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1b forma 

Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa Nr. 10 
(programos pavadinimas) 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2016–ieji metai 

Asignavimų valdytojai 

ir priemonių vykdytojai 

Visagino „Atgimimo“ gimnazija Kodas 190243280 

 

Programos kodas 10 

     Programos parengimo argumentai 

Mokymosi aplinka – tai aplinka mokykloje ir už jos ribų, kurioje įgyvendinamas gimnazijos 

ugdymo turinys. Gimnazija turi užtikrinti, kad ši aplinka būtų fiziškai, psichologiškai ir socialiai 

saugi ir sveika besimokančiajam. Fizinei aplinkai priskiriami mokyklos pastatai, patalpos, teritorija, 

mokymo ir mokymosi priemonės. Nuo jų būklės priklauso darbo gimnazijoje saugumas, kokybė. 

Gimnazijoje atskiros patalpos reikalauja remonto, todėl edukacinė gimnazijos ugdymo aplinka ne 

visai atitinka keliamus jai reikalavimus. Būtina suremontuoti technologijų ir kitų kabinetų grindis, 

II gimnazijos aukšto koridoriaus sienas, sporto aikštelę ir amfiteatrą reikalinga įrengti pagal 

paruoštą projektą ir sąmatą, pagal renovacijos ankstesnius planus buvo numatyta įrengti biblioteką 

ir skaityklą vietoj uždaryto baseino; reikalinga atlikti lietaus nuotekų avarinius remonto darbus, 

atlikti lauko aikštelių ir laiptų avarinius darbus. 

Ši programa tęstinė. 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas (pagal strateginį 

plėtros planą) 

 Kodas  

 Kodas  

Šia programa įgyvendinamas 

įstaigos strateginis tikslas 

 Kodas  

Programos tikslas 
 Kodas  

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

Sudaromos tinkamos mokytojų ir mokinių veiklos gimnazijoje sąlygos. Kuriama reikalinga 

palanki ir saugi edukacinė ugdymo aplinka, gimnazija aprūpinama materialiniais ištekliais. 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Suremontuotas technologijų ir kitų kabinetų grindys, suremontuotos gimnazijos II aukšto 

koridoriaus sienos ir grindys, atlikti amfiteatro ir sporto aikštelės darbai, įrengta biblioteka ir 

skaitykla vietoj baseino, atlikti lietaus nuotekų avariniai remonto darbai, lauko aikštelių aplink 

pastatą ir laiptų avariniai darbai. 

 

Subalansuotos ir stabilios plėtros regione 

vystymas per investicijų skatinimą, 

infrastruktūros gerinimą. 

 

Saugios ir sveikos aplinkos 

bendruomenei kūrimas. 

 

02 

03 

Gerinti viešųjų erdvių kokybę, jų 

patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, 

prižiūrėti ir modernizuoti gimnazijos 

edukacines erdves 

03 

Plėtoti palankią viešąją infrastruktūrą 10 



Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 

01 uždavinys. Vykdyti gimnazijos patalpų remonto darbus. 

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: 

01.01 Avarinė laiptų būklė. Įgyvendinimo terminai 2016-2018 m. Reikalingos lėšos – 34754,00 

Eur. 

01.02 Kabinetų grindų ir II aukšto koridoriaus remontas. Įgyvendinimo terminai 2016-2018 m. 

Reikalingos lėšos – 7240,00 Eur. 

01.03. Lietvamzdžių remontas. Įgyvendinimo terminai 2016-2018 m. Reikalingos lėšos –

2896,00 Eur. 

02 uždavinys. Kofinansuoti europinį projektą. „Socialinė jaunimo integracija per ekologinį 

ugdymą“. Įgyvendinimo terminai 2016-2018 m. Reikalingos lėšos – 30000,00 Eur (visas 

projektas kainuoja 330 000 Eur; iš jų 300 000,00 Eur Europos Sąjungos lėšos, o 30 000,00 Eur 

kofinansavimas iš savivaldybės lėšų). 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa 

Numatyti veiksmai dėl subalansuotos ir stabilios plėtros regione vystymo per investicijų 

skatinimą, infrastruktūros gerinimą, užtikrinant saugią ir sveiką žmonių veiklos aplinką, numatytos 

priemonės aprūpinimui žmogiškaisiais ištekliais. 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai 

Gimnazija, siekdama aprūpinti ugdymo procesą materialiniais ištekliais, remiasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija, Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, Visagino savivaldybės tarybos nutarimais, Visagino savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dokumentais, gimnazijos strateginiu planu, ugdymo planu, 

vidaus audito dokumentais. 

Kita svarbi informacija 
 
SUDERINTA 

Pareigos        Parašas   Vardas, pavardė 

(už programos koordinavimą atsakingas asmuo) 
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Data  


