
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA VADOVO  2017 METŲ  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Bendra informacija apie mokyklą: 

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla  yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla, turinti juridinio asmens teises, 

vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas (kodas: 191075177, adresas: 

Lelijų g. 15, Kauno r., Kulautuva, el. paštas: mokykla@kulautuva.lm.lt, telefonas/faksas: 8-37-543259, internetinės svetainės adresas: 

https://kulautuva.m42.lt). 

 

2. 2017 metų prioritetai, tikslai, uždaviniai. 

 

Prioritetas – ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.  

 

1. Tikslas – gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, tenkinant mokinių galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir ugdymo poreikius. 

 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti švietimo paslaugų kokybę. 

2. Tobulinti dalykinę kompetenciją. 

3. Efektyvinti pagalbą mokiniams ir mokytojams.  

 

2. Tikslas – kurti jaukią, saugią ir modernią ugdymosi aplinką. 

 

Uždaviniai: 

1. Puoselėti veiklią, saugią ir draugišką mokyklos aplinką. 

2. Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, socialiniais partneriais. 

3. Atnaujinti ir modernizuoti kabinetų edukacinę aplinką. 

 

PRITARTA 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo     d.  sprendimu Nr. TS- 

mailto:mokykla@kulautuva.lm.lt
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KOMENTARAS.  

Didžioji dauguma 2017 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinta sėkmingai. 

Teigiami pokyčiai: 

1. Pagerėjo mokytojų kolegialus mokymasis ir gerosios patirties sklaida  (mokytojai aktyviau dalijosi gerąja patirtimi (organizuota 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė diena „Mokomės vieni iš kitų – žinių ir gerosios patirties sklaida“, vesta ir aptarta 14 atvirų 

pamokų, vesta atvira pamoka rajono mokytojams, 11 pedagogų gerąja patirtimi dalijosi rajono, šalies ar tarptautiniuose renginiuose, mokykla 

įstojo į Kokybės siekiančių mokyklų klubą). 

2. Pagerėjo pamokų kokybė (mokytojai dažniau pamokose taiko IKT, aktyviuosius mokymosi metodus, daugiau dėmesio skiria 

vertinimui ir įsivertinimui).   

3. Sėkmingai tęsiamos ir plėtojamos darnios, sveikatą stiprinančios mokyklos bendruomenės tradicijos (2017 m. pratęstas Sveikatą 

stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas, įgyvendinama Sveikatą stiprinančių mokyklų programa ,,Mokykla ugdo sveiką vaiką“, Darnaus 

vystymosi įgūdžių programa ,,Darni mokykla“, respublikiniai projektai - ,,Sveikatiada“, ekologinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė per Lietuvą“ ir kt.). 

4. Visiems pedagogams sudarytos sąlygos ugdymo procese taikyti informacines technologijas (atnaujinta informacinių technologijų 

kabineto kompiuterių bazė, mokytojų kompiuteriai kabinetuose, ugdymui įrengta planšečių klasė). 

5. Atnaujinta Klasių tėvų komiteto veikla.  
 

 

3. Darbuotojai: 

3.1. Administracija 
 

Vadovo 

pareigybė 

 

Vardas, pavardė 

Etato užimtumas Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinis stažas Pedagoginis 

stažas 

Direktorė Irena Lodienė 1 III 10 25 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Burneikienė 0.5 - 3 24 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aidas Čeplevičius 0.5 - 3 8 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Deividas Šiuša 
1 - 2 - 
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3.2. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 
 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 31 

       dirbančių pagrindinėse pareigose 26 

       dirbančių nepagrindinėse pareigose 5 

2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų  skaičius, iš jų:  

       turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 2 

       turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 10 

       turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto 

kvalifikacinę kategoriją 

14 

       neatestuotų pedagoginių darbuotojų (mokytojai) 2 

3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius (iš viso) Specialistų sk. Etatų sk. 

       logopedai 1 0,75 

       psichologai 1 0,25 

       socialiniai pedagogai 1 1 

       specialieji pedagogai 1 0,25 

       sveikatos priežiūros specialistai 1 0,25 

       mokytojo padėjėjai   

4. Bibliotekininkų skaičius  1 

5. *Pedagoginių darbuotojų amžius:  

       iki 30 metų 1 

       nuo 31 iki 60 metų 26 

       nuo 61 iki 65 metų 2 

    nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) 2 (matematika, muzika) 

 

6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 49 

7. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 14,4 

8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 22 
*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d. 
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3.3. Pedagoginių darbuotojų  atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas  
 

Per kalendorinius metus atestuota 

pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija 

Mokinio krepšelis 

Vyr. mokytojai/ 

vyr. pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Metodininkai Ekspertai Skirta lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui(iš 

viso) 

Išnaudota lėšų 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimui (iš 

viso)  

Išnaudota 

lėšų 

kursams, 

seminarams 

ir kt. 

Išnaudota 

lėšų 

edukacinėms 

kelionėms 

Nepanaudota 

lėšų 

kvalifikacijos 

kėlimui  

(iš viso) 

Neišnaudotų 

kvalifikacijos 

kėlimui lėšų 

panaudojimas 

- - - 1400 1191 1191 - 209 Perkelta į 

prekes 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

KOMENTARAS. 

