
 

 

 

VšĮ „Demokratinė mokykla“  

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2019 07 05 

 

Viešoji įstaiga „Demokratinė mokykla“ (toliau – Įstaiga) įregistruota 2015 m. sausio 12 d. 

 

 Dalininkas Įnašas  

1. Nerijus Buivydas 30 EUR 

2. Donata Norkienė 30 EUR 

3. VšĮ „Sėkmės mokykla” 30 EUR 

4. Koncernas SBA 30 EUR 

 Viso: 120 EUR 

 

 

1. Įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis  

 

VšĮ „Demokratinė mokykla” yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, veikiantis švietimo srityje ir viešai teikiantis šios srities paslaugas, taikant pažangiausius ugdymo 

metodus, sudarant visas sąlygas kiekvieno vaiko individualiam tobulėjimui. Mokyklos veikla apima 

pamokų ir popamokinės veiklos organizavimą, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų švietimą. 

 

„Demokratinės mokyklos” tikslai: mokyti pagal bendrąsias ugdymo programas tuo pat metu suteikiant 

galimybę kiekvienam vaikui jaustis svarbiu ir išgirstu savo mokykloje, įtraukiant juos į mokyklos 

sprendimų priėmimą suteikiant  kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui (mokiniui, mokytojui, 

administracijos darbuotojui) lygias balso teises. Mokymosi procese siekiama naudoti įvairius ugdymo 

metodus, leidžiančius kiekvienam individui įsisavinti informaciją jam priimtiniausiu būdu, atsižvelgiant į jų 

gebėjimus ir poreikius; taip pat suteikti mokiniams galimybę mokytis savo tempu bei skatinti 

savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakingumą, iniciatyvumą, stiprinti pasitikėjimą savimi, o ne konkurenciją. 

Taip pat siekiama užmegzti ir plėtoti santykius su kitomis Lietuvos ir užsienio švietimo organizacijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo sektoriumi, valstybinėmis institucijomis ir kt. 

Siekiant suteikti galimybę kiekvienam vaikui augti ir mokytis pritaikant esminius demokratinio ugdymo 

principus valstybinėse mokyklose, įkurtas Demokratinio ugdymo institutas (DI). Institutas užsiima 

mokymais ir teikia konsultacijas valstybinėms mokykloms, čia kaupiama ekspertinė patirtis, 

metodinė medžiaga ir atlikti tyrimai. 

 

Įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus  

 

2018 m. buvo kupini išvykų, keliavome ir aplankėme nemažai vietų: Televizijos bokštą ir sausio 13-

tosios muziejų, „Lėlės“ teatrą, Planetariumą, technikos ir energetikos muziejų, Valdovų rūmus, Vikingų 

kaimą. Supratimą apie rūšiavimą ir perdirbimą gilinome apsilankę „Grigeo, pažinti pasaulį be vieno iš 

dažniausiai naudojamų – vizualinio – pojūčio bandėme aklųjų bibliotekoje. Tęsėme ir keliones į 

Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką ir stiprinome meilę kinui Skalvijos kino programos „Mokausi 

iš kino“ seansuose. 

 

Buvome svečiai išvykose, taip pat ir patys turėjome svečių mokykloje: mus aplankė po Gambiją 

keliavusi Marija Žemaitytė, kuri pasidalino kelionių tolimoje šalyje įspūdžiais, turėjome „M-Lab“ 

dirbtuves, kuriose pirmąsyk mokėmės dirbti su lazeriniu spausdintuvu, apie patyčias kalbėjomės su Vidu 



Bareikiu, klausėmės trumpo jo koncerto, o muzika pasidalinti buvo užsukusi ir Bjelle. Daug žinių suteikė 

ir Urtės Neniškytės vizitas ir pamoka apie mūsų smegenis, jų veiklą.  

