
 

 

 

____BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO „ŠILO“ PRADINĖ MOKYKLA ________ 

 

 

 

2016 METŲ KAUNO „ŠILO“ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO VEIKLOS 

ATASKAITA 
 

 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas:  Kariūnų pl. 3, Kaunas LT – 45432;  

1.2. Telefono Nr. (8 37)  34 58 73; 

1.3. El. pašto adresas: siloprm@silas.kaunas.lm.lt; 

1.4. Interneto svetainė: www.silas.kaunas.lm.lt.    

 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, 

pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų ir bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį 

mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas. 

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: mokyklos veiklos sritis - švietimas, veiklos rūšis – pradinis ugdymas, 

kodas 85.20. 

2.3  Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

2.3.1. Formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintas bendrąsias programas, bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius arba nustatyta 

tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą; 

2.3.2. Konkretina ir individualizuoja pradinio ugdymo programas skirtingų gebėjimų mokiniams; 

2.3.3. Sudaro neformaliojo švietimo programas; 

2.3.4. Pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

2.3.5. Laiduoja pradinio ugdymo programos turinio lankstumą ir variantiškumą, programos turinio 

ir jo perteikimo būdų dermę, individualizuotų pagal mokinių poreikius ir gebėjimus programų ir 

valstybės nustatytų išsilavinimo standartų atlikimą; 
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2.3.6. Vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir 

specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių 

integruotą mokymą pradinio ugdymo klasėse; 

2.3.7. Sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai; 

2.3.8. Sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

2.3.9. Vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją; 

2.3.10. Vykdo privalomo mokymosi kontrolę; 

2.3.11. Inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams; 

2.3.12. Mokyklos valdymą grindžia demokratiniais principais; 

2.3.13. Plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus; 

2.3.14. Kuria mokykloje modernią informavimo sistemą; 

2.3.15. Kuria mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį; 

2.3.16. Vykdo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.; 

2.3.17. Nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, mokyklos 

valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti 

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir mokyklos partneriai; 

2.3.18. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia mokyklos 

vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos 

teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas; 

 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kodas 

111106319.  

3.2. Įstaigos įsteigimo metai: 1993 m. balandžio 13 d. 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 
(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

4.1. Įstaigos dalininkai:  

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:  

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 
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V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracij

a (direktorius 

ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas 

ir kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso etatų 

(pagal etatų 

sąrašą 01-01) 

Atestuot

ų 

mokytoj

ų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

2,5 5,5 10,75 0 18,75 1 8 8 2 19 

 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 
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5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2016 m. 

Eil. 

Nr. 

Darbuotojo 

vardas, 

pavardė 

Kvalif. 

renginio 

(kursų, 

seminarų) 

data 

Įstaigos, kuri 

organizavo 

pavadinimas 

Kvalifikacinės 

programos pavadinimas 

Truk-

mė 

Išduoto 

pažymėjimo  

Nr. ir data 

1. Rūta Gaidienė 

(Direktorė) 

2016-01-27 PKG Tarpasmeninis 

bendravimas. Sunkių 

situacijų valdymas 

4 val. Nr. PKG-16-

0057 

2016-01-27 

  2016-02-10 PKG Mokykimės valdyti 

konfliktus. Bendruomenės 

glaudinimas 

5 val. Nr. PKG-16-

0139 

2016-02-10 

  2016-02-12 KPKC Naujovės viešųjų pirkimų 

organizavime 

6 val. Nr. VK-0087 

2016-02-12 

  2016-02-18 KPKC Kauno miesto ugdymo 

įstaigų gerosios patirties 

sklaidos konferencija 

„Kuriame ateities mokyklą 

kartu“ 

6 val. Nr. VB-0178 

2016-02-18 

  2016-04-08 Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

Skaitė pranešimą 

mokslinėje praktinėje 

konferencijoje 

“Akademinio jaunimo ir 

mokinių etnokultūrinės 

savimonės stiprinimas“, 

tema „Etnokultūros 

ugdymas „Rėdos ratu“ 

Kauno „Šilo“ pradinėje 

mokykloje  

6 val. 2016-04-08 

  2016-03 - 

2016-04 

KPKC Lyderystė šiuolaikiškoje 

besimokančioje 

organizacijoje: tęstinė 

programa. 

24 val. Nr. 

