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Programos parengimo
argumentai

Pagal programą bus vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos:
savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės
viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių
asmenų steigimas; savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16
metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas;
švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko
minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir
koordinavimas; maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta
tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;
bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo
gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į
namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo
organizavimas ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms)
funkcijos: priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės
teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo
švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo
lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių
gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas.
Šioje programoje ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo kokybės
užtikrinimui, bendrųjų programų, ugdymo planų, išsilavinimo standartų
įgyvendinimui, šiuolaikinės mokymosi aplinkos formavimui.
Bendruomenės pažangos skatinimas ir socialinio Kodas
1
saugumo užtikrinimas

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Varėnos rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)
Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:

Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios,
saugios ir sveikos visuomenės ugdymui

Kodas

01

Programos
Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę.
Kodas
01
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti
optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų tiekėjų tinklą, užtikrinantį
asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba teikiančių įstaigų tinklą.
Siekiant šio tikslo, vykdomi du uždaviniai:
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas įgyvendinti ugdymo planus ir programas ikimokyklinio ugdymo ir
bendrojo ugdymo mokyklose.
Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius
poreikius. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio

ugdymo programą. Vaikai pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi vaikų
lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose šio arba mišraus amžiaus vaikams skirtose
grupėse. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros,
taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio
ugdymo programą. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės
brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį
sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. Vidurinio ugdymo
paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę
ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis ir (ar) kvalifikaciją.
Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama užtikrinti programų reikalavimus atitinkantį išsilavinimą Savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
01. Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą.
02. Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje.
03. Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje.
04. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių
pagrindinėje mokykloje.
05. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios
Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje.
06. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų
pagrindinėje mokykloje.
07. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų
gimnazijoje.
08. Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos
daugiafunkciame centre.
09. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių
pagrindinėje mokykloje.
10. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės
mokykloje-daugiafunkciame centre.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Varėnos r. Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras prijungtas prie Varėnos r.
Perlojos daugiafunkcio centro.
11. Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos
daugiafunkciame centre.
12. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių
pagrindinėje mokykloje.
13. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų
pagrindinėje mokykloje.
14. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio“
pradinėje mokykloje.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla prijungta prie Varėnos „Ryto“
progimnazijos.
15. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco
Krėvės gimnazijoje.
16. Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyjedarželyje.
17. Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyjedarželyje.
18. Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos
„Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje.
19. Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas.
20. Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas.
22. Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas.
23. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų
sanatorijos mokykloje.
24. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės
pagrindinėje mokykloje.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Varėnos r. Merkinės pagrindinė mokykla prijungta prie Varėnos r. Merkinės

Vinco Krėvės gimnazijos.
25. Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje
mokykloje.
Produkto vertinimo kriterijai:
- vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius;
- vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius;
- mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius;
- mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius;
- mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis nuo visų šio
amžiaus vaikų skaičiaus, proc.;
- 7-16 metų mokinių, besimokančių pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, dalis nuo bendro šio
amžiaus vaikų skaičiaus, proc.
02 uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius
neformaliojo švietimo mokyklose.
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje, Varėnos sporto mokykloje, Varėnos moksleivių kūrybos
centre per saviraiškos poreikio tenkinimą bus ugdomos vaikų kompetencijos, pilietiškumas, tautiškumas,
požiūris į gyvenimo būdų įvairovę, vykdomos edukacinių, kultūrinių renginių mokiniams programos.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
01. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos
Čiurlionytės menų mokykloje.
Įgyvendinant priemonę, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje įgyvendinamos neformaliojo
švietimo, papildančio formalųjį švietimą, programos bei neformaliojo švietimo programos.
02. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių
kūrybos centre.
Įgyvendinant priemonę, Varėnos moksleivių kūrybos centre įgyvendinamos neformaliojo švietimo
programos.
03. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto
mokykloje.
Įgyvendinant priemonę, Varėnos sporto mokykloje įgyvendinamos neformaliojo švietimo, papildančio
formalųjį švietimą, programos bei neformaliojo švietimo programos.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Varėnos sporto mokykla prijungta prie Varėnos sporto centro.
04. Edukacinių, kultūrinių renginių mokiniams organizavimas.
Įgyvendinant šią priemonę, finansuojamos švietimo programos. Programų finansavimui skelbiamas
konkursas. Konkursui paraiškas teikia Varėnos rajono ugdymo įstaigos.
Priemonė įgyvendinama kiekvienais metais.
06. Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.
Įgyvendinant priemonę, vykdomos neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio
ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programos. Šias programas vykdo neformaliojo švietimo
teikėjai.
Produkto vertinimo kriterijai:
- mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, skaičius;
- valstybės finansuojamose neformaliojo vaikų švietimo programose užimtų mokinių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, dalis nuo Savivaldybės mokyklų bendro mokinių
skaičiaus, proc.

