
Kai5iadoriq suaugusitli tl mokykla

Jurgitos Znatavidienes

2021 METU YEIKLOS ATASKAITA

2022-ol-20Nr'1 /2oe z - D3 - o'lrrz '/q - 2L3
(data)

KaiSiadorys

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

Kai5iadonq iuaugusiqiq mokykla (191523464) ugdomqj4 veikl4 vykdo Kai5iadoriq

suaugusiqjq mokykloje adresu: Gedimino g. 118 Kai5iadorys LT-56166 ir Kai5iadoriq suaugusiqiq

mokyklos keturiuose PravieniSkiq skyriq sektoriuose Kai5iadoriq rajone Pravieni5kiq kaime.

Kai5iadoriq suaugusiqjq mokykla teikia formalqf i i5silavinim4 ir siiilo neformaliojo Svietimo

programas, mokykloje mokosi gana ivairaus amZiaus mokiniai.
Kai5iadoriq suaugusiqjq mokyklos tikslas - sekmingai organizuoti mokyklos veikl4 ir

uZtikrinti efektyvq jos valdym4, telkti bendruomeng sprendZiant aktualius ugdymo klausimus,

numatyti, kaip bus igyvendinti mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti veiklos

kryptis ir tikslingus ugdymo prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo pokydius.

Mokyklos vizija: modemi, naujovems bei kaitai atvira Svietimo istaiga, teikianti optimalq ir
kokybi5kq formalqj i bei neformalqj i Svietim4.

Mokyklos misija: kokybi5kai ugdyti ir mokyti mokinius, skatinti jq savirai5kq ir nor4

mokyis vis4 gyvenimq.
Puoselejamos vertybinds

poZitiris iasmenybg.

nuostatos: Siuolaikines technologijos ir inovacijos, individualus

Kai5iadoriq suaugusiqiq mokyklos strateginio
veikl4, numatyti mokyklos vystymo(si) perspektyvas ir
bendruomeng aktualioms problemoms sprgsti.

Strateginis prioritetas : mokymasis bendradarbiaujant.
2021 rugsejo mdn. 1 dien4 mokykloje mokesi 489 mokiniai. I5 jq:

- 67 mokiniai mokyklos suaugusiqjq 9-12 klasese;
- 422 mokiniai Pravieni5kiq skyriuose 34,7-12 klasese.

Mokykloje yra 24 klasiq komplektai: 4 - suaugusiqjq pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programq klasese (9, 10, ll ir l2),20 - suaugusiqfq pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

mokyklos Pravieni5kiq skyriuose.

{staigos darbuotojq skaidius: mokykloje dirba 36 darbuotojai (29 mokytojai specialistai), 3

nepedago giniai darbuotoj ai, 4 administracij os darbuotoj ai).
Mokyklos veikla finansuojama i5 savivatdybes biudZeto ir mokymo leSq, valstybes spec.

ijq. Mokykla turi paramos gavejo status4.

Materialiniai iStekliai.
Ry5iq sistema, informacines ir komunikavimo sistemos. Mokyklos kompiuteriai prijungti

internetinio LITNET rySio, yra 1 telefono abonentas, penki mobilieji telefonai. Prie interneto

ijungti 22 kompiuteriai. Mokykloje i5 viso yra 62 stacionar[s, 34 neSiojami kompiuteriai, 4

nteraktyviosios lentos.
Mokykla naudojasi elektroninio pa5to paslaugomis, mokiniq ir mokytojq registrais, NEC

istema KELTAS, Svietimo valdymo informacine sistema SVIS. Banko pavedimai, vietiniai ir
iniai mokejimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankq internetines sistemas.

'ganizuojant nuotolinimokym4 naudojamasi KTU nuotolinio mokymo platforma MOODLE'
o organlzavlmo mui veikia mokytoiu metodinds grupds, bendriesiems

plano paskirtis - efektyviai valdyti istaigos
prioritetus, nuolating kait4, telkti mokyklos



klausimams sprqsti veikia mokyklos taryba. Vidinei informacijai gauti darbuotojai naudojasi
sistemomis: TAMO dienynu, nuotolinio mokymosi platforma MOODLE, DVS KONTORA, el.
pa5tu.