2017 m. mokykloje dirbo reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją turintis pedagogų kolektyvas. Pedagoginių darbuotojų amžiaus 

vidurkis  – 49 m.  

Dėl kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir prioritetinių krypčių susitarimai priimami Mokytojų taryboje, atsižvelgiant į mokyklos metinio 

veiklos plano tikslus, ugdymo proceso stebėsenos, pedagogų profesinės bei mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. 

Didžioji dauguma mokytojų aktyviai (vidutiniškai 5,7 val.) dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, įgytomis žiniomis pasidalijo 

metodinėse grupėse, mokykloje organizuotoje metodinėje dienoje. 

Kaip rodo ugdymo proceso stebėsenos bei veiklos įsivertinimo rezultatai, pedagogai įgytas žinias praktiškai taiko pamokose ir kitose 

organizuojamose veiklose: pagerėjo mokinių 2017–2018 m. m. I pusmečio mokymosi pasiekimai (pažangumas 100 proc.), pamokų ir kitų 

organizuojamų veiklų kokybė. 

 

4. Mokiniai: 

4.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius 
 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1-4  

klasės 
5-8  

klasės 

9-10 

klasės 

11-12 

klasės 

Mokyklos 

skyrius 

Iš viso 

Klasių/grupių komplektų 

skaičius 

- 1 4 4 2 - - 11 

Mokinių/vaikų skaičius   - 17 68 65 23 - - 173 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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4.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę 

Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius 

Lopšelio - - 

Darželio - - 

Priešmokyklinio 1 17 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 

 

 

 

4.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes 
 

Amžiaus grupė Vaikų skaičius 

Lopšelio - 

Darželio - 

Priešmokyklinio 0 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

 

4.4. Mokinių pažangumas 

 

Klasių 

koncentras 

Mokinių 

skaičius 

Pažangumas 

(%) 

Mokosi labai gerai  

(9-10 balų) 

Mokosi 

nepatenkinamai 

(neatestuota) 

Perkeltų su nepatenkinamais 

pažymiais mokinių skaičius 

Kartojančių kursą 

mokinių skaičius 

1-4 59 100 16 0 0 0 

5-8  57 100 4 0 0 0 

9-10 26 94 2 2 1 0 

11-12 - - - - - - 

Iš viso 142 98 22 2 0 0 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  
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4.5. Mokinių pamokų lankomumas 
 

Klasių 

koncentras 

Mokinių skaičius Iš viso praleista pamokų Praleistų nepateisintų pamokų 

skaičius 

Praleistų nepateisintų pamokų 

skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui per mokslo metus 

1-4 59 2858 57 0,96 

5-8  57 3342 493 8,64 

9-10 26 1596 360 13,84 

11-12 - - - - 

Iš viso 142 7796 910 6,41 
*Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis  

 

KOMENTARAS.   

Lyginant su 2016–2017 m. m., 2017–2018 m. m. bendras mokinių skaičius padidėjo +9. Šiuo metu pateiktų lankyti priešmokyklinio 

ugdymo grupę ir mokytis pirmoje ir penktoje klasėse prašymų skaičius, leidžia prognozuoti, kad mokinių skaičius ir kitais mokslo metais 

nemažės.   

Mokinių pažangumas, lyginant su 2015–2016 m. m. (pažangumas 96,7), 2016–2017 m. m. padidėjo +1,34% proc. ir siekė 98 proc.  

Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, 2016–2017 m. m. padidėjo +1,45 (1 mokiniui vidutiniškai tenka 

6,41 nepateisintos  pamokos). 

Pamokų lankomumo duomenų analizė rodo, kad pamokų nelankymas išlieka aktualia problema. Siekiant gerinti pamokų lankomumą, 

parengtas naujas Kulautuvos pagrindinės mokyklos pamokų nelankymo ir vėlavimo į pamokas prevencijos vykdymo tvarkos aprašas, 

koreguojamos mokinių elgesio taisyklės, stiprinama prevencinė veikla ir klasių auklėtojų atsakomybė: klasių auklėtojai ir socialinė pedagogė 

sistemingai stebi pamokų lankomumą, aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, sprendžiant problemas, bendradarbiaujama su mokinių tėvais, 

mokyklos administracija, Kulautuvos seniūnija. 

 

5. Pagalbos mokiniui teikimas: 

5.1. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių 
 

 Socialiai remtinų 

mokinių skaičius 

% Specialiųjų poreikių 

mokinių skaičius 

% Mokinių, turinčių 

kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimų, skaičius 

% Psichologinę 

pagalbą 

gaunančių 

mokinių skaičius 

% 

Mokykloje 45 12,13 9 5,20 57 32,95 - - 

Mokyklos skyriuje - - - - - - - - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
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5.2. Mokinių vežimas 
 

 

 

Pavežamų 

mokinių skaičius 

(iš viso) ir % 

Turimų 

mokyklinių 

autobusų skaičius 

Pavežamų 

mokykliniais 

autobusais skaičius 

Pavežamų 

viešuoju 

visuomeniniu 

transportu 

mokinių skaičius 

Pavežamų 

privačiu 

transportu 

(tėvų, globėjų) 

vaikų skaičius 

Vieno 

mokinio 

vežiojimo 

kaina per 

mėnesį 

Bendra visų 

mokinių 

vežiojimo 

kaina (iš 

viso) per 

mėnesį 

skaičius % 

Mokykloje 49 28,32 1 42 7 - 13,27 Eur 650 Eur 

Mokyklos 

skyriuje 

- - - - - - - - 

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

5.3. Mokinių nemokamas maitinimas 
 

 Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) 

skaičius % 

Mokykloje 45 25,8 

Mokyklos skyriuje - - 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 
 

5.4. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos organizavimas  

 

Eil 

Nr. 

Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio ir prevencinės veiklos programų  

vykdymas ir organizuoti renginiai 

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius 

1.  Sveikatą stiprinančių mokyklų programa ,,Mokykla ugdo sveiką vaiką“  173 

2.  Darnaus vystymosi įgūdžių programa ,,Darni mokykla“ 40 

3.  Respublikinis ekologinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ 68 

4.  Respublikinis projektas ,,Sveikatiada“ 68 

5.  Organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ inicijuotas Solidarumo bėgimas 68 

6.  Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa 165 

7.  Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Aš saugus, kai žinau“ 80 
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8.  Prevencinė programa „Antras žingsnis“ 1 klasėje 21 

9.  Prevencinė programa „Obuolio draugai“ 2 klasėje 12 

10.  Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ 6 klasėje 10 

11.  Tolerancijos diena Visa bendruomenė 

12.  Akcija „Savaitė BE PATYČIŲ 2017“ Visa bendruomenė 

13.  Bendruomenės diena ,,Aš, tėtis ir mama – sportuojanti šeima“ Visa bendruomenė 

14.  Akcija „Draugystė“ kartu su jaunesnių klasių mokiniais 45 

15.  Vyresnių klasių mokinių susitikimas su policijos pareigūnais  35 

16.  Svečiuose – policijos bičiulis Amsis. Saugaus esmo pamokėlė. 41 

17.  Pasaulinės AIDS dienos protmūšis:  „ AIDS: geriau žinoti“ 8-10 kl. 38 

18.  Integruota sveikatingumo diena. Bėgimo varžybos pradinukams. 66 

19.  Kauno r. 5-12 klasių mokinių konferencijoja „Mokinys-mokiniui“ 5 

20.  Kauno r. ugdymo įstaigų socializacijos projektas ,,Nes bendrauti gera“ 7 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

5.5. Profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba 

 

Eil. 

Nr. 

Profesinio orientavimo ir informavimo priemonės Dalyvaujančių mokinių 

skaičius 

1. Išvyka į LSMU Kardiologijos institutą 18 

2. Atvirų durų diena ASU 20 

3. Aukštųjų mokyklų mugė 18 

4. Susitikimas su Kauno apskrities VPK pareigūnais  30 

5. Globalaus jaunimo festivalis 2017 Vilniuje 18 

6. Apsilankymas Aleksoto stiklo fabrike 10 

7. Susitikimas su Kėdainių „Lifosos“ įmonės darbuotojais 19 

8. Apsilankymas ASU miškų ir ekologijos fakultete 15 
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
 

KOMENTARAS.  

Pagalbą mokiniui 2017 m. teikė pagalbos mokiniui specialistų komanda: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas. 

Sveikatos priežiūrą mokiniams vykdė savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Nuo 2017 m. gruodžio mokykloje dirba 

psichologas (0,25 et.).  
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Vaiko gerovės komisija 2017 m. pagrindinį dėmesį skyrė patyčių ir smurto, pamokų nelankymo ir vėlavimo į pamokas prevencijai, 

mokinių pageidaujamo elgesio skatinimui, pozityvių bendruomenės santykių kūrimui ir palaikymui.  

Mokykla yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė, planuoja ir organizuoja tikslingas sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo prevencines veiklas. 

Atliktų anketinių apklausų analizės duomenys rodo, kad mokykloje taikomos prevencinės priemonės yra paveikios: lyginant su 2016 

m., sumažėjo patyčias patiriančių mokinių skaičius (apie 36 proc.), pagerėjo mokyklos mikroklimatas (tik 2 proc. mokinių 2017 m. (2016 m. – 

9 proc.) nurodė, kad mokykloje kartais jaučiasi nesaugiai). 

Ugdymas karjerai mokykloje integruojamas: į klasės auklėtojų, pagalbos specialistų organizuojamas veiklas, neformalųjį švietimą, 

mokyklos renginius, projektinę veiklą, mokytojo sprendimu, į mokomąjį dalyką bei į tikslingai organizuojamas ugdymo karjerai veiklas (išvykos 

į įvairias mokymo įstaigas, mokyklą baigusių mokinių sėkmės istorijų pristatymai ir kt.). 2017–2018 m. m. ugdymas karjerai organizuojamas 

vadovaujantis Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos ugdymo karjerai veiklų planu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. 

įsakymu Nr. V-104.  

Mokykla ugdymo karjerai specialisto neturi. Už ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimo koordinavimą mokykloje atsakinga chemijos 

mokytoja. 
 