LEG_107397 

2016-04 

  2016-03-

08,15 – 

2016-04-20 

KPKC Vadybinių kursų 

„Lyderystė šiuolaikiškoje 

besimokančioje 

organizacijoje“ tęstinė 

programa 

24 val. Nr. VB-0656 

2016-04-20 

  2016-05-

24,25 

KPKC Mokyklų patirtys siekiant 

mokinių mokymosi 

pažangos 

16 val. Nr. GA-0759 

2016-05-25 

  2016-12-27 KPKC Mokinių interesus 

žadinantys metodai, 

metodinės įvairovės ir 

naujovės neformaliojo 

vaikų švietimo veikloje 

6 val. Nr. BA-2371 

2016-12-27 

2. Roma 

Svigarienė 

(direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui) 

2016-02-10 PKG Mokykimės valdyti 

konfliktus. Bendruomenės 

glaudinimas 

5 val. Nr. PKG-16-

0137 

2016-02-10 

  2016-03-19 

2016-03-23 

Kauno rajono 

švietimo centras 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

įgalinimo šeimoje ir 

mokykloje patirtis Česky 

Krumlov gimnazijoje 

24 Nr. 9586 

2016-03-23 

  2016-09-28 KPKC Psichologinis pasirengimas 

ekstremalioms situacijoms 

6 val. Nr. BA-1668 

2016-09-28 

  2016-11-03 UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

Skaitmeninių pamokų ir 

mokymo(si) objektų 

naudojimas ir kūrimas su 

ActivInspire programa 

6 val. Nr. 16-E-1835 

2016-12-30 

  2016-12-27 KPKC Mokinių interesus 6 val. Nr. BA – 2373 
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žadinantys metodai, 

metodinės įvairovės ir 

naujovės neformaliojo 

vaikų švietimo veikloje 

2016-12-27 

 

 

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

 

2 lentelė 

 

 

VII SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
444333,94 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 364691,58 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 155847,98  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa Nr.4 

138110 Lėšos panaudotos ūkinei veiklai 

1.1.2.  Investicijų programa Nr.2 10926,41 Lėšos panaudotos pastato 

šiltinimui 

1.1.3.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa- Įstaigų pajamų lėšos Nr.4s 

5711,57 Lėšos panaudotos ūkinei veiklai 

1.1.4.  Viešųjų paslaugų teikimo programa 1100 Vasaros stovykla 

2. Valstybės biudžeto lėšos  291691,58  

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos): 

  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa 

Nr.7 

289471,58 Lėšos panaudotos ugdymo 

procesui vykdyti 

2.1.2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa Nr.4  Dotacija iš kitų valdymo 

lygių dėl MMA padidinimo 

2220,00 Lėšos panaudotos  MMA 

didinimui 

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos - - 

3.1.  Švietimo mainų paramos fondas - - 

4. Kitos lėšos – Kauno miesto savivaldybės 

administracija 

- - 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

2714,73 Lėšos panaudotos trinkelių 

klojimui m-los teritorijos 

takams 

6. Parama  812 Lėšos panaudotos  ugdymo 

proceso  gerinimui 

 IŠ VISO: 451066,29  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

5711,57 
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2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 278600 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 86091,58 

2.2. Prekės ir paslaugos  79642,36 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 
 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)  

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1300 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 4500 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 17936,05 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio 

ir kitos komandiruotės išlaidos) 

1150 

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuoma 

 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 17000 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 1986,80 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 21800 

  Šildymas 15029 

  Elektros energija 5071 

  Vanduo 717 

  Šiukšlių išvežimas 983 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 13969,51 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais  

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

11926,41 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai 10926,41 

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 1000 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 456260,35 

 

 

 

VIII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  
4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas) 
1 2 3 4 5 

1 Pastatas 1 151536,35 1967 

2 Ūkio pastatai 2 541,88 1972 

3 Dujinės katilinės įranga 1 85328,94 2014 

4 Nebaigta statyba (pastato šiltinimas, langų 

keitimas ir kt. darbai) 
7 97677,21 2008-2016 
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IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1 Direktorė 14352  

2 Direktorės pavaduotoja ugdymui 12450 270 

3 Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 12300 800 

 IŠ VISO: 39102 1070  

 

 

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data: Rūta Gaidienė, direktorė 2006-11-09 

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija:  

1988 m. baigė KPI (dabar KTU) lengvosios pramonės fakultetą, įsigijo inžinieriaus kvalifikaciją. 

2003 m. baigė ŠU Edukologijos fakultetą, įsigijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir 

pradinių klasių mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2007 m. VDU Socialinių mokslų fakultete įsigijo 

edukologijos magistro laipsnį. II  vadybinė kvalifikacinė kategorija.  