Bendra informacija apie202l metq asignavimus ir jq panaudojim4.
Kai5iadoriq suaugusiqjq mokyklos 2021 metarrrs Svietimo programai vykdyti savivaldybes

biudZeto leSq skirta 80 300 Eur, panaudota 77 227 Eur. Mokinio krep5elio skirta 709 001 Eur,
panaudota 709 000 Eur, i5 jq: darbo uZmokesdiui ir socialiniam draudimui 689 901 Eur, mokymo
priemonems ir vadoveliams isiglti 330 Eur, mokytojq kvalifikacijai - 62 Eur, IKT - 699 Eur,
skaitmeninio ugdymo pletrai skirta - 13 500 Eur, i5 jq 4 000 Eur ilgalaikiam turtui, panaudota 13

500 Eur. Specialiqjq dotacijq mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq - 23 700 eury,
panaudota 23 697 Eur. Mokiniq konsultacijoms, skirtoms mokymosi praradimams kompensuoti - 8

500 Eur, panaudota 8 183 Eur.
Specialiosios programos (istaigos uZdirbtos pajamos) ataskaitinio laikotarpio asignavimq

planas - 860 Eur, panaudota 60 Eur.
Nuo metq pradZios gauta 1,2 proc. - 860 Eur.

Strateginis tikslas - uZtikrinti Svietimo kokybg ir sudaryti s4lygas mokytis visq gyvenimq,
padeti pasirengti integracijai ivisuomeng ir siekti asmeninds [gties.

l.Programa. Ugdymo turinio programos igyvendinimas (01).
Programos tikslas. Visapusi5kai tenkinti individualius mokiniq ugdymosi poreikius, siekti

mokiniq mokymosi paZangos ir geresniq mokyklos veiklos rezultatq bendradarbiaujant.
UZdavinys. Sudaryti s4lygas suaugusiesiems gauti kokybi5k4 i5silavinim4 maksimaliai

i5naudojant ugdymo plano teikiamas galimybes, tobulinant mokinio individualios paZangos
fiksavima ir mok i bendradarbiaui

Vertinimo kriterijq
pavadinimas

Mato
vienetas

2021m. Komentaras
2020
Pasiektas
rezultatas

Planuotas Pasiektas

Mokiniai, baigg
atitinkamos pakopos
programas.

(proc.) 60 70 63 63 proc. mokykloje
besimokandiq mokiniq igrjo
pradini, pagrindini ir
vidurini iSsilavinima.

fgijusiq pradini
iSsilavinim4 dalis.

(proc.) 67 66 81,8 2021m.4 klaseje mokesi 15

mokiniq. Pradinio
iSsilavinimo paLymejimus
gavo 81,8 proc. mokiniq.
Daugiau nei2020 m.

[gijusiq pagrindini
iSsilavinim4 dalis.

(proc.) 90 71 70,7 Mokiniq, laikiusiq
pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikrinim4,

ivertinimai.
Lietuviq kalbos ir literat[ros
PUPP rezultatai mokykloje

- 4,9 (paLymio vidurkis).
Matematikos PUPP
rezultatai 5 (paZymio
vidurkis).
2020 m. 90 proc. mokiniq

igrjo pagrindini
i5silavinim4, nes visi
mokiniai buvo atleisti nuo
PUPP.



2021m. 70,1 proc. mokiniq
gavo pagrindinio
iSsilavinimo paZymeiimus.

Igijusirl vidurini
iSsilavinim4 dalis.

(proc.) 58,7 52 36,4 2021 m. 12 (IV) klasese
mokesi 137 mokiniai.
Brandos atestatus gavo 50
mokiniq, mokymosi
pasiekimq paZymejimus
gavo 84 mokiniai. Brandos
atestato (diplomo) priedus
gavo 3 mokiniai. Vidurini
i5silavinimE igrjo 36,4 proc.
mokiniq.

Pasirinkusiq ir i5laikiusiq
brandos egzaminus
skaidius.

(proc.) 42 42 50 Egzaminus laikyti pasirinko
137 mokiniai.
Del dideles suaugusiqjq
kaitos, migracijos ir
iSvykimo i kitas istaigas
mokslo metq pabaigoje
egzaminus laike 50 proc.
mokiniq.

Kvalifikacijos tobulinimo
valandq skaidius, tenkantis
vienam darbuotojui per
metus.

(vnt.). 40 65 109 Pedagogai kele kvalifikacijq
dalyvaudami seminaruose,
susijusiuose su socialiniu,
emociniu ugdymu ir
skaitmeniniu ra5tingumu.
Visi pedagogai (100 proc.)
iSklause semlnalus,
organizuotus mokykloje:
1. ,,Psichoemocines
sveikatos stiprinimas ir jos

itaka
mikroklimato

palankaus

kurimui
istaigoje" - 16 val.
2. ,,Skaitmeninis

raStingumas ir technologijos
klasdje" - 16 val.
2. ,,Skaitmeninis pasaulis
Siandien" - 40 val.
3.,,Skaitmeninio turinio
kurimas ir valdymas
virtualioje aplinkoje" - 40
val.
4. ,,Skaitmeninis
ra5tingumas ir technologijos
klaseie" - 40 val.

