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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 
Ignalinos kultūros ir sporto centro veiklą vykdžiau vadovaudamasis 2018 - 2020 metų  

strateginiu planu, patvirtintu 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-164  ir veiklos planu. Strateginiai 
tikslai ir uždaviniai perkeliami į veiklos planą, kuriame iškeliami mokslo metų tikslai ir uždaviniai. 

 
2017-2018 mokslo metų veiklos tikslai ir uždaviniai 
1 tikslas. Siekti aukštesnės, geresnės ugdymo kokybės. 
Uždaviniai: 
1.Kelti būrelių vadovų, trenerių kultūros darbuotojų kompetencijas. 
2.Teikti metodinę pagalbą rajono dailės, kūno kultūros mokytojams, kultūros darbuotojams. 
3.Rengti ir vykdyti valstybinius bei tarptautinius projektus. 
4.Mokinių bendrųjų ir dalykinių  kompetencijų ugdymas. 
 
2 tikslas.  Kurti saugią, sveiką ugdymą skatinančią aplinką. 
Uždaviniai: 
1. Ugdymuisi palankaus mikroklimato užtikrinimas. 
2.Prevencinių ir neformaliojo vaikų švietimo programų  vykdymas. 
 
3 tikslas. Ugdyti pilietiškus, aktyvius bei kūrybingus bendruomenės narius. 
Uždaviniai: 
1. Plėsti mokinių saviraiškos galimybes. 
2.Plėsti bendradarbiavimą su kitomis ugdymo ir kultūros įstaigomis. 
3. Puoselėti kultūrines ir bendradarbiavimo tradicijas. 
 
Uždavinių  įgyvendinimas. 

Daug dėmesio buvo skiriama būrelių vadovų, sporto trenerių, kultūros darbuotojų kvalifikacijos 
ir kompetencijų tobulinimui, dalyvavimui projektuose.  Mokytojai, kultūros darbuotojai  dalyvavo 
rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose seminaruose, dalijosi gerąja patirtimi,stebėjo vieni kitų 
užsiėmimus, sportiness treniruotes. Dailės studijos vadovei Nijolei Trinkūnienei buvo suteiktas  
neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytojos ekspertės vardas.  

Aktyviai dalyvaujame projektinėje vekloje.  2018  m. vykdyti devyni projektai, gauta  186,286 
Eurų, įsisavinta 55,031 Eur. Projektai yra tęstiniai, likusi suma  bus panaudota  2019-2020 metais.  
Stengiamąsi tenkinti gabių ir talentingų mokinių poreikius:   darbui būreliuose mokiniai aprūpinami 
reikiamomis medžiagomis, sportiniu inventoriumi. Mokiniai sėkmingai dalyvavo rajono bei 
respublikiniuose konkursuose, olmpiadose, parodose, sportinėse varžybose, kultūriniuose renginiuose. 
Pasižymėję mokiniai buvo skatinami.  

Kuriant saugią, sveiką ugdymosi aplinką, stengiamąsi sukurti palankų mikroklimatą, laikantis 
mokymosi sutarties ir mokinio taisyklių,taikant  pageidaujamo elgesio skatinimo ir drausminimo 
sistemą. 



Sistemingai  aiškintasi mokinių poreikiai, ar tenkina juos esančios  formalųjį švietimą 
papildančios ugdymo  ir neformaliojo ugdymo programos. Mokiniai buvo įtraukiami  į  įvairius  
projektus, akcijas, programas, sudarytos sąlygos savo  gebėjimų plėtojimui.   
  Būrelių vadovai, treneriai,  teikė mokiniams informaciją apie psichotropinių medžiagų, 
alkoholio, tabako žalą, smurto,patyčių prevenciją. Puoselėjant bendruomeniškumą organizuota  nemažai 
renginių: kalėdiniai renginiai, renginiai jaunimui, šventės, festivaliai. 

