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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D.
SPRENDIMO NR. T1-18 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2021-2023 M.
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO“ PAKEITIMO
2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-68
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Druskininkų savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą
Druskininkų savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-18 „Dėl Druskininkų
savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano“:
1. Išbraukti 07 programos „Švietimo programa“, 01 tikslo „Užtikrinti kokybiškų
švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą,
pasirengti ateities iššūkiams ir gebėti veikti nuolat kintančiame pasaulyje“, 02 uždavinio „Plėtoti
vaikų neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias galimybes atsiskleisti individualiems
gebėjimams ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius“ 05 priemonę „Vaikų vasaros stovykloms
ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms“.
2. Papildyti 09 programos „Jaunimo užimtumo programa“, 01 tikslo „Įgyvendinti
jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“, 01 uždavinį „Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio
įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams“ 05 priemone „Vaikų vasaros
stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms“:
„01 uždavinio
priemonės kodas
05

01 uždavinio priemonės pavadinimas

Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo
veikloms
01 uždavinio 05 priemonės aprašymas
Priemone bus įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo mokinių atostogų metu programos
(toliau-Programos) pagal Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų
mokinių atostogų metu finansavimo tvarkos aprašo nuostatas. Programos orientuotos į mokinių
ugdymą mokinių atostogų metu.
Produkto/ indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-09-01-01-0501

Veiklose
dalyvavusių
vaikų skaičius

Matavimo
vienetas
Asmuo

2020 m.
faktas
968

2021 m.
planas
970

2022 m.
planas
980

2023 m.
planas
990“

3. Pakeisti 2 priedą „Druskininkų savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano
biudžetas“:
3.1. išbraukti 07 programos „Švietimo programa“, 01 tikslo „Užtikrinti kokybiškų
švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą,

pasirengti ateities iššūkiams ir gebėti veikti nuolat kintančiame pasaulyje“, 02 uždavinio „Plėtoti
vaikų neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias galimybes atsiskleisti individualiems
gebėjimams ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius“ 05 priemonę „Vaikų vasaros stovykloms
ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms“;
3.2. papildyti 09 programos „Jaunimo užimtumo programa“, 01 tikslo „Įgyvendinti
jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“, 01 uždavinį „Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio
įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams“ 05 priemone „Vaikų vasaros
stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms“ ir nustatyti 57,0 tūkst. Eur finansavimą
iš valstybės biudžeto lėšų.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas
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