2. Programa. Ugdymo aplinkos programos igyvendinimas (02).
Programos tikslas. Kurti kokybi5k4, saugi4, patraukli4 ir inovatyvi4, higienos normq
atitinkandi4 ugdymo aplink4.
UZdaviniai.

1. Atnaujinti edukacines erdves, atitinkandias higienos nonnq reikalavimus.
2. Modernizuoti rnelyklos ugdym4, ugdymo aplink4, tinkamai aprupinti

reikalavimus

bltinomis



Vertinimo kriterijq
pavadinimas

Mato
vienetas

2021 m. Komentaras

Planuotas Pasiektas

Atnaujintos mokyklos
ugdymo (si) aplinkos.

(vnt.) 2 Atnaujintos dvi kompiuteriq
klases dviejuose PravieniSkiq
sektoriq skyriuose, pakeistos
grindys.

[vestas intemetinis ry5ys
PravieniSkiq skyriq mokytojq
kambaryje ir administracijos
kabinetuose. Nupirkta 2
neSiojami ir 5 stacionarus
kompiuteriai, 2 natji
spausdintuvai.

Mokymo priemondms
iSleistos leSos, tenkandios
vienam mokiniui

Eur. 1730 1702 Skaitmeniniq ir spausdinimo
priemoniq poreikis patenkintas
100 proc. Vadoveliams ir
mokomosios literaflrros
priemonems neturdta mokymo
leSq.

Mokytojq darbo vietq ir
kabinetq modernizavimo
ugdymui poreikis patenkintas 80
proc.
Visi mokytojai 100 proc.
apr[pinti ne5iojamaisiais
kompiuteriais.
Visi mokytojai 100 proc.
aprupinti kanceliarinems
prekemis (popierius, ra5ikliai ir
kt.), skirta le5q dalis vienai
pedagoginei normai (asmeni5kai
ir bendriesiems reikalams);
Spausdinimo ir kopijavimo

lrangai aptarnauti skirta le5q
dalis vienai pedagoginei normai.
100 proc.

2021 m. Kai5iadoriq suaugusiqj q mokyklos veiklos plano iglvendinimas

UGDYMO TURINIO TOBULINIMO PROGRAMA
Tikslas. Visapusi5kai tenkinti individualius mokiniq ugdymosi poreikius, siekti

mokymosi paZangos ir geresniq veiklos rezultaq bendradarbiaujant.
UZdaviniai.
Sudaryi s4lygas suaugusiesiems gauti kokybi5k4 i5silavinim4 maksimaliai

i5naudojant ugdymo plano teikiamas galimybes, tobulinant mokinio individualios paZangos
fiksavim4 ir mokym4si bendradarbiaujant.

Tobulinti mokyklos veiklos vertinim4 ir isivertinim4.

priemondmis ir paslaugomis.



Priemond Proceso irlar ind6lio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai, reiklm6s

Pasiektas rezultatas

UZtikrinti
kokybiSk4
mokyklos
ugdymo plano

igyvendinim4.

1.1.PUPP ir BE pasiekimq
rezultatai ne Zemesni nei
2020 m.

1.2. Mokyklos ugdymo
plano igyvendinimui
numatyta ne maZiau kaip
97 proc. BUP teikiamq
galimybiq.
1.3. Neformaliojo ugdymo
programq ir jas
pasirinkusiq mokiniq
skaidius padidejo 30 proc.

I Rezultatas pasiektas.
1.1.1.2021m. lietuviq kalbos ir literat[ros PUPP

rezultatai mokykloje 4,9 (paZymio
vidurkis).

Matematikos PUPP reztitatai 5 (paZymio
vidurkis).
2020 m. pagrindinio iSsilavinimo mokiniq
metiniai vidurkiai (PUPP nevyko): matematika

4,3 (paZymio vidurkis). Lietuviq paZymio
vidurkis - 4,8.
2020 m. 49,2 proc. abiturientq, laikiusiq lietuviq
kalbos ir literattros bei technologijq mokyklinius
brandos egzaminus, gavo 6 balq ivertinimus.
2021 m.64 proc. abiturientq, pasirinkusiq laikyti
lietuviq kalbos ir literat[ros bei technologijq
mokyklinius brandos egzaminus, gavo 7 ir
daugiau balo.

2021 m. r ezultatai auk5tesni nei 2020 m.

1.2.1.97 proc. pagal mokiniq poreikius ir
mokyklos galimybes igyvendintas mokyklos
ugdymo planas.

1.3.1.Neformaliojo ugdymo programq ir jas
pasirinkusiq mokiniq skaidius padidejo:

2020 m. neformaliojo ugdymo uZsiemimus
lanke 33,4 proc. mokiniq.
2021 m. neformaliojo ugdymo uZsiemimus
lanke 53,5 proc. mokiniq.