Ugdant  mokinius pilietiškumo, aktyvumo bei kūrybingumo  buvo skatinama mokinių savivalda. 
Suaktyvėjo kitų rajono mokyklų mokinių  tarybų darbas, aktyviai dirba rajono mokinių asociacija. 
Mokiniai dalyvavo įvairiose akcijose, įgijo įvairių renginių organizavimo, socialinių kompetencijų. 

Vykdant IKSC  veiklą aktyviai buvo bendradarbiajama su rajono mokyklomis, neformaliojo 
ugdymo, kultūros įstaigomis, mokinių savivaldomis  bei kitomis įstaigomis. 
 
Pagrindinės įstaigos strateginio plano ir  metinės veiklos programos įgyvendinimo kryptys: kryptingas 
vaikų ir jaunimo užimtumas ir saviraiška, gabių  mokinių   gebėjimų ugdymas. Veiklos:  meninė 
(meninių sugebėjimų ugdymas ir lavinimas), sportinė  (sveikos asmenybės ugdymas ir lavinimas),  
kultūrinė (kultūrinių renginių organizavimas, profesionalaus meno koncertų rengimas), turistinė (vietinis 
ir tarptautinis bendradarbiavimas, priimant turistines grupes, suteikiant nakvynės paslaugas). 
Įvairių lygių ir pobūdžio renginių mokiniams koordinavimas ir organizavimas (olimpiados, šventės, 
konkursai). Mokyklų mokinių savivaldų kuravimas. 
Bendradarbiavimas su kitomis  vietos institucijomis, į IKSC veiklas buvo įtraukiami vietos 
bendruomenės nariai, dalyvaujama jų organizuojamose veiklose.  
Vaikų vasaros sporto stovyklų organizavimas ir mokinių grupių  priėmimas iš įvairių šalies vietų ir 
užsienio, kitas  mokinių užimtumas atostogų ir savaitgalių metu. 
Geriausiai mokiniai atsiskleidžia dalyvaudami įvairiuose renginiuose. Džiugino  būrelius, sportines 
grupes lankančių mokinių pasiekimai, jų dalyvavimas miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, 
festivaliuose sportinėse varžybose, kuriuose jie puikiai pasirodė ir tapo prizinių vietų laimėtojais  bei 
laureatais. 
Dailės studijos auklėtinė L. Žilėnaitė tapo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro 
vainikėlis‘‘ respublikinio turo nugalėtoja. Respublikiniame konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija‘‘ 9-12 klasių grupėje 1 vietą laimėjo I.Gasianec, 2 vietą M. Kajėnaitė, o 3 vietą 
A.Luneckaitė,  5-8 klasių grupėje  3  vietas  laimėjo G.Keturkaitė, A.Žilėnaitė, P.Kolosovas. Mokinių  
S.Golubickaitės ir L. Žilėnaitės darbai buvo atrinkti į 2018 m. Lietuvos  šimtmečio dainų šventės 
,,Vardan tos....‘‘ liaudies meno parodą. M.Kajėnaitė tapo laureate konkurse ,,Lietuva mūsų ženkluose“. 
Keramikos būrelio mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse ,,Keramikos plytelių siena- Pasaulis 
Vilniuje 2018‘‘ ir tapo laureatais bei X Tarptautiniame vaikų, jaunimo folkloro festivalyje ,,Baltų raštai-
2018‘‘ kūrybinių darbų konkurse ,,Saulės ženklai“, Lietuvos mokinių keramikos konkurse  ,,Kitas 
šimtas“ laureatu tapo  D.Aleksejevas. 
Liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė‘‘ dalyvavo  rajone, respublikoje organizuojamuose renginiuose, 
buvo Lietuvos šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos...‘‘ šokių dienos dalyviai. 
Sporto skyriaus auklėtiniai ypač gerų rezultatų pasiekė plaukimo, slidinėjimo ir biatlono sporto šakų 
varžybose. Geriausių sportininkų tarpe E.Kapočius  (plaukimas), A. Skudutytė (dviračių sportas), 
V.Kutkauskaitė (biatlonas), R. Dindaitė (biatlonas), J.Mačkinė (biatlonas), D.Šerėnaitė (biatlonas), 
D.Kliševičius (slidinėjimas), A.Zemenauskaitė (slidinėjimas). 
Ignalinos rajono mokiniai dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynėse (29 sporto šakos) - rajonas iškovojo 5 
vietą. Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynėse (kiokušin karate, grindų riedulys, lengvoji atletika, 
dviračių plento ir MTBO) iškovojo 3 vietą.   
2018  metais IKSC suaugusiems rajono gyventojams organizavo: krepšinio, merginų mažojo futbolo 
turnyrą, mažojo futbolo pirmenybes, tinklinio, plaukimo, jėgos trikovės, virvės traukimo, strėlyčių 
mėtymo, šaškių, teniso turnyrus ir kt. 
IKSC - dalykinių moksleivių olimpiadų organizatoriai. Didžioji dalis mokinių savivaldybės etape 
užėmusių pirmąsias vietas vyko į šalies etapą. Respublikiniuose konkursuose: ,,Lietuvos gamtininkas 5-
8 klasė“, 7-8 klasių  grupėje V.Cicėnaitė (Č.Kudabos progimnazija) užėmė 1 vietą respublikoje, 
tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2018“ A. Gasiukevičius užėmė 1 vietą 6 klasių grupėje 
ir pateko  į geriausiųjų 50 - tuką, o Nacionaliniame Č.Kudabos geografijos konkurse užėmė 2 vietą ir 6 
klasių grupėje pateko į 10-tuką. (Č.Kudabos progimnazija). Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse, 