 

10.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui: Darbo užmokestis – 14352,00 Eur.  

 

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi) 

 
XII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 
 

(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

XIII SKYRIUS 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS, KITŲ 

INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 
 

 Išorės vertinimas mokykloje atliktas 2013 m. rugsėjo 23–26 dienomis. Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūra  2013 m. spalio 30 d. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos išorinio 

vertinimo ataskaita Nr. A-27.  
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2016-09-27 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento, visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji 

specialistė Janina Žukaitienė atliko periodinį patikrinimą ( aktas Nr. PA.2-1227 (17.15.22.12)). 

Nustatytos neatitiktys pašalintos. 

2016-03-07 Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektorė Gitana Dubinskienė atliko priešgaisrinį techninį 

patikrinimą. Pažeidimų nerasta. 

 

XIV SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai   gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

 
                                       

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

 

15.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą) 

 
6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

TIKSLAS: Gerinti pamokos 

organizavimą atsižvelgiant į klasės 

kontekstą, derinant uždavinius, turinį, 

metodus, priemones, vertinimą. 

PLANUOTAS MINIMALUS 

LAUKTAS REZULTATAS: Dalis (40 - 

50%) mokytojų savo veiklą planuos 

nuosekliai, atsižvelgiant į pamokos tikslą 

ir uždavinius, aptars ją su mokiniais.  

Dalies mokytojų (40-50%)  suformuluoti 

pamokos tikslai ir uždaviniai yra 

konkretūs, numatomi mokinių išmokimo ir 

įsivertinimo kriterijai. 

 Dalies mokytojų ( 40 - 50%)   pamokos 

struktūra aiški, mokinių veikla per pamoką 

nukreipta į išmokimą: diferencijuojama ir 

individualizuojama pagal mokinių 

gebėjimus; atsižvelgiant į metų laiką, 

temą, pamokos vedamos už mokyklos ribų 

(parke), muziejuje ir pan.) Dalis mokytojų 

(40 - 50%) planuodami savo veiklą remsis 

mokinių patirtimi, aplinka ir ugdymo 

turinį tobulins pagal kintančią situaciją.  

75%  mokytojų savo veiklą planuoja nuosekliai, 

atsižvelgdamos į pamokos tikslą ir uždavinius. 

Organizuodamos ugdymą, atsižvelgia į mokinių 

gebėjimų raidą ir poreikius. 78% mokytojų dažnai 

diferencijuoja ir 67% - individualizuoja užduotis 

pamokose.  63% mokinių visada supranta ką turėtų 

išmokti pamokoje ir kaip atlikti mokytojų skirtas 

užduotis. 75% mokinių beveik visada teisingai 

atlieka užduotis namuose. Dauguma mokytojų 

(70%) pakankamai dažnai taiko išorinę integraciją 

formaliajame ugdyme. 1-2 kartus per mėnesį veda 

pamokas bendradarbiaujant su kitais mokytojais ar 

specialistais. 3 mokytojos dalyvavo tarptautiniame  

tyrinėjimais grįsto mokymosi projekte „Mascil“ ir 

vedė integruotas pamokas kartu su tėvais mokykloje 

ir tėvų darbovietėse. Visų klasių mokiniai dalyvavo 

edukacinėse programose miesto muziejuose.  2-3 

klasių mokiniams vyko plaukimo pamokos miesto 

baseinuose. Dalis pamokų (10%) vyko atvirose 

mokyklos teritorijos erdvėse: Panemunės parke, 

mokyklos kieme. 11,8%  išaugo puikiai 

besimokančių mokinių skaičius. 7 mokiniai 

tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ 
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Mokiniai žinos dalies pamokų ( 40 -50%) 

etapus ir aktyviai dalyvaus tikrinant namų 

darbus, kartojant išeitą medžiagą, ją 

įtvirtinant, apibendrinant, save įsivertinant. 

PLANUOTAS MAKSIMALUS 

LAUKTAS REZULTATAS: Dauguma 

mokytojų (80-90%.) mokytojų savo veiklą 

planuos nuosekliai, atsižvelgiant į 

pamokos tikslą ir uždavinius, aptars ją su 

mokiniais.  

Daugumos mokytojų (80 - 90% .) 

suformuluoti pamokos tikslai ir uždaviniai 

yra konkretūs, numatomi mokinių 

išmokimo ir įsivertinimo kriterijai. 