Taikyi mokiniq
paZangos ir
pasiekimq
vertinimo ir
isivertinimo
sistem4, siekiant
padeti mokiniui
save paZinti,
mokyis ir
resocializuotis
visuomeneje.

l.1.Visi mokytojai ir
nokiniai taikys mokiniq
raZangos ir pasiekimq
rertinimo ir isivertinimo
;istem4.

Rezultatas pasiektas.
1.1.1.Susitarta del pasirinktq mokymosi
paZangos stebdsenos ir fiksavimo irankiq
taikymo.
80 proc. stebetq pamokq metu taikyti paZangos ir
pasiekimq vertinimo irankiai, isivertinimo
sistema siekiant padeti mokiniui save paZinti,
mokytis ir resocializuotis visuomendje.
Metodinese grupese vien4 kart4 per pusmeti
aptariama, kaip sekasi stebeti mokymosi
paLang4.9 proc. mokiniq per susitart4 laikotarpi
padare paLartgq.

{gyvendinti
kvalifikacijos
kelimo
program4,
atitinkandi4
strateginius

t.l.Kvalifikacijos
obulinimo renginiuose
lagal mokyklos nustatytas
rvalifikacijos tobulinimo
cyptis (kvalifikaciios

Rezultatas pasiektas
l.l.l.Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
pagal mokyklos nustatytas kvalifikacijos
tobulinimo kryptis (kvalifikacijos program4)
mokesi 100 proc. pedagoginiq darbuotojq;



mokyklos
tikslus.
Metodiniq grupiq
veiklos planq

igyvendinimas.

program4) mokesi ne
maZiau kaip 90 proc.
pedagoginiq darbuotojq.
l.2.Bendradarbiaujant ir
lalijantis patirtimi mokesi
ne maiiau kaip 90 proc.
nokytojq.
1.3. Ne maliau kaip 60
rroc. stebetq pamokq metu
:uvo vertinama individuali
nokinio paLanga,
;katinamas isivertinimas,

'ryko individualizavimas ir
Iiferenciiavimas.

l.2.l.Bendradarbiavo ir dalinosi patirtimi
(metodiniuose pasitarimuose) 70 proc.
mokytojq;

1.3.1. 80 proc. stebetq pamokq metu vertinama
individuali mokinio palanga, skatinamas

isivertinimas, pagal mokiniq gebejimus ir
poreikius vykdomas individualizavimas ir
diferencijavimas.

Neformaliojo
Svietimo (NS),
papildandio
formalqii
ugdym4,
programq

igyvendinimas.

t.2.Mokiniq, dalyvaujandiq
{S programq
gyvendinime, skaidius
mdidejo 30 proc.

[.2.Neformaliojo Svietimo
)rogramq skaidius
resumaZds.

Rezultatas pasiektas.
1.2.1. Neformaliojo ugdymo programtl ir jas
pasirinkusiq mokiniq skaidius padidejo 40 proc.
Pravieni5kiq skyriuose veikia penkiq krypdiq
(sportine, menind, informaciniq technologijq,
sveikos gyvensenos, kalbos) neformaliojo
Svietimo programos.
1.2.1. Neformaliojo Svietimo programq skaidius
nesumaZejo. I5 viso 23 vnt.

Nuotolinio
mokymo(si)
sistemos
tobulinimas.

1.1.100 proc. pedagogq
.obulins kvalifikacij4
;eminaruose, skirtuose
ruotolinio mokymo ir
;kaitmeninio ra5tingumo
:obulinimui.
1.2. Pageres mokiniq
nokymosi paLanga l0 proc.
.yginant su 2020 metais.

1.3. 80 proc. mokiniq bus
;uteikta individuali pagalba
nokantis.

1.4. 80 proc. mokiniq
lalyvaus organizuojamose
ndividualiose
consultacijose.
1.5. 50 proc. mokiniq
lrisijungs prie,,MOODLE"
;istemos.

Rezultatas pasiektas.

l.1.1.Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
pagal mokyklos nustatytas kvalifikacijos
tobulinimo kryptis (kvalifikacijos program4)
mokesi 100 proc. pedagoginiq darbuotojq;

1.2.1. Mokiniq mokymosi paZanga pagerejo 20
proc. lyginant su 2020 metais.

1.3.1.2021-2021 m.m. mokiniams skirtos
individualios ir grupines lietuviq kalbos ir
matematikos konsultacijos. Nuotoliniq klasiq
mokiniam s skiriamo s akiv aizdlios konsultacij o s.

Jos vykdomos ZOOM programomis. 90 proc.
mokiniq gavo individuali4 pagalb4.

1.4.1.90 proc. mokiniq dalyvavo konsultacijose
ir jiems buvo suteikta individuali pagalba
mokantis.