Programos
tikslas

Sudaryti sąlygas gabių ir talentingų vaikų ugdymui ir Kodas
ugdymuisi.
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Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant šio tikslo, vykdomas vienas uždavinys:
01 uždavinys. Skatinti ir remti vaikų ir mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką bei materialiai
remti buvusius Varėnos rajono abiturientus, gerai ir labai gerai besimokančius aukštosiose
mokyklose.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
01. Gabių vaikų ir mokinių skatinimo ir studentų rėmimo programų įgyvendinimas.
Gabių vaikų ir mokinių skatinimo programos uždavinys – skatinti vaikų ir mokinių meninę, sportinę,
kūrybinę raišką, skatinti rajono vaikus ir mokinius, pasiekusius šalyje puikių rezultatų mokslo, meno,
sporto srityse; materialiai remti buvusius Varėnos rajono savivaldybės abiturientus iš socialiai
pažeidžiamų šeimų, gerai ir labai gerai besimokančius šalies aukštosiose mokyklose, siekiant, kad jauni
specialistai grįžtų dirbti į rajoną.
02. Mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų, viktorinų organizavimas.
Mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir viktorinų organizavimu siekiama ugdyti mokinių domėjimąsi
mokomaisiais dalykais, poreikį gilinti žinias, domėtis savo krašto kultūra, suvokti jos vertę, ugdyti
meninius, kūrybinius gebėjimus, skatinti mokytojų papildomą darbą su gabiais mokiniais, siekiant kurti šio
darbo sistemą mokyklose ir rajone.
03. Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas.
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla įgyvendina profesinės linkmės meninio ugdymo programos
modulį, kuris suteikia galimybę sudaryti sąlygas itin gabių ir talentingų vaikų ugdymui.
04. Šalies, regioninių renginių, rajono meninio ugdymo konkurso vaikams ir mokiniams
organizavimas.
Kiekvienais metais šalyje organizuojama daug įvairių renginių. Rajone tenka organizuoti šių renginių
regioninius etapus, kuriuose dalyvauja daug atlikėjų iš 5-10 aplinkinių savivaldybių. Regioninių etapų
organizavimas reikalauja išlaidų salės parengimui, diplomų, programų spausdinimui, dalyvių ir komisijų
narių maitinimui.
Be to, įgyvendinant šią priemonę, kasmet organizuojamas rajoninis meninio ugdymo festivalis-konkursas,
kuriame dalyvauja visų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
Produkto vertinimo kriterijai:
- pravestų rajoninių dalykinių olimpiadų, konkursų, viktorinų skaičius;
- paremtų studentų, paskatintų mokinių skaičius;
- pravestų šalies ir regioninių renginių skaičius;
- pravestas rajono meninio ugdymo konkursas.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- mokinių, dalyvavusių rajoninėse olimpiadose, konkursuose, viktorinose, skaičius;
- profesinės linkmės meninio ugdymo programoje besimokančių mokinių dalis nuo Jadvygos Čiurlionytės
menų mokyklą lankančių mokinių skaičiaus, proc.;
- vaikų ir mokinių, dalyvavusių šalies ir regioniniuose renginiuose, rajono meninio ugdymo konkurse,
skaičius.
Programos
tikslas

Didinti suaugusiųjų švietimo, pagalbos mokyklai ir šeimai Kodas
paslaugų kokybę ir prieinamumą, formuojant bendruomenės
mokymosi visą gyvenimą bei darnaus vystymosi nuostatas.