tautosakos sekcijoje Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos mokinė J. Janutėnaitė apdovanota Švietimo ir 
mokslo ministerijos 3 laipsnio diplomu. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse Matas 
Kovalevskis 5-8 klasių grupėje 2 vietą regioniniame etape (Č.Kudabos progimnazija), B. Musteikytė, 
Ignalinos gimnazija, 9-12 kl. grupėje užėmė 3 vietą regione. Informatikos ir informatinio mąstymo 
konkurse ,,Bebras‘‘ 2  konkurso etape A.Mudėnas 11 klasių grupėje laimėjo 1 vietą (Ignalinos 
gimnazija). Teisinių žinių konkurse ,,Temidė‘‘ Vidiškių gimnazijos merginų komanda regioniniame 
etape iškovojo 3 vietą. 
2018 metais kultūros skyrius surengė 85 kultūrinius renginius. Vieni iš didžiausių renginių: pramoginių 
ir sportinių šokių festivalis ,,Ignalina-2018‘‘, tradicinis liaudiškos muzikos ir šokio festivalis ,,Oi, 
padainuosim ir pašoksim mes suėję“, paminėtos pagrindinės valstybingumo šventės:  Vasario 16-oji, 
Kovo 11-oji. Liepsnojo 100 laužų. Ignalinos rajono meno kolektyvai dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų 
šventėje ,,Vardan tos...‘‘, Vilniuje. Vyko kino filmų vakarai miesto aikštėje, 2 tradiciniai teatrų 
festivaliai: vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Bildučiai‘‘ bei suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalis 
,,Kaimynų teatrų  šventė“. 
Nemažai renginių vyko kaimo seklyčiose ir kultūros namuose. Visų kaimo seklyčių saviveiklininkai 
dalyvavo Vasario 16-osios šventėje Ignalinoje ,,Vardai išlikę per šimtmetį“. Po šios šventės  vyko akcija 
,,100 laužų Lietuvos ateičiai‘‘. Ceikinių kaimo seklyčioje vyko tradicinė liaudiškos muzikos šventė 
,,Kaimynų pasiutvakaris - 2018‘‘, tradicinė liaudies muzikantų, dainininkų ir pasakorių šventė ,,Ant savo 
tarmės sparnų‘‘. Organizuotos tradicinės kraštiečių šventės: ,,Sugrįžkime po medum kvepiančiom 
liepom‘‘, Taujūnuose, ,,Sugrįžkim ir pabūkim kartu“ Šiūlėnuose, ,,Takelis veda vėl namo“ Strigailiškyje. 
Rimšėje buvo atidengta paminklinė lenta Rimšes valsčiaus savanoriams, N.Daugėliškyje vyko tradicinė 
šventė ,,Šventa Ona - duonos ir vasaros gėrybių ponia‘‘. Paminėtas Mielagėnų miestelio ir mokyklos 
jubiliejus. Poeto Petro Panavo 85-osioms gimimo metinėms paminėti Šiūlėnuose vyko renginys 
,,Sukūrėme Lietuvą. Ir mes jau Lietuva. Kokie mes būsime - tokia bus Lietuva‘‘. Graži šventė, skirta 
šv.Jono Krikštytojo bažnyčios jubiliejui, vyko Kačergiškės kaime, kurios metu buvo atidengtos 
atminimo lentos. 
 