1.5.1 60 proc. mokiniq prisijunge prie
,,MOODLEo' sistemos, kiti mokiniai siundia
atliktas uZduotis i mokytojq elektroninius pa5tus

arba atne5a uZduotis i mokykl4. Ne visi
suaugusiqjq klasiq mokiniai turi internetini ry5i
namuose.



t.6.100 proc. mokytojq i
,MOODLE" sistem4
ratalpins v aizdo pamokas.

1.6.1. Pagal susitarimus ir turimq pamokq
skaidiq mokytojai i ,,MOODLE" sistemE (100
proc.) patalpino vaizdo pamokas.

Organizuoti
skyriuje
dirbantiems
mokytojams
edukacing,
prakting,
paZinting veikl4
ne mokykloie.

l.l.Organizuojamos
sdukacines i5vykos, jU
skaidius.
1.2. 100 proc. dalyvavusiq
mokyojq edukacineje
i5vykoje.

Rezultatas pasiektas.
1.1 .1. Suorganizuota Pravieni5kiq skyriq
mokytojams edukacind, praktine, paZintine
i5vyka i Klaipedos kraSt4.
1.2.1. I5vykoje dalyvavo 100 proc. mokytojq.

Sudaryti s4lygas
PravieniSkiq
skyriuje
dirbantiems
mokytojams
pasitikrinti
sveikata.

1.1. Mokyojq, kuriems
uteikta paslauga, skaidius.

Rezultatas pasiektas.
1.1.1. 100 proc. mokytojq pasitikrino sveikat4.

Gerinti mokyklos
veiklos kokybg. 1.1. 50 proc. abiturientq,

pasirinkusiq laikyti lietuviq
kalbos ir literaturos bei
technolo
brandos

grjq mokyklinius

[vertinimas bus
nei 7 balai.

egzaminus,
ne mazesnls

1.2. 15 proc. mokyklos
deSimtos klases mokiniq,
laikandiq PUPP, rezultatas
bus ne maZesnis nei 7 balai.
1.3. 71 proc. mokiniq igis
pagrindini iSsilavinimq.

1.4. 65 proc. abiturientq
[gis vidurini iSsilavinima.

Rezultatas pasiektas.
1.1.1.64 proc. abiturientq, pasirinkusiq laikyi
lietuviq kalbos ir literatr:ros bei technologijq
mokyklinius brandos egzaminus, gavo 7 ir
Jaugiau balo.

1.2.1.16,33 proc. mokyklos
mokiniq, laikiusiqjq PUPP,
maZesnis nei 7 balai.

de5imtos klases
rezultatas ne

1 .3.1 .70 proc.
iSsilavinim4.

1.4.1. Vidurini
mokiniq.

mokiniq igUo pagrindini

i5silavinim4 igrjo 36,4 proc.

Dalyvauti
respublikiniuose
konkursuose ir
tarptautiniuose
projektuose.

1. l.Organizuoti konkursai ir
projektai, jq skaidius.

Rezultatas pasiektas i5 dalies del pandemijos.
1.1.1.I5 planuotq 40 veiklq vyko 20 renginiq,
konkursq ir projektq.

Parengti ir
vykdyti
mokyklos
bibliotekos
veiklos plan4.

l.l. Veiklq, kuriose
dalyvauja daugiau nei 10
mokiniq, skaidius.
1.2. Parodq skaidius.
l.3.Skaitytojq skaidiaus
pokytis (proc.).

Rezultatas pasiektas
1.1.1.Bibliotekos organizuojamoje veikloje
dalyvavo 50 proc. mokyklos mokiniq.

7.2.1. Per metus parengta l6 parodq - stendq.
1 . 3. I . Skaitytojq skaidiaus pokydio palyginimas :

2020 m.30 proc.
2021m.50 proc.
Skaitytojq skaidiaus pokytis padidejo 20 proc.

Organizuoti
mokyklos tarybos
veikla

1.1. Mokyklos tarybos
posddZiuose dalwaus 80

Rezultatas pasiektas.
1. 1. l.Mokyklos tarybos posedZiuose dalyvavo 80
proc. tarybos narig.



proc. tarybos nariq.
1.2. 90 proc. vyks
mokyklos tarybos
posedZiq, kurie pades
planuoti mokyklos veikl4.

1.2.1.100 proc. vyko mokyklos tarybos posedZiq,
kurie padejo planuoti mokyklos veikl4.
Mokyklos tarybos veikla padeda sutelkti
mokyklos bendruomeng ugdymo proceso
kokybes gerinimui ir mokyklos uZdaviniq
igyvendinimui.

Organizuoti
tradicinius
mokyklos
renginius.
Pagal atskir4
renginiq plan4.