03

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiama užtikrinti švietimo prioritetų neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje įgyvendinimą bei skatinti
ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias tobulinti pedagogų kvalifikaciją, rajono gyventojų bendrąsias,
profesines ir asmenines kompetencijas, padėti rajono mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, sudaryti palankias sąlygas formaliajam suaugusiųjų
švietimui.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, numatoma vykdyti du uždavinius:
01 uždavinys. Tobulinti mokytojų kompetencijas, įgalinančias skatinti mokinių mokymosi
motyvaciją, padėti rajono bendruomenei įgyti kompetencijas, padedančias prisitaikyti prie
besikeičiančios visuomenės.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
01. Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų
rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida.
Ši priemonė padeda užtikrinti ugdymo kokybę, stiprinti pedagogų kompetencijas ugdymo turinio
vertinimo, atnaujinimo ir diegimo, šiuolaikinės mokymosi aplinkos formavimo, mokymosi technologijų
taikymo klausimais. Siekiama efektyviai veikti rajono švietimo sistemoje, gerai žinoti ir pateisinti ne tik
pedagogų, bet ir visų gyventojų neformalaus švietimo(si) lūkesčius, padėti rajono bendruomenei
kokybiškai formuoti ir realizuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas, profesionaliai suderinti pokyčius su
kasdieniniu darbu ir asmeniniu gyvenimu.
Produkto vertinimo kriterijai:
- organizuotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarų skaičius;
- dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose mokytojų skaičius;
- įvykusių metodinės veiklos, gerosios patirties sklaidos renginių skaičius;
- organizuotų kvalifikacijos tobulinimo seminarų rajono gyventojams skaičius;
- dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose rajono gyventojų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- vienam rajono mokytojui vidutiniškai tenkantis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per metus;
- pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro rajono pedagogų skaičiaus, proc.
02 uždavinys. Gerinti pagalbos mokyklai, mokiniui ir šeimai kokybę ir prieinamumą, ugdant
specialiųjų poreikių ir psichologinių bei elgesio problemų turinčius mokinius ir vaikus.
Šis uždavinys vykdomas siekiant teikti pagalbą, profesionaliai diagnozuoti specialiųjų ugdymo(si)
problemų turinčius asmenis, konsultuoti mokinius, šeimas ir mokyklų pedagogus, sumažinti rizikos
veiksnių įtaką. Taip pat siekiant užtikrinti kompleksinės pagalbos prieinamumą ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams bei jų šeimoms.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
01. Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika.
Šią priemonę vykdo Varėnos švietimo centras, įgyvendindamas pedagoginės psichologinės tarnybos
funkcijas.
03. Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas.
Priemonė įgyvendinama siekiant užtikrinti kompleksinę pagalbą vaikams ir mokiniams, didinti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams,
mažinti rizikos veiksnių įtaką, gerinti socialinės pedagoginės, psichologinės, sveikatinimo pagalbos
teikimą vaikams ir šeimoms.
Produkto vertinimo kriterijai:
- specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą teikiančių specialistų skaičius;
- atliktų vystymosi raidos sutrikimų tyrimų ir parengtų ugdymo(si) rekomendacijų skaičius;
- įvertintų vaikų brandumo mokyklai skaičius;
- vaikų, kuriems suteikta kompleksinė pagalba, skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro rajono specialiųjų
poreikių mokinių skaičiaus, proc.
Programos
tikslas

Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią Kodas
ugdymo(si) aplinką.

04

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant šio tikslo, vykdomas vienas uždavinys:
01 uždavinys. Vykdyti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos modernizavimą, užtikrinant
atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
04. Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas.
Tai tęstinis projektas, vykdomas valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšomis. Gavus prašomą finansavimą,
projektas būtų baigtas įgyvendinti 2016 m.
06. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos pastatų modernizavimas ir kompleksinis pritaikymas.
Įgyvendinant šią priemonę, numatoma įgyvendinti du projektus – atlikti gimnazijos pastato Aušros g. 17,
Varėnoje (buvusio „Pumpurėlio“ vaikų lopšelio-darželio), patalpų modernizavimo darbus, jose įrengiant
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos technologijų kabinetus (preliminari projekto vertė – 309,6 tūkst. Eur) bei
pritaikant patalpas Varėnos moksleivių kūrybos centro veiklai (preliminari projekto vertė – 360,0 tūkst.
Eur).
2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama parengti investicinį projektą (su pastato energetiniu
auditu) bei techninį projektą.
11. Varėnos r. Valkininkų gimnazijos Naujųjų Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
skyriaus pastato modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus šią priemonę, bus atnaujintas Naujųjų Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
skyriaus pastatas, pritaikant jį ne tik mokyklos, bet ir bibliotekos, kaimo bendruomenės ir kitai veiklai.
2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis numatoma parengti investicinį projektą (su pastato energetiniu
auditu).
13. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir energetinio ūkio atnaujinimas Varėnos r. Vydenių
pagrindinėje mokykloje.
Įgyvendinant šią priemonę, numatoma modernizuoti Vydenių pagrindinės mokyklos pastatą – sutvarkyti
pastato stogą bei pakeisti langus.
Projektą planuojama įgyvendinti 2016 m., gavus finansavimą iš valstybės biudžeto. Savivaldybės biudžeto
lėšomis planuojama parengti investicinį projektą.
14. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas.
Įgyvendinus šią priemonę, bus modernizuota ugdymo aplinka Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio
pastate.
2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama parengti investicinį projektą (su pastato energetiniu
auditu) bei techninį projektą.
15. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas.
Įgyvendinus šią priemonę, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (blokiniame
pastate) bus atnaujinti mokomieji kabinetai, klasės, sporto salė ir bendro naudojimo patalpos.
16. Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos energetinio ūkio atnaujinimas.
Įgyvendinus šią priemonę, bus atnaujinta Žilinų pagrindinė mokykla.
Gavus finansavimą iš valstybės biudžeto, mokyklos pastato atnaujinimo darbai buvo vykdomi 2014 m. ir
2015 m. Darbams užbaigti (baigti sienų šiltinimą, įrengti žaibolaidį ir įvažiavimą neįgaliesiems) 2016 m. iš
Savivaldybės biudžeto reikėtų skirti 43 500 Eur.
17. Varėnos r. Panočių pagrindinės mokyklos remontas.
Įgyvendinus šią priemonę, bus atnaujinti Panočių pagrindinės mokyklos mokomieji kabinetai, klasės,
sporto salė ir bendro naudojimo patalpos.
18. Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio pastato atnaujinimas.
Įgyvendinus šią priemonę, bus atnaujintos Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio vidaus
patalpos.
19. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos pastato modernizavimas.

