 29 sausis-

gruodis 

01 

Organizuoti JDC 2020 

m. rezultatų  ir 2021m. 

veiklos plano pristatymą 

PG šeimoms 

Virmanta Renginys vnt. 1 

virtualus 

1 vasaris 

02 

Organizuoti atvirų durų 

dieną JDC -paslaugų 

gavėjų artimiesiems 

Aušrinė, 

Renata, 

Ieva 

Renginys vnt. 0 1 kovas 

03 

Organizuoti grupių tėvų 

susirinkimus, popietes, 

mokymąsi 

socialiniai 

darbuotoja

i 

susitikimų skaičius vnt. 2 10 sausis-

gruodis 



 

04 

„Tėvų akademija“ sesijų 

organizavimas ir 

vykdymas. 

Julija, Ieva Organizuotų 

susitikimų/veiklų 

skaičius 

vnt. 2 2 sausis-

gruodis 

05 

Organizuoti PG ir jų 

šeimoms miesto 

krepšinio komandos 

“Lietkabelis” varžybų 

stebėjimą 

Mindauga

s 

Apsilankymų varžybose 

skaičius 

sk. 9 15 sausis-

gegužė 

02 Savanorių pritraukimas į JDC 

veiklas 

Rasa P. Savanoriško darbo 

sutartys 

vnt. 6 4 sausis-

gruodis 

03 Praktikos vietos užtikrinimas 

būsimiems profesionalams 

Rasa P. Studentų praktikos 

(trišalio mokymo) 

sutarčių skaičius 

vnt. 7 6 sausis-

gruodis 

04 Partnerystės ir bendradarbiavimo 

vertinimas 

Virmanta Anketinė apklausa 

partneriams 

proc. 0 100 sausis 

06 Užtikrinti paslaugų tęstinumą Šios priemonės 3 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 92 sausis-

gruodis 

 01 PG įgalinimas savarankiškai 

gyventi  

Giedrė G. 

Virmanta 

Paslaugų gavėjų skaičius sk. 1 1 sausis-

gruodis 

02 PG įdarbinimas Giedrė G. Paslaugų gavėjų skaičius sk. 1 1 sausis-

gruodis 

03 PG profesinių ir verslumo įgūdžių 

lavinimas  

Ieva K. Paslaugų gavėjų skaičius 

įtrauktų į socialinį verslą 

sk. 7 5 sausis-

gruodis 

07 Gerinti JDC ir PG socialinę atsakomybę Šios priemonės 2 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 97 sausis-

gruodis 

 01 Organizuoti/ dalyvauti mokymus/ 

akcijas PG ir personalui 

Giedrė T. Mokymų skaičius sk. 4 4 sausis - 

gruodis 

02 „Žali“ viešieji pirkimai Giedrė G. Pirkimų skaičius sk. 2 2 sausis - 

gruodis 

 02 Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką  Šio uždavinio 2 

priemonių įgyvendinimo 

proc. 0 93 sausis-

gruodis 



 

vidurkis bus ne žemesnis 

kaip 

 01 Įgyvendinti COVID-19 prevencines priemones Šios priemonės 2 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 94 sausis-

gruodis 

 01 Vykdyti mokymus personalui Aida B. mokymai kartai/

mėn. 

11 12 sausis - 

gruodis 

02 Vykdyti mokymus PG Aida B. mokymai kartai/

mėn. 

9 12 sausis - 

gruodis 

02 Gerinti ir vertinti JDC mikroklimatą Šios priemonės 3 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 92 sausis-

gruodis 

 01 Psichosocialinės rizikos darbe 

vertinimas 

Jolita Anketinė apklausa 

personalui 

proc. 86,75 88 sausis 

 03 Skatinti skaitmeninių pažangių technologinių sprendimų 

kūrimą ir diegimą socialinių paslaugų srityje 

Šio uždavinio 2 

priemonių įgyvendinimo 

vidurkis bus ne žemesnis 

kaip 

proc. 0 65 sausis-

gruodis 

 01 Gerinti PG skaitmeninį raštingumą Šios priemonės 2 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 60 sausis-

gruodis 

 01 Taikyti IT 

Sprendimus  kompensuojančius 

negalią 

Eglė G. Mobilios programėlės, 

interaktyvūs įrankiai 

pritaikyti PG 

Vnt. 2 2 sausis - 

gruodis 

02 Planuojami sukurti IT sprendimai 

kompensuojantys negalią 

Eglė G. Mobilios programėlės, 

interaktyvūs įrankiai 

pritaikyti PG 

Vnt. 0 2 sausis - 

gruodis 

02 Gerinti personalo skaitmeninį raštingumą Šios priemonės 3 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 70 sausis-

gruodis 



 