1.1.Kurti ir pletoti
autentiSkus mokyklos
ritualus ir tradicijas.

l.2.Suorganizuoti ne
maLiau kaip 80 proc.
planuojamq renginiq.
1.3. Bendradarbiauti su

:ajono ir Respublikos
nokyklomis.

Rezultatas pasiektas i5 dalies del pandemijos.
1.1.l.Kuriami ir pletojami autenti5ki mokyklos
ritualai ir tradicijos (Rugsejo pirmosios Svente,
Mokytojq dienos minejimas, Suaugusiqjq
mokymosi savaites renginiai, valstybines
Sventds, viktorinos, akcijos ir sportiniai
renginiai).
I .2. 1 . Suorg anizuota 5 0 proc. planuotq renginiq.

1.3.1.GlaudZiai bendradarbiaujama su rajono
(Zasliq pagrindine mokykla, Kai5iadoriq Algirdo
Brazausko gimnazija) ir Lietuvos mokyklomis
(Trakq suaugusiqjq mokymo centru, Vilniaus
suaugusiqjq mokymo centru, PaneveZio
suaugusirlitl ir iaunimo mokykla).

Atlikti
tobulinamq
vidaus

isivertinimo
sridiq

isivertinim4.

l.l.fsivertinime
dalyvauj andiq kolektyvo ir
bendruomenes nariq
skaidius.
1.2. Atliekami tyrimai,
i5siai5kinami stiprieji ir
tobulintini veiklos
aspektai, kurie tampa
pagrindu ekonomi5kai ir
veiksmingai planuoj ant
veikla.

Rezultatas pasiektas.
l. 1. l.Atliktas veiklos kokybes isivertinimas.
Mokymosi konstruktyvumas 2 lygiu.
(tobulintini veiklos aspektai)
Dialogas vertinant - 1 lygiu. (silpnieji veiklos
aspektai).
Reiklumas sau - 3 lygiu. ( stiprieji veiklos
aspektai).
Rezultatai pristatyti mokytojq tarybos
posedZiuose.

Atlikti mokyklos
darbuotojq
veiklos
vertinim4.

t.l.Visq darbuotojq
rraejusio laikotarpio (metq
, aptarnaujandio personalo,
nokytojq - mokslo metq)
vertinamas, tikslq
rasiekimas bei
<ompetencijos ir
rumatomos ateinandio
aikotarpio veiklos (tikslai)
r tobulinimosi sritys.

Rezultatas pasiektas.
1.1.1 .Atliktas visq darbuotojq praejusio
laikotarpio (metq aptarnaujandio personalo,
mokytojq mokslo metq) tikslq pasiekimq bei
vertinamojo darbuotojo kompetencijq

isivertinimas ir nustatytos ateinandio laikotarpio
veiklos (uZduotys) ir tobulinimosi sritys. Visi
darbuotojai 100 proc. ivertinti.

UGDYMO APLINKOS PROGRAMA
Tikslas
Kurti kokybiSk4, saugi4, patraukli4 ir higienos normq reikalavimus atitinkandi4 ugdymo aplink4.
UZdavinys
Atnaujinti edukacines erdves, atitinkandias higienos noilnq reikalavimus.
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Priemond Proceso irlar indelio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai, reiklm6s

Pasiektas rezultatas

Ugdymo
aprupinimo
mokymoisi
priemonemis bei
IKT diegimo
uztikrinimas.

1.1. Skaitmeniniq ir
spausdintq vadoveliq,
mokomosios literat[ros bei
mokymo/si priemoniq
poreikiq patenkintas.
1.2.Mokytojq darbo vietq
ir kabinetq modemizavimo
ugdymui poreikis
patenkintas 100 proc.
1.3. Kompiuterines irangos
skaidius mokykloje ir
PravieniSkiq skyriuose.
l.4.Kanceliarinems
prekems (popierius,
kreida, raSikliai ir kt.)
skirta leSq dalis vienai
pedagoginei normai
(asmeni5kai ir
bendriesiems reikalams).
1.5. Spausdinimo ir
kopijavimo lrangal
aptarnauti skirta le5q dalis
vlenal
normai.

pedagoginei

l.5.l.Spausdinimo
aptarnauti skirta le5q
normai (100 proc.).

ir kopijavimo irangai
dalis vienai pedagoginei

Rezultatas pasiektas.
l.l.l.Skaitmeniniq ir spausdinimo priemoniq
poreikis patenkintas 100 proc. Vadoveliams ir
mokomosios literatiiros priemondms netureta
mokymo krep5elio le5q.

1.2.1.Mokytojq darbo vietq ir kabinetq
modernizavimo ugdymui poreikis patenkintas 80
proc.

l.3.l.Visi mokytojai 100 proc. apr0pinti
ne5ioj amaisiais kompiuteriais.

