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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 

rezultatai bei rodikliai) 

 

2020 metais, atsižvelgdama į 2020–2022 metų strateginiame plane iškeltus tikslus, naujausias 

ikimokyklinio ugdymo kaitos tendencijas, telkiau įstaigos bendruomenę šių tikslų įgyvendinimui: 

1. Tikslas. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų vaikų ugdymą, taikant naujausias ugdymo 

technologijas. 

2. Tikslas. Kurti bendruomenės veiklą, grindžiamą kiekvieno dalyvavimu, bendradarbiavimu, 

komandiniu darbo metodu ir atsakomybe.  

Įgyvendinant tikslus siekiau, kad ugdymas įstaigoje būtų organizuojamas vadovaujantis kokybiško 

ikimokyklinio ugdymo samprata bei geros mokyklos koncepcija. Vadybiniai siekiai orientuoti į 

bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, 

tikslų, uždavinių įgyvendinimą, socialinį ir psichologinį saugumą. Būtent šie veiksniai ir lėmė 

2020 metų įstaigos planuojamus pokyčius bei gebėjimą valdyti iššūkius, susijusius su COVID-19 

ligos įtaka įstaigos veiklai. Laiduojant kokybišką ir inovatyvų vaikų ugdymą, taikant naujausias 

ugdymo technologijas, didelis dėmesys buvo skiriamas STEAM metodikos integravimui, plėtojant 

vaikų bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymą bei inovatyvios ugdomosios veiklos 

organizavimą, sklaidą ir refleksiją įstaigoje. Daug dėmesio skyriau kokybiško ir inovatyvaus 

ugdymo analizei ir diskusijoms apie tai, kiek mes patys esame pažengę kaitos kryptimi, kokio 

pokyčio ir rezultato sieksime. Vadovaudamasis šiuolaikinio kokybiško ikimokyklinio ugdymo 

samprata, telkiau bendruomenę įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos „Augu ir kuriu“ 

atnaujinimui. Skatinau įstaigos darbuotojų nuolatinį tobulėjimą bei įgytos patirties sklaidą. Visi 

įstaigos pedagogai dalyvavo STEAM metodikos kvalifikaciniuose mokymuose, visos 12 grupių 

aprūpintos metodine literatūra apie STEAM ugdymą. Pedagogai pagal įstaigos prioritetus  tobulino 

savo kompetencijas ne mažiau kaip 5 dienas. Kiekvieno mokytojo kvalifikacijos tobulinimui 

vidutiniškai panaudota po 87 eurus.  

Pedagogai turi gerosios patirties, todėl skatinau mokytojus dalintis patirtimi ne tik įstaigoje, bet ir 

už jos ribų. 2020 m. sausio mėn. organizavome Vakarų Lietuvos regiono metodinę-praktinę 

konferenciją meninio ugdymo pedagogams „Meninio ugdymo mokytojų kūrybos panaudojimas 

ugdant vaikus“. Konferencijos dalyviai renginį vertino labai gerai. Apibendrinta geroji pedagogų 

patirtis yra publikuojama išleistoje knygelėje „Saulutės takučiu“. 

Laiduojant kokybišką, šiuolaikinio vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, didelis dėmesys buvo 

skiriamas kasdieninės ugdomosios veiklos kokybės tobulinimui, svarbiausią dėmesį skiriant 

STEAM metodikos diegimui. Tuo tikslu atlikau ugdomosios veiklos organizavimo ir aplinkų 

kūrimo priežiūrą. Įvertinta 63 %. pedagogų ir 100 % ugdymo aplinkų, individualiai su pedagogais 

analizavau rezultatus, 2020-11-28 Mokytojų tarybos posėdyje Nr. M-4 pateikiau apibendrintas 

išvadas ir kryptis veiklos tobulinimui.  

Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija mums svarbu orientuoti ugdymą į vaiko aktyvumo, 
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saviraiškos galių tenkinimą. Todėl skatinau pedagogus įgyvendinti įvairius projektus, dalyvauti 

konkursuose, programose ir t. t., kurie sudarytų sąlygas vaikų saviraiškos įvairovei. Įgyvendintas 

gamtosauginis projektas-konkursas „Mažieji sodeliai“  ne tik sudarė sąlygas vaikams pažinti, kurti 

mažus tradicinius, etnografinius gėlių darželius, bet ir jungė įstaigos bendruomenę lietuviškų 

tradicijų puoselėjimui. Įstaigos ugdytinė sėkmingai pasirodė Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkurso „Dainų dainelė“ III-jame etape. Ansambliukas sėkmingai pasirengė ir 

dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte, autorinės dainos vaikams 

festivalyje „Linksmasis švyturiukas“. Lopšelio-darželio komanda garbingai atstovavo įstaigos 

bendruomenę respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų festivalyje „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“. Trečius metus iš eilės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame 

projekte „Žaidimai moko“. Nuotolinio ugdymo metu vaikai dalyvavo tarptautiniame konkurse 

„Poezijos pavasaris karantino metu“ bei virtualiame projekte „Vienybė težydi“ ir kt. 