 Daugumos mokytojų (80 - 90% ) 

pamokos struktūra aiški, mokinių veikla 

per pamoką nukreipta į išmokimą: 

diferencijuojama ir individualizuojama 

pagal mokinių gebėjimus; atsižvelgiant į 

metų laiką, temą, pamokos vedamos už 

mokyklos ribų(parke, muziejuje ir pan.) 

Dauguma mokytojų (80 - 90%) 

planuodami savo veiklą remsis mokinių 

patirtimi, aplinka ir ugdymo turinį tobulins 

pagal kintančią situaciją.  

Mokiniai žinos daugelio pamokų ( 80 -

90%) etapus ir aktyviai dalyvaus tikrinant 

namų darbus, kartojant išeitą medžiagą, ją 

įtvirtinant, apibendrinant, save įsivertinant.   

šalies 50-tuke, 13 mokinių auksinės „Kalbų 

Kengūros“ laimėtojai. 4-ų klasių visų dalykų 

standartizuotų testų rezultatai aukštesni už šalies 

vidurkį: matematika – 73%, skaitymas – 82,2%, 

rašymas – 76,1%, pasaulio paž. – 79,9%. Sukurtas 

naujas mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas. Pamokose nuolat visi 

mokiniai įsivertina individualią pažangą, o 40% 

mokinių ją fiksuoja „Vaiko individualios pažangos 

dienoraštyje“, kurį sukūrė mokyklos mokytojos. 

 

TIKSLAS: Plėtoti sėkmingą mokinių, 

mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą 

dalyvaujant projektinėje ir šviečiamojoje 

veikloje, orientuojantis į kūrybiškumo 

ugdymą ir etninių vertybių puoselėjimą. 

PLANUOTAS MINIMALUS 

LAUKTAS REZULTATAS: 50 % 

mokinių dalyvaus meninėje bei 

etnokultūrinėje veikloje. 50 % tėvų 

aktyviai dalyvaus mokyklos 

bendruomenės gyvenime ir šviečiamojoje 

veikloje.  

40% pamokų bus sudarytos sąlygos 

mokinių kūrybiškumui skatinti. 

30% mokinių parengs projektinius darbus 

ir juos pristatys klasės draugams arba visai 

mokyklai. 

PLANUOTAS MAKSIMALUS 

LAUKTAS REZULTATAS: 80 - 90 % 

mokinių dalyvaus meninėje bei 

etnokultūrinėje veikloje. 80 - 90 % tėvų 

aktyviai dalyvaus mokyklos 

bendruomenės gyvenime ir šviečiamojoje 

veikloje.  

80 - 90% pamokų bus sudarytos sąlygos 

mokinių kūrybiškumui skatinti. 

Moksleiviai dalyvavo dalyje (80% ir daugiau)  

miesto bei respublikos konkursų, varžytuvių, 

švenčių bei festivalių. Daugelyje konkursų atlikėjai 

bei mokyklos komandos tapo laureatais bei 

prizininkais: vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ (5),  

respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros 

vaikų ir mokinių konkursas „Jei prakalbėtų, daug 

pasakytų“ (I  vieta), šalies mokinių folklorinių šokių 

varžytuvėse „Patrepsynė 2016“ (3 poros 

nugalėtojos), tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ -  

tautinių šokių konkurso – festivalio „Graži mūsų 

šeimynėlė“ nugalėtojas, mokyklos komanda 50 % 

mokinių dalyvavo meninėje bei etnokultūrinėje 

veikloje.  

tapo Kauno miesto etninės kultūros  viktorinos  

„Kalbus kalba, darbus dirba“ nugalėtoja ir kt. Du 

mokyklos meniniai kolektyvai dalyvavo 2016 m. 

Lietuvos moksleivių Dainų šventėje “Tu – mums 

viena”, koncertavo konferencijose, tarptautinio 

Erasmus projekto svečiams iš užsienio, folkloro 

ansamblis “Šilinukai” dalyvavo tarptautiniuose 

festivaliuose “Baltų raštai” ir “Atataria lamzdžiai” 

bei miesto renginiuose: “Čirpynė”, “Sodzino brolis 

obelėlį” ir kt. 

90% vyko kryptingas mokinių, tėvų ir mokytojų 
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70 - 80% mokinių parengs projektinius 

darbus ir juos pristatys klasės draugams 

arba visai mokyklai. 

 

bendradarbiavimas, grįstas pagarba ir partneryste. 

