
PROJEKTO (INICIATYVOS) DALIJAMASIS BIUDŽETAS VEIKLŲ PLANAS 

 

Tikslas – įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą mokykloje iki 2022-12-20, įtraukiant  

5-8 klasių moksleivius į viešųjų sprendimų priėmimą, prisidedant prie mokyklos biudžeto dalies 

paskirstymo.  

LAIKAS VEIKLA DALYVIAI ATSAKINGI 

2022 m. lapkričio 

7 d. 

Vyks dalyvaujamojo biudžeto 

dirbtuvės – mokymai mokyklų 

atstovams rengiami TILS ir Edu 

Vilnius (2 atstovai iš mokyklos). 

E. Gervetauskaitė 

D. Valackienė 

D. Valackienė 

2022 m. lapkričio 

21 d. 

 

Mokyklos atstovai pristatys mokyklos 

biudžeto sandarą. 

TILS ir Edu Vilnius surengs diskusijas 

su moksleiviais apie tvaraus biudžeto 

sudarymą, lėšų paskirstymą, 

skaidrumą, pristatys dalyvaujamojo 

biudžeto eigą ir taisykles.  

Edu Vilnius ir TILS su moksleiviais 

surengs interaktyvų užsiėmimą tema 
„Ką norėtum pakeisti savo mokykloje? 

Tam turi X eurų - PASIŪLYK SAVO 

IDĖJĄ!“. Siūlomos idėjos turės atitikti 

tvarumo principus. Po kūrybinių 

dirbtuvių TILS ir Edu Vilnius surašys 

sugrupuotas moksleivių idėjas ir atsiųs 

mokyklos konsultacinei grupei per 2 

darbo dienas. 

Penki  5-8 klasių  

mokinių atstovai 

E. Gervetauskaitė 

D. Valackienė 

2022 m. lapkričio 

22-30 d 

Mokinių atstovai savo klasės 

mokiniams pristatys iniciatyvos idėją.  

Klasė sugalvos savo idėją siūlymui. 

Atstovai konsultuosis su sudaryta 

mokytojų komanda.  

Parengę savo idėjos pasiūlymą, atneš 

(atsiųs) Tamo dienynu mokytojai 
Editai Gervetauskaitei. 

5-8 klasių mokiniai Klasių auklėtojai 

2022 m. gruodžio 

1-2 d. 

Mokytojų komanada atrinks 5 

geriausius pasiūlymus. 

Mokytojų komanda  E. Gervetauskaitė, 

D. Valackienė  

2022 m. gruodžio 

5-7 d. 

Penkios atrinktos klasės parengs 

online trumpą savo idėjos pristatymą 

(5 skaidrės, 1 min.filmukas) 

viešinimui elektroniniu būdu.  

Pristatymą 7 dieną mokiniai atsiųs 
mokytojai E. Gervetauskaitei. 

Idėjas paviešins elektroninėje erdvėje, 

mokyklos TV. 

Penkių idėjų autoriai E. Gervetauskaitė, 

S. Malmigė, 

N. Butkienė 



2022 m. gruodžio 

8-9 d. 

 

Vyks balsavimas už geriausią įdėją 

įgyvendinimui.    

5-8 klasių mokiniai S. Malmigė,  

S. Vasyliūtė 

Čepukėnienė 

2022 m. gruodžio 
12  d. 

Paskelbs laimėtojus  E. Gervetauskaitė 
D. Valackienė 

2022 m. gruodžio 

12-16 d. 

Organizuos idėjos įgyvendinimo 

procesus (užsakymus, pirkimus) 

Idėjos laimėtojų 

klasės atstovai kartu 

su mokytojų 
komandos atstovu 

D. Valackienė 

 

Pastabos:  

1. Moksleivių pasiūlymai bus vertinami pagal nustatytus kriterijus (pvz., ar projektas patenka į 
moksleiviams paskirto biudžeto ribas, ar projektas turės tęstinių išlaidų, kurios ilgainiui gali 

sudaryti sunkumų, ar projektas bus naudingas daugumai moksleivių ir pan.). Esant poreikiui, 

projektų pasiūlymai galės būti tobulinami pagal nustatytas taisykles. 

2. Idėjos pristatymui elektroniniu būdu pasiūlysime pristatymo modelį, bus paskelbta Tamo 

dienynu atskirai. 

3. Pristatant idėją reikės pristatyti ir idėjos įgyvendinimo galimybes, gamintojus, tiekėjus ir pan.  

4. Penkių moksleivių komandoje turi būti keli mokiniai, priklausantys mokinių tarybai. 