Keletą metų vienas iš prioritetinių įstaigos veiklos uždavinių - modernizuotos, inovatyvios 

aplinkos, palankios ugdymui(si) kūrimas, siekiant ugdymo proceso įvairovės ir patrauklumo, 

ieškant galimybių ugdymą organizuoti netradicinėse erdvėse. Grupėse, iš dalies ir lauko erdvėse, 

sukurta aplinka palanki STEAM ugdymo metodų taikymui. Kiekvienoje grupėje įrengtos erdvės, 

kuriose koncentruojasi ugdymo priemonės skirtos STEAM metodikai, tuo tikslu buvo įsigytos 

priemonės: edukacinės „Bitės-robotai“ su veiklos kilimėliais, „Šviesos stalai“, „Bricks“ 

konstruktoriai, tyrinėjimo stalai, magnetiniai žemėlapiai, jungiamosios šviečiamosios dėlionės, 

mikroskopai, planšetės ir kt. Lauko erdvėse – lauko kreidinės lentos, pasivaikščiojimo takeliai 

išdažyti ugdomosiomis, pažinimo, skaičiavimo, matavimo užduotimis. STEAM ugdymo priemonių 

įsigijimui buvo panaudota 4700 Eur. 

Stiprinant vaiko psichinę ir fizinę sveikatą,  prioritetas buvo skiriamas socialinio ir emocinio 

ugdymo integravimui į vaikų veiklą bei aktyvumo ir judėjimo skatinimui. Bendradarbiaujant su 

sveikatos priežiūros specialistu įgyvendintos vaikų sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymo priemonės. Viena pagrindinių – sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos programa. 

Priemonių įgyvendinimo rezultatai buvo svarstomi Mokytojų tarybos posėdyje, priimtas nutarimas 

(2020-11-28 protokolo Nr. M-4), kad dalyvavimas Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje, 

paskatino pedagogus daugiau planuoti aktyvias veiklas lauke, analizuojant ir lyginant su dviejų 

metų savaitės ugdymo planais, tokių veiklų padidėjo apie 20%. 

Inicijavau, kad įstaigos Vaiko gerovės komisija įgyvendintų vaikų psichinės sveikatos ugdymo 

priemones, kaip vieną iš prioritetinių veiklų. Skatinau ir sudariau sąlygas pedagogams dalyvauti 

Kimochi programos mokymuose. Mokymuose dalyvavo 11 pedagogų. Visos (10 grupių) 

ikimokyklinio ugdymo grupės yra aprūpintos Kimochi programos įgyvendinimui reikalingomis 

priemonėmis. Priemonių įsigijimui skirta 2453 Eur.    

Be Kimochi programos įstaigoje įgyvendinamos ir kitos SEU programos. Bendradarbiaujant su 

Klaipėdos rajono pedagogine psichologine tarnyba „Boružėlių“ grupėje (5 m.)  įgyvendinama 

programa „Dramblys“. Priešmokyklinio ugdymo grupėse  – „Laikas kartu“. Socialinio emocinio 

ugdymo programų įgyvendinimo rezultatai aptarti 2020-06-01 vaiko gerovės posėdyje Nr. VGK- 

14. 

Įgyvendinant antrąjį tikslą – kurti bendruomenės veiklą, grindžiamą kiekvieno dalyvavimu, 

bendradarbiavimu, komandiniu darbo metodu ir atsakomybe, vienas iš prioritetinių uždavinių – 

tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir kompetencijas, formuojant veiklią, atsakingą ir sutelktą 

bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandoje. Tuo tikslu formavau darbo grupes įstaigoje 

vykdomų projektų įgyvendinimui: tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui, Labas“, respublikinis 

projektas „Žaidimai moko“; SEU programų „Kimochi“ ir „Dramblys“ diegimui ir kt. Įgyvendinant 

minėtą uždavinį, dėl objektyvių priežasčių nepavyko įgyvendinti numatytos priemonės – 

organizuoti darbuotojų mokymus komandinio darbo veiksmingumo klausimais, tačiau šią 

priemonę persikėliau į šiuos mokslo metus. Tačiau, neplanuotu iššūkiu karantinu bei ugdymo 

proceso organizavimu nuotoliniu būdu, pasinaudojau kaip galimybe bendruomenės sutelktumui 

gerinti. Stiprinau bendruomenės nuostatą, kad komandinis darbas ir pagalba vieni kitiems padės 

