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2018–2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

VEIKLOS PLANAS 2018-IEMS  METAMS 
 

I SKYRIUS 
 VEIKLOS KONTEKSTAS 

 
 

Šiaulių dailės galerija yra biudžetinė Savivaldybės kultūros įstaiga (toliau – Įstaiga) kurios 
veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento 
kultūros skyrius, todėl Įstaigos 2018 metų veiklos planas yra integruotas į Savivaldybės 2018 - 2020 
metų veiklos planą. 

         Įstaiga yra finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.  Biudžeto asignavimai  skiriami darbo 
užmokesčiui ir komunalinėms bei kitoms paslaugoms apmokėti. Įstaigos lėšos, uždirbtos teikiant 
atsitiktines mokamas paslaugas, naudojamos   paslaugoms  apmokėti bei kitoms įstaigos reikmėms. 

         Pagrindinės Įstaigos  problemos, sąlygotos vidaus ir išorės faktorių,  yra materialinės bazės 
trūkumas  ir atnaujinimas,  pastato apšiltinimas bei ekspozicinių salių ir darbo kabinetų remontas. 

         Įstaiga, vykdydama savo veiklos tikslus ir uždavinius, vadovaujasi Įstaigos nuostatais, 
patvirtintais Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-359. 
          Šiaulių dailės galerija yra  vienas svarbiausių Šiaurės Lietuvos vaizduojamojo meno centrų, 
kuriame rengiamos miesto dailininkų, šalies ir užsienio vaizduojamojo meno parodos.  Įstaigoje taip 
pat vykdomos edukacinės programos, skaitomos paskaitos miesto bendruomenei, vyksta 
konferencijos, seminarai, veikia šiuolaikinio meno informacijos biuras. Įstaiga savo veikloje 
vadovaujasi įvairioms meno rūšims atviro meno centro principais, joje vyksta įvairūs teminiai 
eksperimentinės, elektroninės, džiazo, klasikinės muzikos renginiai.  Rengdama tarpdisciplininio 
meno  projektus, Įstaiga kryptingai skleidžia šiuolaikinio meno idėjas. Organizuodama tarptautinius 
festivalius pristato įdomiausius vaizduojamojo meno, muzikos, šokio, madų tendencijas. Skleisdama 
kultūros svarbos, kūrybinės laisvės ir meninių ieškojimų idėjas įstaiga aktyviai dalyvauja 
kultūriniame miesto ir respublikos gyvenime. Nuo savo įkūrimo pradžios, skatindama menines 
naujoves, įstaiga kuria kultūrinį miesto tapatumą ir simbolizuoja kūrybines miesto galias. 

Svarbiausi yra Įstaigos organizuojami tęstiniai projektai, kurie įtvirtina įstaigos tikslus: 
tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis VIRUS, skaitmeninių technologijų ir meno sąveikoms skirtas 
multimedijos  meno festivalis ENTER, pleneras – konkursas  (NE)ATRASTI ŠIAULIAI, gatvės 
meno pleneras, atvirų paskaitų ciklas MENO ETERIS, trijų draugaujančių miestų Šiaulių, Jelgavos 
ir Pernu menininkų kūrybos parodos BALTIJOS MENO FAKTORIUS, edukacinis projektas 
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vaikams ir jaunimui MENOPOLIS, naujausių meno tendencijų ciklai, metinės miesto dailininkų ir 
tautodailės kūrybos parodos. 

2018 metais numatoma tęsti įstaigos tikslus dalyvaujant ir teikiant projektus finansavimui 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos  Kultūros tarybai bei kitoms programoms. 
Parengtas investicinis projektas įstaigos pastato ir vidaus remontui. 
             Pagrindinė įstaigos veiklos sėkmė – profesionalūs, kūrybiški, drąsūs, daug dirbantys, turintys 
vidinės motyvacijos ir asmeninių vertybių įstaigos darbuotojai.  2018 metais numatomi tolesni 
tobulėjimo žingsniai: mokymai, seminarai, naujų veiklų paieškos. 
 

II SKYRIUS 
I TIKSLAS (KODAS 01) 

 
Tenkinti miesto gyventojų kultūrinius poreikius, skatinti jų kūrybiškumą; organizuoti ir rengti 

šiuolaikinio meno parodas, projektus, pristatyti šiuolaikinio meno tendencijas, meno raidos įvairovę.  
 