 01 Pagrindų mokymai  1 grupė Eglė G. mokymai 1 

kartas/

savaitę 

1 12 vasaris - 

balandis 

02 Excel mokymai 1 grupė Eglė G. mokymai 1 

kartas/

savaitę 

0 12 vasaris - 

balandis 

03 Praktiniai skaitmeninių įrankių 

taikymo mokymai pagal DDSkills 

metodą 

 

Aistė pilotiniai mokymai 

darbuotojams 

vnt. 0 1 lapkritis 

 04 Skatinti nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą 

kuriant pridėtinės vertės produktus 

Šio uždavinio 1 

priemonės įgyvendinimo 

vidurkis bus ne žemesnis 

kaip 

proc. 0 85 sausis-

gruodis 

01 Užtikrinti bendradarbiavimą Šios priemonės 2 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 70 sausis-

gruodis 

 01 Įgyvendinti tarptautinius projektus Aistė P. Įgyvendinamų projektų 

skaičius 

vnt. 6 11 sausis-

gruodis 

   02 Įgyvendinti nacionalinius 

projektus 

Aistė P. Įgyvendinamų projektų 

skaičius 

vnt. 2 1 sausis-

gruodis 

 05 Vykdyti JDC paslaugų plėtrą Šio uždavinio 1 

priemonės įgyvendinimo 

vidurkis bus ne žemesnis 

kaip 

proc. 0 80 sausis-

gruodis 

 01 Įgyvendinti projektą  Kompleksinių paslaugų centro 

„Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią ir jų 

šeimos nariams statyba Panevėžio mieste“ 

Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0003 

 

Šios priemonės 4 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 80 sausis-

gruodis 

 01 Nupirkti statinio ekspertizę VP pirkimų 

organizator

ius 

Paslaugų sutartis vnt. 0 1 sausis-

vasaris 

02 Nupirkti rangos darbus VP 

komisija 

Paslaugų sutartis vnt. 0 1 sausis-

kovas 



 

03 Nupirkti informacinius stendus VP pirkimų 

organizator

ius 

Paslaugų sutartis vnt. 0 1 sausis-

balandis 

04 Nupirkti prekes pagal planą VP pirkimų 

organizator

ius ir VP 

komisija 

Nupirktų prekių proc. 

dalis nuo pirkimo plane 

numatyto pirkimų 

skaičiaus 

proc. 0 16 spalis-

gruodis 

 06 Formuoti JDC įvaizdį ir užtikrinti viešąją komunikaciją Šio uždavinio 1 

priemonės įgyvendinimo 

vidurkis bus ne žemesnis 

kaip 

proc. 0 80 sausis-

gruodis 

 01 Užtikrinti JDC matomumą Šios priemonės 3 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 80 sausis-

gruodis 

 01 Viešinti JDC veiklą socialiniuose 

tinkluose 

Eglė  Įrašų skaičius 

socialiniuose tinkluose 

vnt. 926 600 sausis-

gruodis 

01 www.pjdc.lt Eglė  nuolat    sausis-

gruodis 

02 Facebook  Eglė  įrašų skaičius vnt. 823 528 sausis-

gruodi 

03 Instagram Eglė  įrašų skaičius vnt. 85 48 sausis-

gruodis 

04 Publikacijos JDC 

laikraštyje 

Eglė  įrašų skaičius vnt. 18 24 sausis-

gruodis 
02 Viešinti JDC veiklą žiniasklaidoje Rasa  Straipsnių spaudoje ir TV 

reportažų apie JDC 

skaičius 

vnt. 22 16 sausis-

gruodis 

 01 Straipsniai spaudoje Rasa Straipsnių skaičius vnt. 13 10 sausis-

gruodis 

 02 TV reportažai Rasa Reportažų skaičius vnt. 9 6 sausis-

gruodis 
03 Dalintis gerąja patirtimi su 

kitomis 

įstaigomis/organizacijomis 

Aistė  Skaitytų pranešimų 

skaičius 

konferencijose/seminaruo

se  

vnt. 21 20 sausis-

gruodis 



 