2018-2019 mokslo metais bus  įgyvendinami šie tikslai ir uždaviniai 
1 tikslas. Sudaryti sąlygas IKSC teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui. 
Uždaviniai: 
1. Tikslingai organizuoti ugdymo procesą, vykdyti darbų organizavimą, priežiūrą ir  užtikrinti grįžtamąjį 
ryšį. 
2  tikslas. Formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, 
lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą. 
Uždaviniai: 
1.  Plėsti formalųjį švietimą papildančio ugdymo paslaugų formų ir programų pasiūlą, sudarant sąlygas 
mokinių saviraiškai, tobulėjimui, kompetencijų ugdymui. 
2. Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, mokinių poreikius ir 
mokyklos galimybes atitinkančias formas. 
 
3  tikslas.   Kurti pozityvumu, partneryste ir bendradarbiavimu grįstą IKSC kultūrą, sudarant palankią, 
saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimui, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, 
vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai. 
Uždaviniai: 
1. Skatinti bendruomenės narių tobulinimąsi, bendradarbiavimą, telkti bendriems darbams, orientuotiems 
į kiekvieno vaiko ir IKSC sėkmę. 
2.  Gerinti  ugdymosi ir darbo sąlygas, stiprinti materialinius resursus. 

 

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.Įsteigti Ignalinos  
kultūros ir sporto centre 
jėgos salę, atsižvelgiant į 
treniruočių metodiką, 
įsigyti reikiamus 
įrengimus, treniruoklius, 
atnaujinti patalpas. 

Organizuoti jėgos salės 
įrengimą, paruošti 
patalpas.   

Treniruokliai paruošti naudojimui 
ir naudojami sportininkų 
treniruočių metu. 2018 metų 
balandžio 1 d. laimėjus naują 
projektą ,, Rizikos grupės 
jaunimo socialinė įtrauktis, 
pagrįsta sportine veikla, Latvijos 
ir Lietuvos bendradarbiavimas 
per sieną. Programa vyks iki 
2020 m. kovo 31 d. Dalis 
investicijų bus skirta sportiniams 
įrengimams. Projekto metu 
įrengsime profesionalią jėgos 
salę. 

Įsteigta Ignalinos 
kultūros ir sporto 
centre jėgos salė, 
atsižvelgiant į 
treniruočių metodiką, 
įsigyta reikiami 
įrengimai, 
treniruokliai, dalinai 
atnaujintos patalpos. 

1.2.Sudaryti sąlygas 
pedagoginiams ir 
kultūros darbuotojams 
tikslingai kelti 
kvalifikaciją. 

Skatinti darbuotojus 
dalyvauti 
kvalifikacijos kėlimo 
mokymuose. 