1.4.1.Visi mokytojai 100 proc. aprupinti
kanceliarinems prekemis (popierius, ra5ikliai ir
kt.), skirta le5q dalis vienai pedagoginei normai
(asmeni5kai ir bendriesiems reikalams);

Vykdyti
mokyklos
edukaciniq erdviq
ir [kinds veiklos
planq.

1. l.Pravieni5kiq skyriuose 2
nokomieji kabinetai
tprupinti kompiuteriais,
nultimedijomis.
l.2.PravieniSkiq skyriuose
;utvarkyta po vien4
nokomqj4 klasg I ir II
iektoriuje, irengti
ntemetinirySi.
t.3.Bendrqjq edukaciniq
:rdviq, IT ir ilgalaikio turto
'emonto poreikis
ratenkintas 70 proc.

Rezultatas pasiektas i5 dalies.
1 .l.l.Pravieni5kiq skyriuose 2 mokomieji
kabinetai apr[pinti kompiuteriais,
multimedijomis.

l.2.l.PravieniSkiq skyriuose sutvarkytos dvi
mokomosios klases I ir II sektoriuje.
lnternetinis rySys neivestas del Pravieni5kiq namq
- atvirosios kolonijos vadovo kaitos ir del
karantino.
1.3.1.Bendrqjq edukaciniq erdviq, IT ir ilgalaikio
turto remonto poreikis patenkintas 70 proc.
Mokymosi klasese pakeistos grindys, mokytojq
kambaryje ivestas internetinis U5ys, pakabinti
roletai.

Veiklos
administravimo,
personalo
kvalifikacijos
tobulinimo,
aplinkos ir turto
prieZi[ros bei

l.l.Tarnybiniq patalpq

'ralytojos pareigybei
:enkantis valomas plotas.
l.2.Vykusiq i
<omandiruotes kelti
<valifikaciia personalo

Rezultatas pasiektas.
l.l.1.Tarnybiniq patalpq valomam plotui turime
0,5 etato valytojos pareigybes.
1.2.1.Vyko i komandiruotes ir kele kvalifikacijq
4 personalo darbuotojai.
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saugos
uztikrinimas.

larbuotojq skaidius.

ISlaikyti
mokyklai
reikalingq
aptamaujanti
personal4.

1.1. Aptamaujandio
)ersonalo etatq skaidius.

Rezultatas pasiektas.

1.1.1.2021m. mokykloje turejome 6

aptamaujandio personalo darbuotojus (registro
tvarkytojas 0,5 etato, sekretord I etatas,
administratorius 0,5 etato, kompiuterininkas 0,5
etato, darbininkas 0,25 etato, valytojas 0,5 etato).
BiudZeto skirtq le5q uZteko darbuotojq etatams
iSlaikvti.

Paslaugq,
komunikacijos ir
higienos
uztikrinimas,
mokymo reikmiq
poreikis.

1.1 Ryiiams (telefonas,
internetas) skirtq leSq dalis
mokiniui.
1.2. Patalpq Sildymui
skirta leSq vienam
mokiniui.
1.3. Vandens ir elektros
energijai skirta le5q
vienam mokiniui.
1.4. Higienos ir Svaros
uZtikrinimui skirtq le5q
dalis mokiniui.
1.5. Laiku ir kokybi5kai
atliktos funkcijos.
1.6. Atliktq patikrinimq
ataskaitos.

Rezultatas pasiektas.
Suplanuotq ir skirtq le5q
Sildymui, vandens ir elektros
ir Svarai uZtikrinti uZteko.

ry5iams, patalpq
energijai, higienai

UZtikrinti s4lygas
mokyklos veiklai
organizuoti
(buhalteriniq
programq
prieZitra,
deratizaclja,
rvSiai ir kt.).

1.1.Laiku ir kokybi5kai
atliktos funkcijos.
l.2.Atliktq patikrinimq
ataskaitos.

Rezultatas pasiektas.
l.l.l.Efektyviai naudojamasi buhalterine
programa, tikslingai naudojamos leSos

deratizacijai, rySiams. Planuotq ir skirtq leSq
uZteko.
1.2.1. 2021 m. atlikti su patikrinimai.
Rekomendacij os ivykdytos.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindiniai pra6iusiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustahtos uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Tobulinti
nuotolinio mokymo
sistem4.