Rezultato vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas 

2017-ųjų  
metų faktas 

2018-ųjų  
metų planas 

2019-ųjų  
metų planas 

2020-ųjų  
metų planas 

Parodų skaičius 24 24 24 24 
Projektų skaičius 5 4 4 4 
Renginių skaičius 131 125 126 126 
Lankytojų skaičius 13381 13600 13700 13800 
Darbuotojų skaičius seminaruose 5 4 6 6 
Finansavimo šaltiniai kultūros 
projektams 

2 2 2 2 

Plenerų (konkursų) skaičius 2 2 2 2 
   

II TIKSLAS (KODAS 02) 
 

            Modernizuoti Šiaulių dailės galeriją, suteikiant jai galimybę konkuruoti kultūros paslaugų 
rinkoje, galimybę organizuoti šiuolaikinius, modernius ir kokybiškus kultūros renginius.  
 

Rezultato vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas 

2017-ųjų  
metų faktas 

2018-ųjų  
metų 

planas 

2019-ųjų  
metų 

planas 

2020-ųjų  metų 
planas 

Kompiuterinė programinė įranga (vnt.) 14 0 0 0 
Interneto svetainės atnaujinimas 1 0 0 0 
Durų keitimas, dažymas  ir remonto 
darbai (vnt.) 13 0 0 0 

Įstaigos pastato atnaujinimas (vnt.) 0 1 0 0 
Ekspozicinė įranga (vnt.) 0 0 3 3 
 
 

III SKYRIUS 
I  TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 
I uždavinys. Rengti miesto, respublikines ir tarptautines šiuolaikinio ir profesionaliojo 

vaizduojamojo meno parodas, organizuoti festivalius bei kultūros renginius (kodas 01.01). 
Uždaviniu siekiama suteikti galimybę Šiaulių miesto gyventojams ir svečiams susipažinti su 
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šiuolaikinio meno aktualijomis ir pagrindinėmis įvairių meno rūšių tendencijomis. Uždaviniui 
realizuoti numatomos priemonės:   

 
            1. Rengti vaizduojamojo meno parodas.     

Penketo narių tapytojų Broniaus Gražio, Henriko Natalevičiaus, Mindaugo Skudučio, 
Raimundo Sližio ir Romano Vilkausko restrospektyvinė paroda PO 40-IES METŲ. 2017 m. gruodžio 
– 2018 m. sausio mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

Šiaulių universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Dailės 
magistrantūros studentų baigiamųjų dizaino, grafikos, tapybos darbų gynimas ir paroda. 2018 m. 
sausio mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

Adomo Žudžio kūrybos paroda. 2018 m. sausio – vasario mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė); 

Dalios Mikonytės kūrybos paroda. 2018 m. sausio – vasario mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė); 

Romualdo Inčirausko kūrybos paroda „Civilizacijos“. 2018 m. vasario – kovo mėn. (E. 
Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

grupinė Prancūzijos menininkų grafikos paroda. Prancūzų kultūros savaitė – 2018 m. vasario 
– kovo mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

52-oji Šiaulių regiono tautodailės darbų paroda, skirta Lietuvos šimtmečiui. 2018 m. kovo –
balandžio mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

puodžių karalių Virgilijos Silvestros Šufinskienės, Reginos Mataitienės, Vidmanto Vertelio, 
Algimanto Tamašausko kūrybos parodos. 2018 m. kovo – balandžio mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė); 

„Aukso vainiko“ laimėtojų Antano Dundulio, Elenos Adomaitienės, Stanislovo Špuko 
kūrybos parodos. 2018 m. kovo – balandžio mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų 
kuratorė); 

medijų meno festivalio „Enter’16“ šiuolaikinio medijų meno parodos. 2018 m. balandžio – 
gegužės mėn. (V. Kinčinaitis, direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai); 

metinė 57-oji Šiaulių miesto dailininkų kūrybos paroda. 2018 m. gegužės – birželio mėn. (E. 
Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė);  

Ramūno Grikevičiaus kūrybos paroda. 2018 m. birželio – liepos mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė);  