 

6. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 

6.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai   
 

10 klasės mokinių  

skaičius mokslo 

metų pabaigoje 

Mokinių, dalyvavusių dalyko 

patikrinime, skaičius   

PUPP pažymio vidurkis Gavo 9-10 balų įvertinimą 

(% nuo laikiusiųjų) 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 

9 9 9 6,89 6,78 22 33 

 
 

 

6.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių 
 

 Skaičius 

Mokosi gimnazijose 9 

Mokosi profesinio mokymo įstaigose 0 

Dirba 0 

Nesimoko ir nedirba 0 

Kita  0 
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6.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose 

 

Renginio pavadinimas  

 

Iš viso 

dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Užimta prizinių vietų 

I II III 

Rajono olimpiada 
 

Kauno raj. istorijos 7 - 9 klasių olimpiada 3 1  1 

Kauno raj. anglų k. olimpiada 1   1 

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etapas 3  1  

Kauno raj. fizikos 9-10 klasių olimpiada 1   1 

Kauno rajono lietuvių kalbos olimpiada 1   1 

Kauno r. chemijos olimpiada 2    

Kauno arkivyskupijos 8 klasių tikybos olimpiada „Garstyčios grūdas” 4   1 

Respublikinė olimpiada 
 

    

Gamtos mokslų olimpiada 1    

Respublikinė Žalioji olimpiada  6     

Rajono konkursas 
 

Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų užsienio kalbomis konkursas „The Best 

of Eurovision“ 

3  1  

Kauno r. 8-9 klasių mokinių chemikų konkursas 4   1 

Kauno miškų urėdijos konkursas ,,Paukščiai sugrįžta“ 1 1   

E. Pundzevičiaus vertimų konkursas 3 3   

Kauno rajono 8 klasių mokinių skaitymo rusų kalbos konkursas 2 1   

Tado Ivanausko gamtininkų 5- 8 klasių konkursas 2 
   

Sveikatos idėjų mugė 2 1 
  

Eruditų konkursas 8 1 1 
 

Miškotyrinių darbų konkursas 16 2 2 2 

Rašinių konkursas ,,Mokykla be patyčių" 4 3 
  

Respublikinis  konkursas 
 

Respublikinis konkursas ,,Mano žvilgsnis į supantį pasaulį” 10    
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Resublikinis konkursas Olympis 2016 Ruduo 3 2   

Respublikinis  konkursas Olympis 2017 Pavasaris 4 2 1  

Konkursas ,,Tiriamieji darbai miške“ 4 
  

 

Konkursas ,,Jaunimas Europos miškuose“ 15 
 

1  

Jaunųjų tyrėjų konkursas ,,Idėjų mugė“ 1 
  

 

Mokinių gebėjimų konkursas ,,Lietuvos gamtininkas“ 4 
  

 

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 12 
 

1  

Jaunųjų mokslininkų konferencija ,,Iššūkis tyrėjams“ 4 
 

2  

Tarptautinis konkursas 
 

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra” 27    

Kalbų (anglų) Kengūra  26 5 4 1 

Gamtos Kengūra  15    

Vertimų bei iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ 4 1   

Tarptautinis Kalbų Kengūros konkurso Lyderių turas 2 2   

Tarptautinis piešimo konkursas „Lietuvos labui“ 2 2   

Rajono sportinės varžybos 
 

    

Kauno r. pagrindinių mokyklų tinklinio varžybos 12  1  

Kauno r. aerobinės gimnastikos varžybos 15 1 2 1 

Kauno r. pagrindinių mokyklų sporto žaidynių merginų 3x3 krepšinis  4  1  

Kauno r. I-II klasių mokinių estafečių varžybos ,,Judėk ir būsi sveikas“ 12     

Respublikinės sportinės varžybos 
 

Respublikinis šiuolaikinių šokių konkursas ,,Emocijos" 18 2   

Respublikinės vaikų „Pavasario taurės“ aerobinės gimnastikos varžybos 20 4 1 1 

Respublikinis šiuolaikinių šokių konkursas „Šokio virpesiai - 2017“ 15 1   

Respublikinis aerobinės gimnastikos „Kalėdinis turnyras – 2016“ 16 1  2 

Respublikinės aerobinės gimnastikos varžybos „Auksinis ruduo“ 15  1  

Respublikinės aerobinės gimnastikos varžybos Kauno rajono Mero taurei laimėti 15 1 1  

Respublikinis šiuolaikinių šokių konkursas konkursas ,,Ant stogo“ 12  1  

Tarptautinės sportinės varžybos 
 

Tarptautinis aerobinės gimnastikos čempionatas ,,KTU OPEN CUP" 12  1  
* Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 
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KOMENTARAS  

2017 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 9 (100 proc.) mokiniai. Visi tęsia mokymąsi Raudondvario gimnazijos Kulautuvos vidurinio 

ugdymo skyriuje. 

2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai yra aukštesni nei rajono ir šalies vidurkiai: matematika – 6,78 (šalies - 

5,84, rajono - 5,75), lietuvių k. - 6,89 (šalies - 6,49, rajono - 6,48). Tačiau lyginant su 2016 m., 2017 m. mokinių PUPP pasiekimai yra šiek tiek 

žemesni: matematika – 6,78 (2016 m. – 7,15), lietuvių k. 6,89 (2016 m. – 7,54). Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi 

pasiekimus, 10 kl. mokiniams skirti lietuvių kalbos ir matematikos moduliai, 5, 6, 7, 8, 9 klasių mokiniams – konsultacijos. 