įveikti sunkumus, teikiau paramą įstaigos pedagogams ir mokytojų padėjėjams su spec. poreikių 
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vaikais ruošiantis dirbti nuotoliniu būdu. Skatinau dalyvauti nuotolinio ugdymo proceso 

organizavimo mokymuose, todėl visi pedagogai bei mokytojų padėjėjai su spec. poreikių vaikais 

yra išklausę mokymus bei įgiję kompetencijų organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.  

Įgyvendinant uždavinį – skatinti tėvų, vaikų, įstaigos darbuotojų bendruomeniškumą, plėtojant 

partnerystę, karantino sąlygos nebuvo palankios. Numatytas priemones buvo sunku įgyvendinti dėl 

karantino sąlygų, todėl kartu su įstaigos bendruomene ieškojome naujų būdų, kaip jas įgyvendinti. 

Vertinant uždavinio įgyvendinimą remiuosi tėvų apklausos rezultatais, 69% tėvų teigiamai vertina 

bendradarbiavimą ir dalyvavimą įstaigos gyvenime. 

Įgyvendinant uždavinį – kokybiškai organizuoti darbuotojų veiklos vertinimą ir/ar įsivertinimą, 

organizavau darbuotojų vertinimą, 2020-01-07 įsak. Nr. V-6 „Dėl darbuotojų veiklos vertinimo, 

metinių užduočių, siektinų rezultatų ir jų vertinimo rodiklių nustatymo“. Personalo vertinimas 

padėjo pamatuoti ir įvertinti darbuotojų atliekamų veiklų lygį, išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į 

komandinės veiklos galimybes. Vertindama darbuotojus, prioritetą skyriau darbuotojų sėkmės 

pripažinimui ir skatinimui. Padėjau užsibrėžti motyvuojančius tikslus, sutampančius su 

organizacijos tikslais. Atsižvelgdama į darbuotojų poreikius, remdamasi vertinimo rezultatais, 

numačiau tinkamiausias motyvavimo priemones ir priėmiau sprendimus dėl darbuotojų atlygio 

kintamosios dalies. Apibendrintus darbuotojų vertinimo rezultatus panaudojau įstaigos veiklos 

tobulinimui, rengiant 2020–2021 m. m. veiklos planą. 

Siekdami geresnių veiklos rezultatų, sistemingai atliekame veiklos kokybės įsivertinimą. 2020 

metais įsivertinome dvisrities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ temas. „Ugdymo(si) proceso 

kokybė“ įvertinta - 3,53 balo. Įsivertinimo apibendrinta išvada – ugdymosi metu yra skatinama 

aktyvi vaiko veikla: vaikas skatinamas tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, spręsti problemas, kurti. 

Pedagogai suvokia individualios veiklos su vaiku poreikį. Veikloje naudojamos informacines 

kompiuterines technologijos. Santykiai su vaiku grindžiami pasitikėjimu ir pagarba. Tobulinti – 

individualios pagalbos teikimą meistriškumo siekiantiems vaikams bei ugdymosi motyvacijos 

palaikymą, inspiruojant problemines ar kūrybines diskusijas su vaikais, padedančias spręsti 

problemas ar plėtoti kūrybinį projektą. „Ugdymo(si) turinio planavimas“ įvertinta - 3,6 balo. 

Įsivertinimo apibendrinta išvada – įstaigoje taikomas atviras ugdomosios veiklos planavimo 

modelis pedagogų ir tėvų yra vertinami teigiamai, ugdomosios veiklos planai lengvai prieinami 

tėvams (skelbiami internetinėje svetainėje ar/ir elektroniniame dienyne). Sudaromos sąlygos 

ugdomosios veiklos planavimo kompetencijai tobulinti. Tobulinti – tėvų įsitraukimas į ugdymo(si) 

turinio planavimą, vaikų pasiekimų ir veiklos refleksija. Numatytos tobulinimo sritys įtrauktos į 

2020–2021 m. m. veiklos planą. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 

užduotys(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

ugdymo proceso 

kokybę 

įgyvendinant 

STEAM metodiką 

Įstaigoje 

ugdymas 

organizuojamas 

vadovaujantis 

šiuolaikine 

kokybiško 

ikimokyklinio 

Stebėta, analizuota 

60 proc. pedagogių 

ugdomosios 

veiklos, 

organizavimo, 

planavimo kokybė. 