Rūtos Povilaitytės kūrybos paroda. 2018 m. birželio – liepos mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė);  

Rimanto Bagdono kūrybos paroda. 2018 m. birželio – liepos mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė); 

Simonos Bagdonaitės kūrybos paroda. 2018 m. birželio – liepos mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė); 

gatvės meno pleneras „Saulės pagrobimas III“. 2018 m. birželio – rugsėjo mėn. (V. 
Kinčinaitis, direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai); 

teminė grupinė skulptūros paroda. 2018 m. liepos – rugsėjo mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė); 

 „Šiaulių meno faktorius“. Grupinė teminė paroda „100 procentų“, skirta Lietuvos 
šimtmečiui. Šiaulių dienos. 2018 m. rugsėjo mėn. (V. Kinčinaitis, direktoriaus pavaduotojas 
kultūrinei veiklai); 

Martyno Juchnevičiaus kūrybos paroda. 2018 m. rugsėjo mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių 
renginių ir parodų kuratorė); 
           Stasio Povilaičio fotografijų paroda. 2018 m. spalio mėn. (E. Šimkienė, kultūrinių renginių 
ir parodų kuratorė); 
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Renės Banaitienės odos darbų paroda. Koncepcija „Miestas“. 2018 m. spalio mėn. (E. 
Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

Rasa Jansone (Latvija) tapybos paroda. 2018 m. spalio – lapkričio mėn. (E. Šimkienė, 
kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

šiuolaikinio meno festivalio „Virus‘23“ parodos. Šiuolaikinės tapybos paroda. 2018 m. 
lapkričio – gruodžio mėn. (V. Kinčinaitis, direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai); 

Birutės Zokaitytės kūrybos paroda. 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėn. (E. 
Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė); 

Jūratės Neimantienės keramikos paroda. 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėn. (E. 
Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė). 

 
           2. Organizuoti tęstinius kultūros projektus. 

Medijų meno festivalis ENTER'16 – 2018 m. balandžio – gegužės mėn. (V. Kinčinaitis, 
direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai); 

„3B – Baltijos meno faktorius“, teminė grupinė draugaujančių miestų Jelgavos (Latvija), 
Parnu (Estija) ir Šiauliai (Lietuva) menininkų paroda, skirta Baltijos šalių nepriklausomybės 
šimtmečiui Parnu, Estijoje – 2018 m. vasario mėn. (V. Kinčinaitis, direktoriaus pavaduotojas 
kultūrinei veiklai); 
           tarptautinis šiuolaikinio meno ir mados festivalis VIRUS'23 – 2018 m. lapkričio – gruodžio 
mėn. (V. Kinčinaitis, direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai). 

 
3. Rengti įvairius tarpdisciplininius kultūros renginius. 
Prancūzų kino festivalio „Žiemos ekranai“ filmų peržiūros – 2018 vasario mėn.; 
chorinės ir instrumentinės muzikos koncertai – 2018 m. balandžio–gegužės mėn.; 
renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams. 2018 m. sausio – gruodžio mėn.; 
kiti renginiai 2018 m. sausio – gruodžio mėn.  
 
4. Organizuoti meninių akcentų plenerą. 
Meninių akcentų pleneras 2018 m. gegužės – rugsėjo mėn. (V. Kinčinaitis, direktoriaus 

pavaduotojas kultūrinei veiklai). 
 
5. Organizuoti viešų erdvių meno plenerą. 
Viešų erdvių meno pleneras SAULĖS PAGROBIMAS III,  2018 m. birželio – rugsėjo mėn. 

(V. Kinčinaitis, direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai). 
 

*Parodų ir renginių laikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į autorių, atlikėjų galimybes ir 
nenumatytas aplinkybes. 

**Kiekvienai parodai bus rengiamas visai visuomenei atviras ir nemokamas parodos 
pristatymo renginys. 
 

II uždavinys. Vykdyti edukacines programas, organizuoti paskaitų ciklus kultūros ir 
meno temomis (kodas 01.02). 