2017 m. mokiniai aktyviai ir sėkmingai atstovavo mokyklai rajono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Ryškiausi mokyklos mokinių 

pasiekimai rajono olimpiadose (I - 1, II - 1, III - 5), konkursuose (I - 12, II – 4, III - 3), respublikinėse sporto varžybose (I – 9, II – 4, III – 3), 

rajono sporto varžybose (I - 1, II - 4, III - 1). Laimėta II vieta respublikiniame konkurse ,,Jaunimas Europos miškuose“ , dvi II vietos respulikinėje 

Jaunųjų mokslininkų konferencijoje ,,Iššūkis tyrėjams“, II vieta tarptautiniame piešimo konkurse „Lietuvos labui“, II vieta tarptautiniame 

aerobinės gimnastikos čempionate ,,KTU OPEN CUP". 
 

 

7. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

7.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas 

 

 1-4 kl.  

 

5-8 kl. 9-10 kl. 11-12 kl. Iš viso 

Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso 8 8 5 - 21 

Iš viso panaudota valandų 8 8 5 - 21 

Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius 

lankančių mokinių skaičius ir procentas nuo 

besimokančių mokykloje mokinių 

68 
44% 

(100%) 
38 

24% 

(58%) 
17 

11% 

(74%) 
- - 123 79% 

Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos 

ir narių skaičius 

Asociacija Jūrų skautija „Divytis“ – 10 narių  

* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis 
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7.2. Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose  
 

 

Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių 

mokinių skaičius  

Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir lankančių 

neformaliojo švietimo mokyklas  Kauno mieste (ar 

kituose miestuose), skaičius 

Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto 

mokykla 

Dziudo 

ir jojimo 

sporto 

mokykla 

Mokinių 

skaičius 

Neformaliojo švietimo mokyklos 

pavadinimas 

Garliavos 

meno mokykla 

Babtai 

(filialas) 

Raudondvaris 

(filialas) 

Vilkija 

(filialas) 

    

Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė     

- - - 11 - - - 4 1 26 Kauno plaukimo mokykla, Sportinių šokių 

klubas „Tvistas“, VšĮ „MEDA PROJECT“, 

Ebru menas, Kauno A. Martinaičio dailės 

mokykla, Kauno Sabonio krepšinio centras, 

Kauno sporto mokykla ,,Bangpūtys“, Kauno 

sporto mokykla, Kauno A. Sabonio 

krepšinio mokykla, Kauno sakralinės 

muzikos mokykla, ,,Oriens“ karate klubas, 

FB „Olimpis“, FK „Šešupė“, Teatro 

mokykla, Kauno „Aisčių“ krepšinio klubas, 

Kauno sporto klubas „Titanas“. 
* Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys 

 

KOMENTARAS.  

Mokykla panaudoja visas ugdymo plane neformaliajam švietimui skirtas valandas. Neformalusis švietimas organizuojamas 

atsižvelgiant į mokinių poreikius (kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdoma mokinių apklausa) ir mokyklos žmogiškuosius resursus. 

Lyginant su 2016 m. duomenimis, 2017 m. padidėjo mokinių, lankančių neformaliojo švietimo būrelius mokykloje skaičius ( +0,8%). 

Taip pat padidėjo mokinių, lankančių rajono ir miesto neformaliojo švietimo mokyklas skaičius (+6,6%). 
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8. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

 

Platusis veiklos kokybės 

įsivertinimas 

Giluminis 

veiklos kokybės 

įsivertinimas 

Išskirtos stipriosios 

mokyklos veiklos 

pusės 

Išskirtos tobulintinos 

veiklos sritys 

Įsivertinimo duomenų 

panaudojimas, tobulinant mokyklos 

veiklą 

Mokyklos veiklos kokybės 

platusis įsivertinimas atliktas 

2017  m. lapkričio – gruodžio  mėn., 

vadovaujantis ,,Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo 

programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika“, patvirtinta 

LR švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267. 

Įsivertinimo procesą planavo ir 

organizavo mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo grupė. 

- 4.3.1. Kompetencija 2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas 

3.2.2. Mokymasis 

virtualioje aplinkoje 

Remiantis įsivertinimo duomenimis, 

pasirinktos 2018 m. tobulinti veiklos 

sritys, parengtas 2018 m. mokyklos 

veiklos planas. Parengti 2018 m.  

metodinės tarybos, metodinių grupių, 

vaiko gerovės komisijos veiklos 

planai, ugdymo proceso priežiūros 

planas, nustatytos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetinės kryptys. 

2.3.2. Ugdymas 

mokyklos gyvenimu 

2.4. Vertinimas ugdant  

  

1.1.1. Asmenybės 

tapsmas 

4.2. Mokymasis ir 

veikimas komandomis 

 

 

9. Mokyklos bendradarbiavimo ir partnerystės valdymas 

9.1. Mokykloje vykdomi savivaldybės, respublikos ir Europos Sąjungos finansuojami investiciniai projektai 
 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas (nurodyti 

pagal kokią programą 

vykdomas projektas, sutarties 

Nr., data) 

Projekto 

lygmuo  

(tarptautinis, 

respublikos, 

savivaldybės), 

projekto 

trukmė) 

Projekto tikslas 

(nurodomas 

koordinatorius,  

partneriai) 

Gautas finansavimas (EUR) Pasta-

bos 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės 

lėšos 

ES 

lėšos 

Kitos 

lėšos 

1.  ,,Naujos idėjos besimokančioje 

mokykloje“,  Kauno r. 

mokyklų bendruomenių 

konkursas.  