        

07 Užtikrinti ir stiprinti JDC savivaldos veiklą Šio uždavinio 1 

priemonės įgyvendinimo 

vidurkis bus ne žemesnis 

kaip 

proc. 0 97 sausis-

gruodis 

 01 Didinti savivaldos įtrauktį  Šios priemonės 3 

papriemonių 

įgyvendinimo vidurkis 

bus ne žemesnis kaip 

proc. 0 97 sausis-

gruodis 

 01 Skatinti PG tarybą aktyviai 

dalyvauti sprendimų priėmime 

Jolanta JDC tarybos sprendimų/ 

pasiūlymų skaičius 

sk. 5 5 sausis-

gruodis 

02 Skatinti JDC tarybą aktyviai 

dalyvauti sprendimų priėmime 

Virmanta JDC tarybos sprendimų/ 

pasiūlymų skaičius 

sk. 6 4 sausis-

gruodis 

03 Skatinti Darbo tarybą aktyviai 

dalyvauti sprendimų priėmime 

Jolita  Darbo tarybos sprendimų/ 

pasiūlymų skaičius 

sk. 9 4 sausis-

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 lentelė 

 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

                                                                                                                                                       Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2021 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2022 metams 

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS 830,7 2148,5 

1.1. Išlaidoms: 794 910,1 

              iš jų darbo užmokesčiui 601,9 610,5 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 830,7 2148,5 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 720,8 2016,9 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 214,6 313,1 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos  valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) 405,9 358,7 

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos  regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti 

(VBSR) 

0 0 

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 52,7 64,3 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 13,1 35,6 

2.1.6. Paskolos lėšos (P) 0 0 

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) 34,5 1245,2 

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 109,9 131,6 

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,1 6,0 

2.2.2. Rėmėjų lėšos 0,5 0,4 

2.2.3. Kiti šaltiniai (KT) 109,3 125,2 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 1  

FINANSAVIMO LĖŠŲ METINĖ SĄMATA 

    (tūkst.eur) 

Finansavimo šaltinis iš viso  

iš jų  

išlaidoms 

turtui įsigyti 
iš viso 

iš jų darbo 

užmokesčiui 

2 3 4 5 6 

programa 15.01.01.04.01 Paslaugų teikimas Panevėžio jaunuolių dienos centre,   valstybės funkcija 10.01.02.02 Socialinių paslaugų plėtra globos 
įstaigose 

151 Savivaldybės biudžetas 248 248 227,1   

1423 VB Socialinėms paslaugoms finansuoti (sunki negalia) 358,7 358,7 309,4   

1457 VB Darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui 6,1 6,1 6   

145923 VB Socialinių darbuotojų DU didinimui 29,5 29,5 29,1   

30 Biudžetinių įstaigų pajamos (bendrai) 62,8 62,4 38,9 0,4 

302 Biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai) 1,5 1,5     

161  GPM 1.2 proc. 6 6     

162 Parama 0,4 0,4     

13 ES projektai 125,2 125,2     

viso  838,2 837,8 610,5 0,4 

programa 02.03.01.01.02 įgyvendinti projektą "Kompleksinių paslaugų centro "Harmonijos miestas" vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams 
statyba Panevėžio mieste",   valstybės funkcija 10.01.02.01 Socialinė žmonių su negalia reabilitacija 

151 Savivaldybės biudžetas 65,1 3,5   61,6 

13.12 ES programos 1245,2 68,8   1176,4 

viso  1310,3 72,3   1238 

Iš viso 2148,5 910,1 610,5 1238,4 

 

 

 