Ypač organizuojant planuotas kalendorines bei 

etnokultūrines šventes. Aktyviai tėvai dalyvavo 

tradiciniuose mokyklos renginiuose (Rudens 

lygiadienis – Švento Mato diena, „Simajudo 

turgus“, Ožkos diena, advento vakarai, Užgavėnės 

ir kt.), parodose (mokinių ir jų šeimos narių 

kūrybinių darbų paroda „Kūryba iš mano rankų – 

Gėlės“), edukacijose („Šeimos švenčių tradicijų 

atspindžiai liaudies choreografijoje“), akcijose 

(„Visa Lietuva šoka“) ir kt. Vyko Mokytojų 

metodinės grupės pasitarimai tema ,,Tėvų 

į(si)traukimas į mokinių ugdymą“, 1-4 klasių 

mokinių tėvų visuotiniai susirinkimai, seminarai 

tėvams („Mokinių popamokinės veiklos skatinimas, 

orientuojant į kūrybiškumo ugdymą ir etninių 

vertybių puoselėjimą“), organizuotos atvirų durų 

dienos mokinių tėvams ,,Tėvų dienos“, bendros 

parodos, renginiai, išvykos ir kt. Trys ketvirtadaliai 

(70 proc.) tėvų dalyvavo mokyklos bendruomenės 

gyvenime, tačiau nepakankamai šviečiamojoje 

veikloje.  Tyrimai parodė, kad 80 proc. tėvų nėra 

aktyvūs šviečiamojoje veikloje.  

Vietiniai, savivaldybės, šalies bei tarptautiniai 

projektai įgyvendinti 100%. Mokyklos mokytojai 

bei ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame (Paintfolio 

Erasmus + daugiašalės mokyklų partnerystė 2014 – 

2016) projekte, Kauno Panemunės bendruomenės 

projekte „Panemunės etninio paveldo išsaugojimas 

bei puoselėjimas“, šalies projekte „Giminės medis 

2016“, skirtame Prezidento Kazio Griniaus 

atminimo metams ir kt. 

 Mokyklos mokiniai 100 proc. dalyvauja bendruose 

bendruomenės projektuose. 30 proc. mokinių  

parengė projektinius darbus ir juos pristatė klasės 

draugams, o individualių – tik 15 proc.  

Kūrybiškumą 100 proc. ugdė muziejų lankymas, 

išvykos į teatrus, bibliotekas (etnokultūrinė popietė 

„Po pasakos sparnu“), vykdytos mokyklos 

etnografinio muziejaus   edukacinės programos ir 

kt. Ypač populiari mokykloje edukacija „Lino 

kelias“. Joje dalyvavo pirmų klasių mokiniai, 

mikrorajono bei Kauno miesto vaikų darželių 

priešmokyklinės grupės: „Pušynėlio“, „Pienės“, 

„Šnekučio“ „Žemynos“ ir kt. Šios programos metu 

buvo surengta kūrybinių darbų paroda „Kas ant 

verptės išrašyta“, o „Žolinčių akademijos“ 

prezidentė Danutė Kunčienė vedė sveikatingumo 

pamokėles „Sveika linelio sėklelė“ bei edukaciją 

„Šventos Agotos duonelė“.  Mokykla dalyvavo 

vaikų vasaros poilsio programų konkurse ir, 

laimėjusi finansavimą, surengė vaikų ir jaunimo 

etninės kultūros stovyklą „Po tėviškės dangum“ 

Rokiškio raj. Salų miestelyje (50 %  folkloro 

ansamblių „Šilinukai“, „Tautinukai“, „Ratilėlis“ 
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dalyvių). Taip pasiektas maksimumas šioje srityje. 

Tačiau neturime mobilios klasės lauke. 

 

TIKSLAS: Gerinti darbui, mokymuisi ir 

sportavimui sąlygas. Patalpose palaikyti 

reikiamą temperatūrą, sudaryti tinkamas 

maitinimosi sąlygas ir užtikrinti saugias 

sportui ir žaidimui aplinkas, IKT diegimas. 

PLANUOTAS MINIMALUS 

LAUKTAS REZULTATAS: 20% 

apšiltinos mokyklos pastato sienos, 

atnaujintas sporto aikštynas.  

PLANUOTAS MAKSIMALUS 

LAUKTAS REZULTATAS: Apšiltinta 

dalis mokyklos pastato išorės sienų, 

atnaujintas sporto aikštynas ir praėjimo 

takeliai, įsigyta interaktyvi lenta, 2 

kompiuteriai.  