 

Šįmet ypač aktyviai sportavome: dalyvavome „Leonardo“ pamokėlėse LVJC, kur mokėmės saugiai 

elgtis vandenyje, taip pat įgytą supratimą pritaikėme praktiškai klasių išvykose į baseiną visą birželio 

mėnesį. Išbandėme ir žiemos sportą – turėjome galimybę įgyti čiuožimo slidėmis arba snieglente patirties 

ar pastiprinti turimus įgūdžius. Sporto pamokos vyko ir šaudykloje, išbandėme taiklumą ir kantrybę. 

Nenutraukėme ir žygių tradicijos: pavasarį keliavome į „Bražuolės“ stovyklavietę, rudenį pasitikome 

geriau pažindami aplink esantį Panerių mišką. „Solidarumo“ bėgimas išaugo ne tik dalyvių skaičiumi, 

tačiau ir kilometrais – pernai įveikę vieną, šįmet kvietėme vaikus patiems rinktis distanciją ir kai kurie 

pasiryžo įveikti visus tris! Išbandėme ir laipiojimo sportą – Montis Magija priėmė ir pasidalino 

patarimais kaip galima sėkmingai stiprinti ne tik sportinius, bet ir pasitikėjimo savimi įgūdžius laisvai 

laipiojant. Įvyko ir kasmetinis “Kalėdinis bėgimas”! 

 

Kasdienes pamokas paįvairinome ir netradicinėmis dienomis: turėjome kasmetinę žaislų ir technologijų 

dienas, taip pat daug dėmesio skyrėme skaitymo įgūdžiams lavinti ir pradėjome tarpklasinius skaitymus. 

 

Baigiantis mokslo metams atsisveikinome su savanore Marija, kuri ne tik suteikė vaikams galimybę 

pagerinti anglų kalbos bei krepšinio įgūdžius ir įgyti ispanų kalbos žinių, tačiau taip pat ir suteikė mums 

daug žinių apie skirtingą kultūrą iš kurios yra atvykusi, išmokė spręsti kylančius nesusipratimus ir 

susikalbėti pasitelkiant ne tik kalbą. 

 

2018 m. mokyklos vadovas Nerijus Buivydas tęsė švietėjišką veiklą: vedė mokymus, sporto pamokas, 

rūpinosi einamaisiais ir strateginiais mokyklos reikalais. 

 

Daug dėmesio buvo skiriama mokinių ugdymo planų tobulinimui: sukurti integralūs tarpdalykiniai 

ugdymo planai, atnaujintas tvarkaraštis, pradėta planuoti perėjimo į pagrindinę mokyklą strategija. 

 

Stiprinome kartu su 4 valstybinėmis mokyklomis įkurto „Drąsių mokyklų klubo“ ryšius, vyko  

keliavome į Kauną, kur mokyklos nariai vedė mokymus visoms tinkle esančioms mokykloms. Turėjome 

ir besimokančių svečių – atvyko VU antro kurso studentai, kurie, kalbėdamiesi su mokytojais bei 

turėdami turą aplink mokyklą sėmėsi patirties bei idėjų ateities darbams. 

 
 

Veiklos planai ateinantiems metams: skirti daug dėmesio naujų pedagogų integracijai bei esamų 

pedagogų ir kitų mokykloje dirbančių asmenų augimui ir tobulėjimui; planuojamas naujos 5 klasės 

įrengimas ir pasiruošimas pradedant naują mokyklos etapą – pagrindinę mokyklą. Planuojama įsteigti 

mokyklos Tarybą ir apspręsti jos nuostatus, veiklos pobūdį. Taip pat planuojami ir tolesni mokyklos 

remonto darbai, gerinant darbo bendras ir individualias mokymosi bei laisvalaikio vidaus bei lauko 

erdves. 
 

Įstaigos darbuotojai  

 

Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2017m. buvo 9 darbuotojai 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 dieną, buvo 12 darbuotojų.  