Savivaldybės 

2017 m.  

Tikslas – sukurti 

sąlygas mokiniams 

mokytis įdomiai ir 

patraukliai, ugdyti 

mokymosi motyvaciją. 

5000  Eur - - -  
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2.  ,,Plaukimas – sveikata“, Kauno 

r. Vaikų mokymo plaukti 

bendrojo lavinimo mokyklose 

programa (Nr. F22-222, 

2017- 12-29) 

Savivaldybės 

2017 m. 

gruodžio – 

2018  m. 

gegužės mėn. 

Tikslas – sudaryti 

mokiniams sąlygas 

išmokti plaukti ir 

saugiai elgtis 

vandenyje.  

150 Eur   -  -  -  

3.   ,,Aš saugus, kai žinau“,  

Kauno r. 2017 m. vaikų ir 

jaunimo socializacijos ir 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programų konkurso projektas 

(Nr. F22-98, 2017-05-23). 

Savivaldybės 

2017 m. 

Tikslas - ugdyti 

pozityvų bei kritišką 

mokinių mąstymą, 

skatinant neigiamą 

požiūrį į psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimą, stiprinti 

nuostatas gyventi 

sveikai. 

250 Eur - - -  

4.  Kauno r. mokinių 

aplinkosauginių projektų 

konkurso ,,Moksleiviai - 

bendruomenei“ projektas  

,,Puoškime mokyklos aplinką“. 

Savivaldybės 

2017 m. 

Tikslas - ugdyti 

bendruomenės 

atsakingą, tausojantį 

požiūrį į supančią 

aplinką ir skatinti 

mokinių domėjimąsi 

aplinkos apsaugos 

problemomis. 

80 Eur - - -  

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

KOMENTARAS. 

Mokykloje vykdomi projektai padeda pritraukti papildomų lėšų tikslingam mokinių užimtumo organizavimui, sudaro sąlygas 

mokiniams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, plėtoti socialines kompetencijas, gilinti žinias, atskleisti ir realizuoti gebėjimus bei 

talentus.  

2018  m. šią veiklos sritį  planuojama stiprinti ir aktyviau dalyvauti savivaldybės, respublikiniuose ir tarptautiniuose investiciniuose 

projektuose. 

 

 

 

 



16 

 

10. Finansų išteklių valdymas: 

10.1. Įsigytas turtas per metus 

 

 

Įsigyta priemonių, įrangos 

(nurodyti IT įrangą, baldus, 

kompiuterines ir kitas mokymo 

priemones ir kt.) 

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (EUR): 

ŠMM lėšas 

(programos, 

projektai) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšas  

Biudžeto 

(aplinkos)  

lėšas   

 2 % 

lėšas  

Kitas 

labdaros ir 

paramos 

lėšas 

Pajamų iš 

nuomos ir 

kitų 

paslaugų  

Tėvų mokesčio už ugdymo 

sąlygų, edukacinių aplinkų 

gerinimą ir už priemones, 

skirtas vaikų pažinimo 

kompetencijai ugdyti  

Planšetiniai kompiuteriai (20 vnt.)   - 6487 - - - - - 

Nešiojami kompiuteriai (2 vnt.) - 1746 - - - - - 

Personaliniai kompiuteriai su 

programine įranga (19 vnt.)  

- 11933 - - - - - 

Projektoriai (3 vnt.)    - 1756 - - - - - 

Garso kolonėlės  (2 vnt.) - 127 - - - - - 

Teniso stalai su raketėmis (2 vnt.)  - 654 - - - - - 

Stalo futbolo stalai (2 vnt.) - 370 - - - - - 

Edukaciniai, lavinamieji žaidimai, 

minkštasuolis „Bartas“ 

- 783 - - - - - 

Spausdintuvai (3 vnt.) - 519 - - - - - 

Vejapjovė - - 444 - - - - 

Grindų danga 3 kabinetams - - 1650     

Elektrinis perforatorius - - 179 - - -  

Smūginis gręžtuvas - - 60 - - - - 

Stendai, knygų lentynos - - 224 - - - - 

Žaliuzės fizikos ir rusų k. kab. - - 915 - - - - 

Daugiafunkcis spausdintuvas   - - - - 501,13 - - 

Mokyklinių baldų komplektas 

(24 vnt.) 