Apšiltinta dalis (50%) mokyklos pastato išorės 

sienų ir (40%) pamatų. Patalpų temperatūra pakilo 2 

laipsniais. Atnaujinta 90% praėjimo takelių. 

Renovuota sporto aikštelė, užliejant dvisluoksnę 

granuliuotą dangą.  Įsigyta interaktyvi lenta, 21 

kompiuteris. Visi darbai atlikti, pasiekti maksimalūs 

rezultatai. Atliktas tyrimas dėl mokinių maitinimo 

kokybės ir remiantis tyrimo išvadomis sudaryta 

sutartis su kita maitinimo firma, kuri patenkino 

daugumos bendruomenės narių lūkesčius. 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita 

15.2.1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita: 

 

 2015 - 2016 m. m. mokėsi 270 mokiniai; 

 2016 - 2017 m. m. mokėsi 280 mokiniai; 

 Kaita – 0,96 proc. 

 

15.2.2. Vidutinio mokinių skaičiaus klasėse kaita: 1-4 kl. 
 

2015/2016 m. m. - 24,5; 

2016/2017 m. m. - 23,3.  

 

15.3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys) 

7 lentelė 

Mokyklos mikrorajono mokinių skaičius Mokyklos ne mikrorajono mokinių skaičius 

1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II 

gim.) kl. 

11-12 (III-

IV) kl. 
1-4 kl. 5-8 kl. 

9-10 

(I-II gim.) 

kl. 

11-12 

(III-IV) kl. 

250    30    
 

 

15.4. Mokinių lankomumas (įstaigos lankomumo suvestinės) 

8 lentelė 

Praleista pamokų per 

mokslo metus iš viso 
Praleista pamokų per 

mokslo metus 1 mokiniui 
Praleista iš viso pamokų 

be pateisinamos 

priežasties 

Praleista pamokų be 

pateisinamos 

priežasties 1 mokiniui 
1-4 kl. 1-4 kl. 1-4 kl. 1-4 kl. 

7664 28,7 0 0 

15.5. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

9 lentelė 

Mokiniai, likę be tėvų globos - 

Rizikos grupės mokinių skaičius 6 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius - 
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Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 21 
 
 

 

15.6. Mokyklos rezultatai (įstaigos veiklos programa) 

10 lentelė 

Valstybiniai brandos egzaminai 
Laikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių skaičius 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių dalis 

Išlaikiusių nuo 36 

iki 100 balų dalis 

Lietuvių k.   -  -  - 

Matematika  -  -  - 

Anglų k.  -  -  - 

Istorija  -  -  - 

 
11 lentelė 

Pašalintų iš mokyklos mokinių dalis - 

Kartojančių kursą mokinių dalis - 

Perkeltų su neigiamais įvertinimais mokinių dalis - 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis - 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis - 

 

15.7. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys) 

12 lentelė 

Būrelių skaičius 
Panaudojamos 

valandos 

Nepanaudojamos 

valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose, 

skaičius ir dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 

 9  24  -  98,66% 

 

15.8. Dalyvavimas olimpiadose bei konkursuose (įstaigos duomenys) 

13 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

117 51 128 24 278 43 

 

 

15.9. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys,  veiklos planas) 

14 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Pastatas mokykla 1C2b, Kariūnų pl. 3 1064,62 Unikalus Nr. 1996-6017-2012 

Pastatas mokykla 2C2b, Kariūnų pl. 3 1109,36 Unikalus Nr. 1996-6017-2023 

Pastatas mokykla 1C2b, Kariūnų pl. 3 35,00 Unikalus Nr. 1996-6017-2034 

Yra patvirtintas detalus naudojamo 

sklypo planas. Naudojamo žemės 

sklypo panaudos sutartis išduota 2007 

m. balandžio 11 d. Nr. M19/2007-073 

su Kauno „Šilo“ pradine mokykla. 

Sutartis įregistruota 2007 m. balandžio 

11 d. Nekilnojamo turto registre. 

Žemės sutartis galioja 72 metus. 1,1601 ha 

Unikalus Nr. 4400-0492-0594  

Higienos pasas  yra 

Išorinių atitvarų paprastojo remonto 

projektas  

2013 metų 

 

(Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis 

projektas)  
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15.10. Projektinė veikla  

15.10.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

15 lentelė 

 

15.10.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

16 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 
1 2 3 

Kauno miesto savivaldybės administracija Vaikų mokymo plaukti programa 1800 

 

15.10.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

 ES Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Tarptautinis Erasmus+ daugiašalės 

mokyklų partnerystės projektas Paintfolio 2014-2016 m. 2015 m. skirti 3624 Eur.; 

 Vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovykla „Po tėviškės dangum“ – 1100 Eur.; 

 Tarptautinis KREA projektas „Euronet 50/50 max“ -  1900 Eur; 

 Dalyvaujame 2 ugdymo projektuose: VšĮ „Vaiko labui“ projektas „Įveikiame kartu“, UAB 

„Šviesa“ projektas „Aktyvi klasė“. 