Uždaviniu siekiama formuoti kultūringą ir visapusiškai išsilavinusią bei kritišką asmenybę, 
ugdant estetinį skonį ir kultūrinių vertybių svarbą; sudaryti sąlygas vaikams ir moksleiviams 
bendradarbiauti su menininkais, tęsti  galerijos edukacinę veiklą, kryptingai formuoti galerijos 
auditoriją. Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

1. Rengti edukacines programas vaikams ir jaunimui. 
Tęstinis kultūros projektas „Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ – vasaros 

stovykla ir kūrybinės laboratorijos  (E. Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė). 
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2.  Rengti viešas paskaitas miesto bendruomenei. 
Atviros paskaitos miesto bendruomenei kultūros, meno, švietimo, ir kt. temomis (E. 

Šimkienė, kultūrinių renginių ir parodų kuratorė). 
 

III uždavinys. Užtikrinti  įstaigos veiklą (kodas 01.03). 
Uždaviniu siekiama užtikrinti kultūros paslaugų kūrimą, teikimą ir plėtojimą įvairioms 

gyventojų grupėms bei kelti darbuotojų kvalifikaciją. Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 
1. Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda. 
2. Atlygintinų paslaugų teikimas. 
3. Darbuotojų  dalyvavimas seminaruose. 
4. Finansavimo šaltinių paieška kultūros projektams. 
 

II  TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

I uždavinys. Rekonstruoti Šiaulių dailės galerijos pastatą (kodas 02.01). Uždaviniu 
siekiama atnaujinti  Šiaulių dailės galeriją, suteikiant jai galimybę konkuruoti kultūros paslaugų 
rinkoje, galimybę organizuoti šiuolaikinius, modernius ir kokybiškus kultūros renginius, tuo garsinant 
Šiaulių miesto, kaip šiaurės Lietuvos regiono sostinės, vardą. Uždaviniui realizuoti numatomos 
priemonės: 

1. Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą. 
Pastato apšiltinimas. 

 
II uždavinys. Įstaigos materialinės ir techninės bazės atnaujinimas (kodas 02.02). 

     Uždaviniu siekiama įstaigą aprūpinti ne tik modernia technika, kuri būtina  rengiant 
šiuolaikinio meno parodas ir kultūrinius renginius, tačiau ir būtinomis eilinėmis, kasdieninėmis 
priemonėmis.  Uždaviniui realizuoti numatomos priemonės: 

1. Techninės ir ekspozicinės įrangos įsigijimas. 
Ekspozicinės įrangą planuojame įsigyti 2019 metais. 

             
 
 
Direktorė                                                                                                     Romualda Atkočiūnienė 
 
 
 
(Asignavimų valdytojo suderinimo žyma) 
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SB (proj.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Parodų sk. 24 24 24

VB (proj.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renginių sk. 24 24 24

Lankytojų sk. 8140 8140 8150

Iš viso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SB (proj.) 8,0 12,0 35,6 10,0 10,0 Projektų sk. 3 3 3

VB (proj.) 14,5 54,0 31,0 60,0 60,0 Renginių sk. 17 17 17

Lankytojų sk. 3300 3300 3300

Iš viso 22,5 66,0 66,6 70,0 70,0

SB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renginių sk. 29 30 30

VB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lankytojų sk. 600 600 600
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(1c forma)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

01 01 01 Rengti  vaizduojamojo meno parodas  
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im
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, 
m

at
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Tenkinti miesto gyventojų kultūrinius poreikius, skatinti jų kūrybiškumą; rengti šiuolaikinio meno parodas, projektus, pristatyti šiuolaikinio meno tendencijas, meno raidos įvairovę.

Rengti miesto, respublikines ir tarptautines šiuolaikinio ir profesionaliojo vaizduojamojo meno parodas, organizuoti festivalius bei kultūros renginius.