- - - - 1737,72 - - 

Svetainės kampas Milano - - - - 609  - 

Sintezatorius „Yamaha“ - - - - 346,10 - - 

Kompiuteriai (2 vnt.) - - - - 1023,32 - - 

Kamuoliai - - - - - 404,12 - 

Šaškės - - -  - 44 - 



17 

 

Gimnastikos čiužiniai - - - - - 223 - 

Šviestuvai II a. koridoriui - - - - - 228 - 

Žaislai, dėlionės, konstruktoriai - - - - -  145,45 

Kamštinė sienų danga - - - - -  149 

Kilimas - - - - -  90 

Minkšt. kompl., stalčių blokas - - - - -  241 

Sėdmaišis - - - - -  145 

Iš viso:  18056 4783 - 4217,27 899,12 770,45 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

10.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai 
 

 Visų veikiančių 

mokykloje 

kompiuterių 

skaičius 

Interakty

vių lentų 

skaičius 

Daugialypės 

terpės 

projektorių 

skaičius 

Planšetini

ų 

kompiuteri

ų skaičius 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

skirtos 

vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms 

įsigyti iš viso 

(EUR) 

Iš Mokinio krepšelio lėšų 

įsigyta vadovėlių ir mokymo 

priemonių (EUR) 

Vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms 

įsigyti 

panaudotų 

mokinio 

krepšelio lėšų 

dalis (%) 

Pinigų suma, už 

kurią nupirkta 

vadovėlių 

Pinigų 

suma, už 

kurią 

nupirkta 

mokymo 

priemonių  

Stacio

narių 

Nešioja

mų 

Mokykloje 

(su skyriumi) 

65 5 1 19 20 22355 2878 19477 100 

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 
 

10.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija. 

 

Eil. 

Nr. 

Atlikti darbai Išnaudota lėšų (EUR) 

Savivaldybės Valstybė

s 

ES lėšos Kitos 

lėšos 

1. Materialiojo turto remontas (atliktas remontas fizikos kabinete (sienų remontas, pakeista 

grindų danga ir apšvietimas), pakeista grindų danga lietuvių kalbos ir anglų kalbos 

kabinetuose, atliktas I a. koridoriaus sienų remontas, pakeistas apšvietimas II a. 

koridoriuose, smulkūs santechnikos ir patalpų remonto darbai). 

3488 

 

- - - 

2.  Stogo remontas 22730 - - - 
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10.4. Gauta lėšų per metus 

 

 

 

Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: 

Mokinio krepšelio 

(su dotacija) 

Biudžeto 

(aplinkos) 

(su dotacija) 

ŠMM  

(programos, 

projektai) 

 2 % lėšos Kitos labdaros ir 

paramos lėšos 

 

Įstaigos pajamos 

iš tėvų įnašų už 

vaikų maitinimą 

Įstaigos pajamos iš patalpų 

nuomos ir kitų paslaugų 

(pvz. tėvų įnašų edukac. apl. 

gerinimui) 

 280134 254711 - 1624 100 0 26407 

Iš viso 566004,00 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

10.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje (173 mokiniai iš viso) 
 

Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR) Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (EUR) 

(iš viso MK ir UA lėšos)  Mokinio krepšelio (MK) lėšos Ugdymo  aplinkos (UA)  lėšos 

1619 1472 3091 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

10.6. Kreditinis įsiskolinimas 

 

 Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo  + 

Sumažėjo  –  

Kreditinis įsiskolinimas iš viso 1676,13 1551,32 -124,81 
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys 

 

KOMENTARAS (kokie įvyko teigiami pokyčiai? Kylančios problemos ir jų sprendimas)  

2017 m. skirtų lėšų mokyklos veiklai užtikrinti užteko. 

Pagal galimybes atnaujintos mokyklos ugdymo aplinkos: 

 Atnaujinta kompiuterių bazė (įsigyta 19 personalinių kompiuterių, 2 nešiojamieji kompiuteriai), ugdymui įrengta 20 planšečių 

klasė.  

 Įsigyti 3 spausdintuvai, 2  vaizdo projektoriai (vaizdo projektoriai įrengti visuose kabinetuose).  

 Atliktas remontas fizikos kabinete (sienų remontas, pakeista grindų danga ir apšvietimas), pakeista grindų danga lietuvių kalbos 

ir anglų kalbos kabinetuose, atliktas I a. koridoriaus sienų remontas, pakeistas apšvietimas II a. koridoriuose). 

 Savivaldybės lėšomis atliktas mokyklos stogo remontas. 

Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšų už 2017 m. gauta 1624,24 Eur. 
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Kreditinis įsiskolinimas metų pabaigoje, lyginant su metų pradžia, sumažėjo 124,81 Eur. 

Aktualiausios problemos.  

Būtina pakeisti grindų dangą mokyklos I, II, III a. koridoriuose ir 5 mokomuosiuose kabinetuose, įrengti pagalbos specialistams 

kabinetus (specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo), senajame mokyklos pastate pakeisti elektros instaliaciją, mokomųjų kabinetų duris, 

atlikti mokyklos stadiono rekonstrukciją. Mokyklos bendruomenei taip pat labai aktuali mokyklos sporto salės akustikos problema.  

Dėl lėšų grindų ir šildymo sistemos remontui, elektros instaliacijos pakeitimui raštu (2017-12-06 S-107, 2018-01-08 Nr. S-1) kreiptasi 

į Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. 

 2018 m. mokyklos II ir III a. koridorių remontui gauta biudžeto lėšų, tačiau nepakankamai, nes keičiant grindų dangą, būtina pakeisti 

po I a. danga esančią šildymo sistemą, taip pat senus koridorių šildymo vamzdžius ir radiatorius.  