Apibendrinti 

Rugsėjo–lapkričio  mėn. stebėta, 

analizuota 14 (63 proc.) 

mokytojų pedagoginė veikla, 

užpildytos veiklos kokybės 

vertinimo ataskaitos. Priežiūros 

rezultatai aptarti su pedagogais 

individualiai, apibendrinti 
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ugdymo 

samprata 

rezultatai aptarti 

pedagogų tarybos 

posėdyje, 

numatytos 

tobulinimo gairės 

(iki 2020 m. 

gruodžio 21 d.) 

rezultatai aptarti bei numatytos 

gairės veiklos tobulinimui 

Pedagogų tarybos posėdyje 

2020-11-28, protokolo  

Nr. M-4, nutarimas: 

Įstaigoje ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis 

šiuolaikine kokybiško 

ikimokyklinio ugdymo samprata, 

STEAM metodika integruojama 

į kiekvienos savaitės veiklas 

1.2. Suburti 

įstaigos 

bendruomenę 

grupių ir lauko 

edukacinių erdvių 

pertvarkymui ir 

turtinimui 

įgyvendinant 

STEM metodiką 

 

Sudarytos 

sąlygos 

šiuolaikinių 

veiklų 

organizavimui 

grupėje ir lauke, 

maksimaliai 

sumažinta 

traumos rizika 

 

Visose grupėse 

įrengtos erdvės 

laboratoriniams 

bandymams, lauko 

ir grupių 

edukacinės erdvės 

papildytos ugdymo 

priemonėmis 

leidžiančios 

bandyti, patirti 

eksperimentuoti. 

Rekonstruoti arba 

pašalinti nesaugūs 

įrenginiai 

(vadovaujantis 

lauko įrenginių 

patikros ataskaita), 

(iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

Visose grupėse įrengti nauji 

kampeliai (laboratorijos) ir 

aprūpinti STEAM  ugdymo 

priemonėmis. 

Lauko erdves papildytos  

ugdymo priemonėmis skirtomis 

STEAM (sėklos, sodinukai, 

vandeniui skirti indai ir t.t.).  

Siekiant sumažinti vaikų traumų 

riziką  patikrinti visi lauko 

įrenginiai, rekonstruoti 3, 

pašalintas 1 anksčiau įsigytas 

įrenginys 

1.3. Užtikrinti 

sėkmingą naujų 

vaikų priėmimą ir 

jų adaptaciją 

Tinkamai 

pasirengta naujų 

vaikų priėmimui 

ir jų adaptacijai 

Organizuotas 

informacinis 

susirinkimas 

būsimųjų ugdytinių 

tėvams, pasirašytos 

sutartys, 

suformuotos vaikų 

asmens bylos,  

parengti ir su tėvais 

aptarti vaikų 

priėmimo ir 

adaptacijos planai 

Dėl Covid - 19 karantino metu 

naujų vaikų priėmimas 

organizuotas nuotoliniu būdu, 

įstaigos internetinėje svetainėje 

www.gargzdusaulute.lt patalpinta 

skiltis „Naujų vaikų priėmimas“, 

kurioje patalpinome visą 

informaciją ir reikiamus 

dokumentus parsisiuntimui. 

2020-08-24 organizuotas 

informacinis susirinkimas 

būsimųjų ugdytinių tėvams, 

pasirašytos sutartys, suformuotos 

vaikų asmens bylos,  parengti ir 

su tėvais aptarti vaikų priėmimo 

ir adaptacijos planai 

1.4. Iki 2020 m. 

birželio 30 d. 

parengti 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

merui įstaigos 

Sumažėjusios 

įstaigos išlaidos 

pagal 2020 m. 

įstaigai 

patvirtintą 

biudžetą 

1. Iki 2020 m. 

liepos 10 d. 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės merui 

raštu pateikta 

infrastruktūros 

1. Informacija apie Gargždų 

lopšelio-darželio „Saulutė“ 

veiklą Merui raštu pateikta 2020-

07-14 Nr. S-53. 