 Bendradarbiaujant su pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija mokykloje vykdomos 

tėvų mokymo programos „ Sistemic Training for Effective Parenting“. 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 
(nurodyti 3 metų laikotarpį) 

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1 TIKSLAS: Sukurti skirtingų gebėjimų mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. 

Išvada apie pasiektą tikslą:  

2014 m. tikslas įgyvendintas 90 proc. Mokykla integravo tarptautinio Comenius 

daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Hello 2.0“ 2011-2014 m. tikslus į mokyklos ugdymo 

programą. 

Parengta ir įgyvendinta mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa kryptingai tobulinant 

ugdymo ir mokymo(si) kokybę. Pedagogai dalyvavo UPC bei KPKC organizuotuose 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

Kauno miesto savivaldybės administracija 1 1 1800 

Iš viso: 1 1 1800 



 14 

kvalifikaciniuose renginiuose (20 renginiai) ir taip kėlė kvalifikaciją pamokos organizavimo bei 

ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo srityse. 

Vykdyti bei pristatyti tyrimai mokymo ir ugdymosi kokybei nustatyti, tyrimų rezultatai 

pritaikyti veiklos planavimo bei ugdymo proceso tobulinimui. 

2015 m. paanalizavus ir įvertinus tarpinį tikslo realizavimą, pastebėta: padidėjusi mokytojų 

kompetencija diferencijuoti ir individualizuoti mokymosi veiklą padėjo pasiekti maksimalų lauktą 

rezultatą per metus. Mokykla integravo tarptautinio Erasmus+ daugiašalės mokyklų partnerystės 

projekto „Paintfolio“ 2014-2016 m. tikslus į mokyklos ugdymo programą. 

1 TIKSLAS: Gerinti mokymo(si) proceso organizavimą ir užtikrinti aukštesnę 

ugdymo(si) kokybę. 

2016 m. paanalizavus ir įvertinus tarpinį tikslo realizavimą, pastebėta: pirmas uždavinys 

įgyvendintas 60 proc., antras uždavinys įgyvendintas 70 proc., trečias uždavinys įgyvendintas 60 

proc. Tikslinga koreguoti siekiamo  uždavinio dėl mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų 

plėtotės planuojamą rezultatą. Kadangi mokykloje yra tik 4 mokiniai, kurie ugdomi pagal pritaikytą 

programą, tikslinga sukonkretinti sąvoką „specialiųjų poreikių mokinių ugdymas“, netikslinga 

orientuotis į silpnai besimokančius, o  planuoti seminarą mokytojams dėl gabiųjų mokinių ugdymo 

ir identifikavimo. 

2 TIKSLAS: Kryptingai ugdyti meninius gebėjimus, paremtus etnine kultūra. 

Išvada apie pasiektą tikslą: 

2014 m. paanalizavus ir įvertinus tarpinį tikslo realizavimą, pastebėta: tikslas įgyvendintas 

maksimaliai. Kryptingai ugdyti mokinių meniniai gebėjimai bei saviraiška, paremti etnine kultūra 

bei dorinėmis vertybėmis. 

2015 m. tikslas įgyvendintas maksimaliai. Įgyvendintos planuotos priemonės: įgyvendinti 

projektai, vykdytos etnografinio muziejaus edukacinės programos, organizuoti renginiai įtraukiant 

tėvus, reprezentuojantys mokyklos veiklą. 

2 TIKSLAS: Ugdyti vaikų kūrybiškumą, paremtą etninių vertybių puoselėjimu, 

plėtojant bendradarbiavimą su tėvais. 

2016 m. pirmas uždavinys įgyvendintas 85 proc., antras uždavinys įgyvendintas 80 proc. 

Tikslinga konkretinti ir patikslinti planuojamus uždaviniuose rezultatus. 

3 TIKSLAS: Gerinti darbo ir mokymosi sąlygas. 

Išvada apie pasiektą tikslą: 

2014 m. paanalizavus ir įvertinus tarpinį tikslo realizavimą, pastebėta: veiklos rezultatai 

geri, užsibrėžtas tikslas dėl finansavimo stokos įgyvendintas 70%. Apšiltinta dalis mokyklos pastato 

sienų, atliktas tvoros remontas, įsigyta IKT. 