Įgyvendinant šią priemonę, planuojama modernizuoti Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos
edukacines erdves.
2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama parengti investicinį projektą (su pastato energetiniu
auditu) bei techninį projektą.
20. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro pastato remontas.
Įgyvendinus šią priemonę, bus pakeisti visi Liškiavos daugiafunkcio centro pastato langai ir lauko durys.
21. Švietimo įstaigų šilumos ūkio modernizavimas.
Įgyvendinant šią priemonę, 2016 m. numatoma atnaujinti šių mokyklų katilines: Panočių pagrindinėje
mokykloje – suremontuoti kaminą, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje –
pastatyti naują kaminą ir sumontuoti naują katilą, Valkininkų gimnazijoje – pakeisti du katilus ir pastatyti
vandens kokybės gerinimo įrenginį, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje – pakeisti vieną katilą.
24. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas.
Įgyvendinant šią priemonę, numatoma modernizuoti gimnazijos pastatus, kad būtų sudarytos sąlygos
mažinti energijos sąnaudas, gerinti mokymo aplinką ir ugdymo kokybę. Projekto įgyvendinimo metu
planuojama atlikti gimnazijos pastatų (gimnazijos pagrindinio mokslo pastato, aktų salės pastato bei
administracijos pastato), Seinų g. 10, Merkinėje, Varėnos r., modernizavimo darbus, patalpas pritaikyti
gimnazijos veiklai vykdyti bei atnaujinti dalį įrangos.
Projektą planuojama įgyvendinti, gavus finansavimą iš valstybės biudžeto.
27. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje.
Įgyvendinat šią priemonę, numatoma modernizuoti mokyklos pastatą, siekiant sumažinti suvartojamos
energijos sąnaudas.
Projektą planuojama įgyvendinti, gavus finansavimą iš valstybės biudžeto.
Produkto vertinimo kriterijus:
- renovuojamų švietimo įstaigų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- renovuoto švietimo įstaigų bendrojo ploto dalis nuo viso švietimo įstaigų bendrojo ploto, proc.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Bus užtikrintas rajono švietimo įstaigose vykdomų ugdymo programų finansavimas, sudarytos higienos
normų reikalavimus atitinkančios ugdymo sąlygos, suteiktos galimybės tenkinti pažinimo, saviraiškos
poreikius. Įgyvendinus šios programos priemones, švietimo įstaigos teiks kokybiškas paslaugas savo
bendruomenių nariams, bus atnaujintas įstaigų inventorius ir bazė.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos,
biudžetinių įstaigų pajamos, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa:
1.1.1.2. Diegti naujus bendrojo lavinimo mokyklų struktūros ir valdymo modelius, siekiant pagerinti
mokyklų veiklos administravimą.
1.1.1.4. Užtikrinti patogų ir saugų vaikų ir mokinių vežiojimą į švietimo įstaigas.
1.1.1.7. Užtikrinti rajone gyvenančių 5-6 metų vaikų visuotinį institucinį priešmokyklinį ugdymą, steigiant
įvairių modelių priešmokyklinio ugdymo grupes savivaldybės švietimo įstaigose.
1.1.2.1. Užtikrinti mokymosi krypties pasirinkimo galimybes 14-19 metų mokiniams.
1.1.2.3. Išplėtoti nuotolinio mokymosi paslaugas, didinant nuotoliniu būdu organizuojamų mokymo
programų ir kursų skaičių ir, esant poreikiui, steigti nuotolinio mokymosi klases švietimo įstaigose.
1.1.3.1. Užtikrinti neformalaus švietimo paslaugų prieinamumą, atsižvelgiant į vaikų poreikius.