2. Biudžeto sąmatos vykdymo 

duomenimis 2020 m. įstaigai 

http://www.gargzdusaulute.lt/
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žmogiškųjų 

resursų, veiklos 

išlaidų ir 

valdomos 

infrastruktūros 

optimizavimo 

strategiją ir 

veiksmų planą, 

siekiant mažinti 

įstaigos 

išlaikymui 

skiriamas 

biudžeto lėšas 

optimizavimo 

strategija ir 

veiksmų planas. 

2. Ne mažiau kaip 8 

proc. sumažėjusi 

savivaldybės 

biudžeto lėšų dalis 

pagal 2020 m. 

įstaigai patvirtintą 

biudžetą 

patvirtintų lėšų sutaupyta 8% 

(Biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo metinė ataskaita) 
  

1.5. Aktyviai 

dalyvauti teikiant 

paraiškas Europos 

Sąjungos ar 

valstybės biudžeto 

lėšomis 

finansuojamuose 

priemonėse 

Įgyvendinti 

Europos 

Sąjungos ar 

valstybės 

biudžeto lėšomis 

finansuojami 

projektai, iš 

kurių vienas – 

susijęs su 

įstaigos 

infrastruktūros 

gerinimu 

Įgyvendinti ne 

mažiau kaip 2 

Europos Sąjungos 

ar valstybės 

biudžeto lėšomis 

finansuojami 

projektai, iš kurių 

vienas – susijęs su 

įstaigos 

infrastruktūros 

gerinimu 

2020-10-29 pateikta paraiška 

ŠMPF Erasmus+ strateginės 

partnerystės KA2 – mokykliniam 

projektui „Aš pasakose“ („I’M 

IN TALES“). Paraiškos 

rezultatai bus skelbiami sausio 

mėn. pabaigoje. 

Du kartus bandėme dalyvauti bei 

telkėme Gargždų miesto 

ikimokyklines įstaigas paramai 

gauti iš LR ŽŪM programai 

„Ekologiškų ir pagal nacionalinę 

žemės ūkio ir maisto kokybės 

sistemą pagamintų maisto 

produktų vartojimo skatinimo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 

Paramos nepavyko gauti dėl 

objektyvių priežasčių 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.Aktyviai dalyvauti teikiant paraiškas 

Europos Sąjungos ar valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamuose priemonėse 

Įvykdyta iš dalies. Europos Sąjungos ar 

valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 

projektų, kuriuos galėtų įsisavinti ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga stoka 

2.2.  

2.3.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Inicijavau  strateginio plano 2020–2022 

metams rengimą 

Strateginio plano rengime dalyvavo 

bendruomenė, tikslai ir uždaviniai  suderinti 

su nacionaliniais ir rajono prioritetais bei 

įstaigos veiklos kokybės  įsivertinimo 

rezultatais. 

 Strateginiam planui  pritarė Klaipėdos 

rajono savivaldybės administracijos 

direktorius 
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3.2. Subūriau įstaigos bendruomenę nuotolinio 

ugdymo organizavimui ir įgyvendinimui 

karantino ir ekstremalios situacijos metu  

Parengti įstaigos nuotolinį ugdymą 

reglamentuojantys dokumentai, tvarkos 

padeda ir užtikrina sėkmingą nuotolinio 

ugdymo organizavimą 

3.3. Koordinavau Covid -19 situacijos valdymo 

komandos veiklą 

Parengtos tvarkos reglamentuojančios 

bendruomenės narių elgesį nustačius Covid-

19 ligos atvejį įstaigoje, sudarė sąlygas 

bendruomenės nariams jaustis pasitikinčiai, 

ramiai, užkirto grėsmės galimybę Covid -19 

ligai plisti daugiau, atsirasti židiniams. 

Įstaigoje sirgo ir darbuotojai ir vaikai, tačiau 

nei vienos darželio grupės veikla nebuvo 

sustabdyta  

3.4. Bendradarbiavau su Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracija, Lietuvos 

ūkininkais, siekiant įgyvendinti įstaigoje ir 

Gargždų mieste programą „Ekologiškų ir pagal 

nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės 

sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo 

skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 

Galimybė dalyvauti svarstant svarbius 

Gargždų miesto švietimo bendruomenei 

klausimus, išsakyti ir gauti įstaigos veiklai 

reikšmingą informaciją, ją efektyviai taikyti 

ruošiantis įgyvendinti programą 

3.5. Skatinau ir motyvavau įstaigos darbuotojus 

inicijuoti 1,2 % paramos pritraukimą 

Įstaiga gavo 6294 Eur paramą, kuri bus 

skirta ugdomosios aplinkos turtinimui 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

 

    

                                                 

           
 

 

 

 

 