2015 m. veiklos rezultatai geri, užsibrėžtas tikslas dėl finansavimo stokos įgyvendintas 

80%. Apšiltinta dalis mokyklos sienų, įrengtas logopedinis kabinetas, atliktas tvoros remontas, 

įsigyti nauji projektoriai, kompiuteriai.  
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Įstaigos išsikelti 2013 – 2015 m. strateginiai tikslai įgyvendinti. Pasiekti maksimalūs 

rezultatai, užfiksuoti veiklos analizėje. 

3 TIKSLAS: Tobulinti ir gerinti mokyklos aplinkas. 

2016 m. pirmas uždavinys įgyvendintas 24 proc., antras uždavinys įgyvendintas 100 proc., 

trečias uždavinys įgyvendintas 100 proc.  

Gavus papildomai savivaldybės lėšų 2016 m. viršytas planuotas rezultatas 2 uždavinyje dėl 

praėjimo takelių atnaujinimo. 

Gavus papildomai savivaldybės lėšų 2016 m. viršytas planuotas rezultatas 3 uždavinyje dėl 

kompiuterių įsigijimo. 

 

XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

17.1.  Kaune – 14: Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija, Kauno miesto 

savivaldybės V. Kudirkos VB Panemunės padalinys, Kauno sanatorinis lopšelis – darželis 

„Pušynėlis“, Kauno Rokų vidurinė mokykla, Šv. Mato gimnazija, Kauno Panemunės lopšelis – 

darželis, VšĮ Jaunimo šachmatų klubas „Trys nuliai“, Kauno Tautinės kultūros centras, Kauno 

Panemunės senelių namai, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno 

miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnija, Kauno Kolegijos Justino Vienožinskio 

menų fakultetas, Kauno „Tirkiliškių“ pradinė mokykla, Kauno vaikų darželis „Šnekutis“, Girionių 

futbolo klubas. 

17.2. Lietuvoje – 6: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Rokiškio raj. 

Kamajų seniūnija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo 

konsultacinis centras, Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija; 

17.3. Užsienyje – 2: JAV Lemonto Maironio lituanistinė mokykla, Aula Hospitalaria de 

Mostoles, Dir.Did.26o Circ.Did.Monte San Michele, Kisvardai Bessenyei Gyorgy Gimnazium. 

 

 

XVIII SKYRIUS 

 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
 

Prasta išorinių sienų ir pamatų būklė; 

Prasta šildymo sistemos būklė; 

Prasta sporto salės grindų danga, mažai sporto inventoriaus. 
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XIX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus) 

 

 17 lentelė 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai 

metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai 
1 2 3 4 

FINANSINIO 

PATIKIMUMO 

RODIKLIAI 

 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1,47 1,17 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 
(trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,47 1,17 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

/ turtas, iš viso 
0,01 0,11 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,47 0,17 

SĄNAUDŲ LYGIO 
RODIKLIAI 

 

Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam 

pardavimų eurui, proc. 

veiklos sąnaudos / pajamos x 100 101,2 101,3 

* Pardavimo savikainos 

lygis, proc. 
suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina / pajamos už suteiktas 

paslaugas, parduotas prekes x 100 

- - 

Pagrindinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų 

santykis, koef. 

(pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos) / (veiklos sąnaudos + 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina) 

0,99 0,99 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, tūkst. 

Eur 

pajamos / darbuotojų skaičius 11,0 12,30 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 
pajamos / (trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
52,79 171,08 

VEIKLOS 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 

 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 
8,8 9,6 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(ilgiau nei vieni metai) 

santykis, koef. 

po vienų metų gautinos sumos / 

ilgalaikiai įsipareigojimai 
- - 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(iki vienų metų) santykis, 

koef. 

per vienus metus gautinos sumos / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
1 1 

Darbuotojų skaičius, 

tenkantis aukščiausiojo 

darbuotojų skaičius / aukščiausiojo 

lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. 
4 4 
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lygio vadovui, žm.  finansininkas, vadovo pavaduotojai, 

direkcijų, tarnybų, departamentų ir 

pan. vadovai) skaičius 

* Šis finansinis rodiklis tik viešosioms įstaigoms. 

 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________                  __Rūta Gaidienė___ 
(parašas)   (vardas ir pavardė) 

 