1.1.3.3. Užtikrinti, kad visų mokyklų vaikams (mokiniams) ir jų šeimoms būtų prieinamos specialiojo
pedagogo, logopedo, ir psichologo paslaugos.
1.1.3.4. Parengti ir įgyvendinti mokymo programas skirtas pedagoginei bendruomenei, rajono ugdymo
įstaigoms, NVO ir gyventojams apie dialogo tarp tėvų ir vaikų paiešką.
1.1.3.5. Gerinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo bendrojo lavinimo klasėse kokybę.
1.1.3.6. Tobulinti gabių vaikų ugdymo ir skatinimo sistemą.
1.1.4.2. Sudaryti sąlygas visiems pedagogams įgyti reikiamą profesinę kompetenciją.
1.1.4.3. Tobulinti visų švietimo lygmenų vadovų vadybinius gebėjimus.
1.1.5.1. Parengti ir įgyvendinti Savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų remonto ir ugdymo aplinkos
modernizavimo programą.
1.1.5.2. Modernizuoti technologijų ir gamtos kabinetus Savivaldybės pagrindinėse ir vidurinėse
mokyklose.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas;
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas ir kt.
Kita svarbi informacija: nėra.

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(Eur)
Ekonominės
klasifikacijos grupės
1. Iš viso lėšų
poreikis:
1.1. išlaidoms:
1.1.1. iš jų darbo
užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir
finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. Finansavimo
šaltiniai
2.1. Savivaldybės
lėšos:
2.1.1.Savivaldybės
biudžeto lėšos (SB)
2.1.2. Mokinio krepšelio
lėšos (SB(VB)-MK)
2.1.3. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos
(SB(VB)-TD)
2.1.4. Biudžetinių įstaigų
pajamos (SB(SP))
2.1.5. Valstybės ir
savivaldybės biudžeto
tarpusavio atsiskaitymų
lėšos (SB(TA))
2.2. Kiti šaltiniai:
2.2.1. Europos Sąjungos
lėšos (ES)
2.2.2. Valstybės biudžeto
lėšos (LRVB)
2.2.3. Kiti finansavimo
šaltiniai (Kt)

Asignavimai
2015-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2016-iesiems
metams

Projektas
2017-iesiems
metams

Projektas
2018-iesiems
metams

8517360

10971647

10942139

9512835

8208176

8626672

8510472

8447493

5035430

5224730

4917586

5050514

309184

2344975

2431667

1065342

8517360

10971647

10942139

9512835

8220931

9294101

8929490

8645277

3496187

4779179

4562054

4277841

4356886

4184281

4055259

4055259

111335

103437

103437

103437

194899

227204

208740

208740

61624

0

0

0

296429

1677546

2012649

867558

63043

111283

705061

372603

198395

1550163

1293288

480655

34991

16100

14300

14300

_____________________

2 lentelė
ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos Programos Uždavinio
tikslo kodas
kodas
tikslo
kodas
kodas

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

02

01

01

02

01

01

03

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Efekto kriterijai
Mokinių, gavusių Brandos atestatus, dalis nuo
visų besimokančių pagal vidurinio ugdymo
programą mokinių skaičiaus, proc.
Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimus, dalis nuo visų besimokančių
pagal pagrindinio ugdymo programą mokinių
skaičiaus, proc.
Rezultato kriterijai
1-6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis
nuo visų šio amžiaus vaikų skaičiaus, proc.
7-16 metų mokinių, besimokančių pagal
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas,
dalis nuo bendro šio amžiaus vaikų skaičiaus,
proc.
Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo
mokyklas, dalis nuo Savivaldybės mokyklų
bendro mokinių skaičiaus, proc.
Mokinių, dalyvavusių rajoninėse olimpiadose,
konkursuose, viktorinose, skaičius
Profesinės linkmės meninio ugdymo
programoje besimokančių mokinių dalis nuo
Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklą
lankančių mokinių skaičiaus, proc.
Vaikų ir mokinių, dalyvavusių šalies ir
regioniniuose renginiuose, rajono meninio
ugdymo konkurse, skaičius
Vienam rajono mokytojui vidutiniškai