Visi pedagoginiai ir kultūros 
darbuotojai dalyvavo 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose: direktorius 21 val., 
skyrių vedėjai 20 val., 
metodininkai 186 val., 
direktoriaus pavaduotojas ūkiui 6 
val., buhalterės 4 val., raštinės 
administratorė ir raštvedė 13 val., 
sporto treneriai 142 val., meninių 
būrelių vadovai 164 val. 
Kultūros skyrius: choreografai 48 
val., teatro režisierė 6 val., 
kultūros ir laisvalaikio 
organizavimo specialistai 14 val., 
Iš viso: 624 val. Vienas 
pedagoginis darbuotojas įgijo 
eksperto kvalifikacinę kategoriją.    

Sudariau sąlygas 
pedagoginiams ir 
kultūros 
darbuotojams 
tikslingai kelti 
kvalifikaciją. 

1.3.Įgyvendinti Lietuvos 
valstybės atkūrimo100 – 
mečiui renginių planą, 
organizuoti kolektyvų 
dalyvavimą Lietuvos 
šimtmečio dainų 
šventėje ,, Vardan tos...“ 

Ignalinos kultūros ir 
sporto centro meno 
kolektyvų dalyvavimas 
2018 m. pasiruošime, 
Lietuvos šimtmečio 
dainų šventės ,, 
Vardan tos...“ 
apžiūrose. 

Ignalinos kultūros ir sporto 
centro meno kolektyvai dalyvavo 
2018 m. pasiruošime Lietuvos 
šimtmečio dainų šventei, ,Vardan 
tos...“ vėliau vyko kolektyvų 
apžiūra ir atranka į šokių dieną, 
visi mūsų kolektyvai pateko. 
Šventėje dalyvavo dailės studijos 
mokiniai, kurie demonstravo ir 
mokė margučių marginimo. 

Įgyvendinau 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100- mečiui 
renginių planą. 
Organizavau 
Ignalinos kultūros ir 
sporto centro 
kolektyvų 
dalyvavimą Lietuvos 
šimtmečio dainų 
šventėje, Vardan 
tos...“ 

1.4.Koordinuoti jaunimo 
garantijų iniciatyvos 
įgyvendinimo projektą 
,,Atrask save“, 
informuoti nedirbantį, 
nesimokantį jaunimą 
apie jų aplinkoje 

Siekti sumažinti jaunų 
bedarbių, 
nesimokančių, 
neaktyvių jaunuolių 
skaičių. 

Jaunimo garantijų iniciatyvos 
įgyvendinimo projektas ,,Atrask 
save“, prasidėjo 2015 m. spalio 1 
d., baigėsi 2018 m. rugsėjo 30 d. 
2018 m. projekte dalyvavo 12 
jaunuolių 2 iš jų įsidarbino, 2 
jaunuoliai įstojo mokytis į 

Koordinavau 
jaunimo garantijų 
iniciatyvos 
įgyvendinimo  
projektą ,,Atrask 
save“, informuotas 
nedirbantis, 



esančias galimybes. aukštąsias mokyklas. 
Nedirbančius ir mokymuose 
nedalyvaujančius 15-29 m. 
jaunuolius, atsižvelgiant į jų 
individualius poreikius ir 
galimybes, skatinome  įsitraukti į 
aktyvų visuomeninį gyvenimą ir 
tuo stengėmės sumažinti nedarbo 
lygį. 

nesimokantis 
jaunimas apie jų 
aplinkoje esančias 
galimybes. 

 

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

2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5.  

 

3. Užduotys ar 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.Atnaujinti Ignalinos kultūros ir sporto centro nuostatai. Pagerėjo įstaigos veikla. 
3.2.Dalyvauta  projekte ,,Inovacijų taikymas organizuojant 
Ignalinos krašto tradicinius renginius. 

Sustiprėjo kultūros įstaigų materialinė bazė. 

3.3.  
3.4.  
3.5.  

 

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.    
 

III SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius                    Gerai ☐ 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1.Renginių ir sportinių varžybų organizavimas. 
6.2. 

 



____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 

 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

9. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

9.1.   
9.2.   
9.3.   
9.4.   
9.5.   

 
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
 
______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 

Susipažinau. 
____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 