Priemonės pavadinimas
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KURTI KOKYBIŠKĄ GYVENAMĄJĄ APLINKĄ

KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

01 01 02 Organizuoti tęstinius kultūros projektus  

01 01 03 Rengti įvairius tarpdisciplininius kultūros 

renginius



Iš viso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SB 

(program.)
17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 Plenerų sk. 1 1 1

Sukurtų meninių akcentų sk. 10 10 10

Dalyvių sk. 10 10 10

Iš viso 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0

SB 

(program.)
10,0 12,0 0,0 12,0 12,0 Plenerų sk. 1 1 1

Dalyvių ir jų sukurtų kūrinių 

sk.
8 8 8

Lankytojų sk. 210 310 400

Iš viso 10,0 12,0 0,0 12,0 12,0

01 01
49,5 95,0 66,6 82,0 82,0

01 02

SB (proj.) 1,4 2,2 0,0 3,0 3,0 Projektų sk. 1 1 1

VB (proj.) 6,0 8,5 7,2 11,0 11,0 Renginiai (edukaciniai) sk. 50 50 50

Lankytojų sk. 1000 1000 1000

Iš viso 7,4 10,7 7,2 14,0 14,0

SB 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Renginių sk. 5 5 5

VB (proj.) 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Lankytojų sk. 350 350 350

Iš viso 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

01 02
11,9 10,7 7,2 14,0 14,0

01 03

SB 115,2 153,4 124,0 168,7 194,0 Pareigybių  sk. 11,5 12,5 13,5

VB 1,5

Iš viso uždaviniui:

Vykdyti edukacines programas, organizuoti paskaitų ciklus kultūros ir meno temomis. 

01 02 01  Rengti edukacines programas vaikams ir 

jaunimui  

Užtikrinti įstaigos veiklą

01 03 01 Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda 

01 01 04 Organizuoti meninių akcentų plenerą

01 02 02 Rengti viešas paskaitas miesto 

bendruomenei 

01 01 05 Organizuoti viešų erdvių  meno plenerą

Iš viso uždaviniui:

01 01 03 Rengti įvairius tarpdisciplininius kultūros 

renginius



Iš viso 116,7 153,4 124,0 168,7 194,0

SB (SP) 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8

SB (LIK) 1,6 1,0

Iš viso 6,1 4,5 5,5 4,8 4,8

SB Darbuotojų sk. 4 6 6

VB

Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SB Finanasavimo šaltinių sk. 2 2 2

VB

Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 03
122,8 157,9 129,5 173,5 198,8

01
184,2 263,6 203,3 269,5 294,8

02

02 01

SB 0,0 151,0 151,0 0,0 0,0 Pastatų sk. 1 0 0

VB

Iš viso
0,0 151,0 151,0 0,0 0,0

02 01
0,0 151,0 151,0 0,0 0,0

02 02

SB 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Ekspozicinė įranga 0 3 3

Iš viso 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6

02 02
0,0 0,0 0,0 1,6 1,6Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Modernizuoti Šiaulių dailės galeriją, suteikiant jai galimybę konkuruoti kultūros paslaugų rinkoje, galimybę organizuoti šiuolaikinius, modernius ir kokybiškus kultūros renginius.

Rekonstruoti Šiaulių dailės galerijos pastatą.

02 01 01 Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės 

galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)

Įstaigos materialinės ir techninės bazės atnaujinimas

02 02 01 Techninės  ir ekspozicinės įrangos 

įsigijimas 

Iš viso uždaviniui:

01 03 04 Finansavimo šaltinių paieška kultūros 

projektams

Iš viso uždaviniui:

01 03 03 Darbuotojų  dalyvavimas seminaruose

01 03 02 Teikiamos atlygintinos paslaugos  

01 03 01 Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda 



02
0,0 151,0 151,0 1,6 1,6

184,2 414,6 354,3 271,1 296,4

Direktorė Romualda Atkočiūnienė

(1c/1 

forma)

Iš viso tikslui:

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. 

įsakymu Nr. A -1475 

Iš viso programai:



1. 161,0 368,6

1.1. 153,4 364,1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. 24,7 62,5

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 4,5 4,5

1.11. 1,6

2.

184,2 431,1

Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)

Europos Sąjungos lėšos ES

Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)

Įstaigų pajamų lėšos SP

Kitos lėšos (KT)

Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)

Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)

Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)

Paskolų lėšos PS

Finansavimo šaltiniai

 2017 

metais 

patvirtinti 

asignavima

4,5

1,0

Iš viso finansavimas programai  (1 eilutė + 2 eilutė) 354,3

2018 metais 

patvirtinti 

asignavimai

Savivaldybės biudžeto lėšos 316,1

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 310,6

38,2

 2018 

metų 

poreikis

Programų lėšų likutis SB (LIK)

Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)
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