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2015-ųjų
metų
planas

2016-ųjų
metų
planas

2017-ųjų
metų
planas

2018-ųjų
metų
planas

2030-ųjų
metų
planas

E-01-01-01

99,0

99,2

99,3

99,5

100,0

E-01-01-02

97,0

97,0

97,5

98,0

100,0

R-01-01-01

55,0

77,0

77,0

77,0

X

R-01-01-02

100,0

100,0

100,0

100,0

X

R-01-01-03

35,0

35,0

35,0

35,0

X

R-01-02-01

280

260

250

230

X

R-01-02-02

1,0

0,7

0,7

0,7

X

R-01-02-03

300

250

60

250

X

R-01-03-01

3

3

3

3

X

01

01

03

01

01

03

01

01

04

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

02

01

01

02

01

01

01

02

01

tenkantis kvalifikacijos tobulinimo dienų
skaičius per metus
Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo
R-01-03-02
bendro rajono pedagogų skaičiaus, proc.
Specialiąją pedagoginę ir psichologinę
R-01-03-03
pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro
rajono specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus,
proc.
Renovuoto švietimo įstaigų bendrojo ploto
R-01-04-01
dalis nuo viso švietimo įstaigų bendrojo ploto,
proc.
Produkto kriterijai
Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo
P-01-01-01-01
programą, skaičius
Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio
P-01-01-01-02
ugdymo programą, skaičius
Mokinių, besimokančių pagal pradinio
P-01-01-01-03
ugdymo programą, skaičius
Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio
P-01-01-01-04
ugdymo programą, skaičius
Mokinių, besimokančių pagal vidurinio
P-01-01-01-05
ugdymo programą, skaičius
Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo
P-01-01-02-01
mokyklas, skaičius
Valstybės finansuojamose neformaliojo vaikų P-01-01-02-03
švietimo programose užimtų mokinių skaičius
Pravestų rajoninių dalykinių olimpiadų,
P-01-02-01-01
konkursų, viktorinų skaičius
Paremtų studentų, paskatintų mokinių skaičius P-01-02-01-02

01

01

02

01

Pravestų šalies ir regioninių renginių skaičius

01

01

02

01

01

01

03

01

01

01

03

01

75,0

75,0

75,0

75,0

X

65,0

70,0

70,0

70,0

X

57,0

57,1

57,2

58,0

X

400

476

467

480

X

120

161

170

133

X

645

660

637

630

X

1 315

1314

1270

1200

X

305

339

315

320

X

920

940

980

1000

X

200

400

500

500

X

15

15

15

15

X

40

50

50

60

X

P-01-02-01-03

4

1

2

2

X

Pravestas rajono meninio ugdymo konkursas

P-01-02-01-04

0

1

0

1

X

Organizuotų mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo seminarų skaičius
Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose mokytojų skaičius

P-01-03-01-01

40

45

45

45

X

P-01-03-01-02

550

340

350

360

X

01

01

03

01

01

01

03

01

01

01

03

01

01

01

03

02

01

01

03

02

01
01

01
01

03
03

02
02

01

01

04

01

Įvykusių metodinės veiklos ir gerosios
patirties sklaidos renginių skaičius
Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo
seminarų rajono gyventojams skaičius
Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose rajono gyventojų skaičius
Specialiąją pedagoginę ir psichologinę
pagalbą teikiančių specialistų skaičius
Atliktų vystymosi raidos sutrikimų tyrimų ir
parengtų ugdymo(si) rekomendacijų skaičius
Įvertintų vaikų brandumo mokyklai skaičius
Vaikų, kuriems suteikta kompleksinė pagalba,
skaičius
Renovuojamų švietimo įstaigų skaičius

P-01-03-01-03

38

45

50

55

X

P-01-03-01-04

20

20

25

30

X

P-01-03-01-05

200

200

250

300

X

P-01-03-02-01

14

14

14

14

X

P-01-03-02-02

50

45

45

45

X

P-01-03-02-03
P-01-03-02-05

7
7

8
7

9
7

9
7

X
X

P-01-04-01-01

2

7

6

3

X