 

1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 

išlaidų rūšis 

 

 Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2018 metus Suma, EUR 

1. 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio  

2. Fiziniai asmenys  

3. Vilniaus Savivaldybė (100 eur.krepš)  



4. Vilniaus Savivaldybė (ugdymo lėšos)  

5. Britų Taryba  

6. Darbo birža  

 Viso: 70857,58 

 

Gautos lėšos buvo panaudotos mokyklos patalpų nuomos ir remonto, mokymo įrangos, patalpų 

apsaugos, darbo užmokesčio, buhalterinių paslaugų, kelionių, mokymų, ryšio paslaugų, ugdymo 

priemonių, kanceliarinių prekių, maisto išlaidų padengimui. 

 

2. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus 

 

2018 metais ilgalaikio turto neįsigyta. 

 

2018 metais įstaiga neperleido ilgalaikio turto.  

 

3. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 

 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 157081 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1050 

3. Komunalinės, patalpų nuoma 4384 

4. Transporto išlaidos 11014 

5. Ryšių, pašto išlaidos 1767 

6. Biuro išl., buh.paslaugos, banko mokesčiai                 9694 

7. Projektų ir programų vykdymas                         51061 

 Viso: 236051 

 

 

4. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Vadovo darbo užmokestis 19444 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1050 

 Viso: 20494 

 

 

5. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir 

kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

 

VšĮ „Demokratinė mokykla“ direktoriui Nerijui Buivydui 2018 metais buvo išmokėta 19444 EUR darbo 

užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 

 

 

6. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 

kolegialių organų narių išmokoms 

 

Tokių išmokų 2018 metais nebuvo. 

 

7. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 

 

Tokių išmokų 2018 metais išmokėta nebuvo. 



 

Direktorius  

Nerijus Buivydas      parašas 



(data)

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 3510                 4560                 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS -                   -                   
1. Patentai, licencijos  
2. Programinė įranga  
3. Kitas nematerialusis turtas 
II. MATERIALUSIS TURTAS 3510                 4560                 
1. Žemė
2. Pastatai ir statiniai
3. Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3510                 4560                 
6. Nebaigta statyba
7. Kitas  materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS -                   -                   
1. Po vienerių metų gautinos sumos
2. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 12979               16789               
I.                      -                      164 

1. Atsargos -                   
2. Išankstiniai apmokėjimai 164                   
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 4550                 10430               
1. Pirkėjų įsiskolinimas 4413                 10422               
2. Kitos gautinos sumos 137                   8                      
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                   -                   
1. Trumpalaikės investicijos
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 8429                 6195                 

16489               21349               
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Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

VŠĮ DEMOKRATINĖ MOKYKLA
(ūkio subjekto pavadinimas)

303524897, Moksleivių g. 4, VILNIUS
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

(EUR)

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS

TURTAS, IŠ VISO

TURTAS



Eil. Nr.

C. NUOSAVAS KAPITALAS 7672                 11164               
I. KAPITALAS 120                   90                    
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS 7552                 11074               
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas (3522)                5135                 
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas 11074               5939                 
D. FINANSAVIMAS 4010                 5489                 
1. Dotacija
2. Tiksliniai įnašai -                   -                   
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
3. Nario mokesčiai
4. Kitas finansavimas 4010                 5489                 
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 4807                 4666                 
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI -                   -                   
1. Finansinės skolos
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 4807                 4666                 
1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis
2. Finansinės skolos
3. Skolos tiekėjams 4004                 4666                 
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 803                   
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

               16489                21319 

 
_____________     

_____________     
(ūkio subjekto finansininko pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                             

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                             

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

Pastabos 
Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI


	Siekiant suteikti galimybę kiekvienam vaikui augti ir mokytis pritaikant esminius demokratinio ugdymo principus valstybinėse mokyklose, įkurtas Demokratinio ugdymo institutas (DI). Institutas užsiima mokymais ir teikia konsultacijas valstybinėms mokyk...