Įrengti pagalbos specialistų kabinetus planuojama vasarą iš biudžeto lėšų.  

Sporto salės akustikos pagerinimui taupomos 2 proc. lėšos. 

Siekiant spręsti minėtas problemas, ieškoma rėmėjų, projektų ir kt. lėšų.  

 

11. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados.  

 

KOMENTARAS.  

2017 m. mokykloje vyko Kauno visuomenės sveikatos centro patikra. Pažeidimų nenustatyta. 

 

 

12. Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai. 

 

Vadovo indėlis siekiant mokyklos pažangos. Problemos, susijusios su mokyklos veikla, ir vadovų siūlomi 

problemų sprendimo būdai. 

Kulautuvos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas pradėjau 

eiti 2017  m. rugpjūčio 28 d. Vadovavimo mokyklai laikotarpiu pagrindinį 

dėmesį skyriau mokyklos veiklos planavimo ir organizavimo tobulinimui 

pamokų kokybės gerinimui, mokinio individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistemos tobulinimui, mokytojų kolegialaus mokymosi ir 

gerosios patirties sklaidos stiprinimui, ugdymo aplinkų atnaujinimui. 

Inicijavau mokyklos bendruomenės susitarimus dėl mokyklos 

vizijos, misijos, vertybių. 

Tikslingai vykdžiau pamokų stebėseną, pateikiau rekomendacijas 

pamokų kokybės gerinimui.  

Aktualiausios problemos: 

 Nepakankamas mokytojų bendradarbiavimas planuojant 

ugdymo proceso organizavimą, mokyklos veiklą. 

 Tobulintina pamokų kokybė (vadovavimas mokymuisi, 

IKT naudojimas, vertinimas ugdant). 

 Tobulintinas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

proceso organizavimas.  

 Neišnaudotos tėvų įtraukimo į vaikų ugdymą, 

dalyvavimą mokyklos veiklose galimybės.  

 Būtina pakeisti grindų dangą mokyklos I, II, III a. 

koridoriuose ir 5 mokomuosiuose kabinetuose.  
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Inicijavau ir kartu su Metodine taryba organizavau mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų metodinę dieną ,,Mokomės vieni iš kitų – 

žinių ir gerosios patirties sklaida“. 

Inicijavau mokyklos įstojimą į Kokybės siekiančių mokyklų 

klubą. 

Inicijavau susitarimus bei telkiau bendruomenę rengiant 

mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus: Kauno r. Kulautuvos 

pagrindinės mokyklos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos aprašą, Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos 

mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą, 

Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašą ir kt. 

Inicijavau Klasių tėvų komiteto veiklos atnaujinimą.  

Subūriau darbo grupę 2018 m. mokyklos veiklos plano 

parengimui, vadovavau  darbo grupės veiklai.  

Vadovavau mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo proceso 

organizavimui.  

Vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymu, vykdžiau darbuotojų (išskyrus mokytojus), 

metinės veiklos vertinimą. 

Inicijavau naujos mokyklos internetinės svetainės sukūrimą. 

Inicijavau mokyklos dalyvavimą Kauno r. mokyklų 

bendruomenių konkurse ,,Naujos idėjos besimokančioje mokykloje“. 

Gautas finansavimas (5000 Eur) planšečių klasės įrengimui. 

Inicijavau mokyklos patalpų remonto darbus (I a. koridoriaus 

sienų remontą, 2 kabinetų grindų dangos pakeitimą), kreipiausi dėl lėšų 

skyrimo mokyklos koridorių ir šildymo sistemos remontui (gautas 

finansavimas 20000 Eur). 

 Neįrengti pagalbos specialistams kabinetai (specialiojo 

pedagogo ir socialinio pedagogo). 

 Bloga mokyklos stadiono būklė.  

 Visuotinio tėvų susirinkimo metu tėvų bei mokytojų 

iškelta problema – bloga sporto salės akustika. 

Siūlomi problemų sprendimo būdai:  
 Atsakingai, remiantis mokyklos įsivertinimo, mokinių 

pasiekimų, ugdymo proceso stebėsenos duomenimis, planuoti 

mokyklos veiklą, į veiklos planavimą įtraukti visus pedagogus.  

 Mokyklos veikloms planavimą ir organizavimą grįsti 

komandiniu darbu.  

 Stiprinti metodinės veiklos organizavimą, orientuojant 

metodinę veiklą į pamokos planavimo ir organizavimo kokybės 

gerinimą bei mokytojų kolegialaus mokymosi stiprinimą.  

 Stiprinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą (ieškoti 

įvairesnių bendradarbiavimo būdų), plėtojant viešuosius ryšius bei 

puoselėjant mokyklos tradicijas, gerinti mokyklos įvaizdį.   

 Dėl papildomų lėšų grindų ir šildymo sistemos remontui, 

elektros instaliacijos pakeitimui kreiptis į Kauno rajono 

savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. 

  Sporto salės akustikos pagerinimui taupyti 2 proc. lėšas. 

 Ieškoti rėmėjų, projektų ir kt. lėšų mokyklos ugdymo 

aplinkų atnaujinimui ir remontui. 

  

 

 

 

Direktorius                                 Irena Lodienė  

 