1.1.1. Patobulintos
ir pakoreguotos I-
IV gimnazijos
klasiq nuotolinio
mokymo(si)
e. turinio

1.1.1.1. Pagal mokymo
nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo budu kriterijq
apraS4 bus pakoreguota ir
patobulinta 50 procentq I-IV
klasiu elektroninio mokvmo

Igyvendinta.
1 .l.1.1.1.Pagal
mokymo nuotoliniu
ugdymo procesu
organizavimo bldu
kriteriiu apra5a
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priemonds. turinio struktlra (turintiems
l-2 savaitines pamokas
100 proc., turintiems 3-5
savaitines pamokas - 60
proc.).
t.t.t.2 Kiekvienas
mokyojas i ,,MOODLE"
mokymosi aplink4 ides 20
proc. vaizdo pamokq.

1.1.1.3. 100
tobulins
seminaruose,
nuotolinio
skaitmeninio
tobulinimui.

proc. pedagogq
kvalifikacij4

skirtuose
mokymo ir

ra5tingumo

pakoreguota ir
patobulinta 50
procentq I-IV klasiq
elektroninio
mokymo turinio.
t.1.1.2.1
Turintys t-2
savaitines pamokas
patobulino 90 proc.
savo pamokq, tie,
kurie turi 3-5
savaitines pamokas,
patobulino 50 proc.
savo turimo turinio.
Mokytojai i
,,MOODLE"
sistem4 idejo 20
proc. vaizdo
pamokq.

1.1.1.3.1. 100 proc.
pedagogq tobulino
kvalifikacijE
seminaruose,
skirtuose nuotolinio
mokymo
skaitmeninio
raStingumo
tobulinimui.

ir

1.2. Gerinti mokiniq
ugdymosi kokybg ir
uZtikrinti gerus
mokymosi
rezultatus, siekiant
asmeninds kiekvieno
besimokandio
paZangos.

1.2.1.Teikiant
mokymosi pagalb4,
konsultuojant,
vykdant steb€sen4,
atliekant mokinio
individualios
paZangos

stebdsenos aralizg
pageres mokiniq
pasiekimai ir
asmeninds
kompetencijos,
iSaugs mokymosi
motyvacija.

1.2.1.1. 80 proc. mokiniq

igis pagrindini i5silavinim4.

1.2.1.2. 63 proc. abiturientq

igis vidurini iSsilavinim4.

1.2.1.3. 10 proc. pageres

mokiniq mokymosi paZanga.

1.2.1.4. 80 proc. mokiniq

dalyvaus organizuojamose

nuotolinese individualiose

[gyvendinta i5
dalies.

t.2.1.t.t. 70,1

mokiniq
pagrindini

iSsilavinim4.

1.2.1.2.2.36,4
abiturientq

vidurini
iSsilavinim4.

proc.

ietjo

proc.

ie,jo

1.2.1.3.3.20 proc.

pagerejo mokiniq
mokynrosi paianga.

1.2.1.4.4. 90 proc.

mokiniq dalyvavo

organizuojamose

nuotolindse
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konsultacijose. individualiose

konsultacijose.

100 proc. mokiniq
suteikta individuali
pagalba mokantis.

1.3. UZtikrinti
mokyklos
bendruomends
savijaut4.

ger4

nariq

1.3.1.Mokiniai ir
mokytojai jausis

gerai, vyks
sklandus
bendravimas ir
bendradarbiavimas.

1.3.1.1. Nsa
organizuojamoje paZangos

vertinimo apklausoje

mokiniai saugume vertina
(mokykloje skatinami

bendradarbiauti, noriai

dalyvauja mokyklos

organizuojamoje socialineje

ir visuomenineje veikloje)

3,1 ir auk5tesniu lygiu.

1.3.1.2. 80 proc.
pedagoginiq darbuotojq
tobulins kvalifikacij4
mokiniq socialiniq ir
emociniq kompetencijq
ugdymo srityje.

{gyvendinta.
1.3.1.1.1. Nsa
paZangos vertinimo
apklausoje mokiniai
saugum4 vertina 3,3

lygiu.

100 proc.

pedagoginiq

darbuotojq tobulino

kvalifikacij4
socialiniq ir
emociniq
kompetencijq
ugdymo srityje.

1.3.1.2.2.Visam
kolektyvui
organizuotas
seminaras tema

,,Psichoemocines
sveikatos
stiprinimas ir jos

itaka palankaus

mikroklimato
klrimui istaigoje"
16 val.

l.4.Atnaujinti/moder
nizuoti IT bazg
PravieniSkiq
skyriuose.

1.4.l.Mokymo ir
IT priemonds
atitiks Siuolaikinius
reikalavimus.

1 .4.1.1. PravieniSkiq
skyriuose atnaujinta IKT
nusidevejusi kompiuterine

iranga 2 mokomuosiuose
kabinetuose.

[gyvendinta i5

dalies.

1.4.1.1.1.
PravieniSkiq
skyriuose atnaujinta
IKT nusidevejusi
kompiuterine iranga
2 mokomuosiuose
kabinetuose. (I ir III
sektoriuje)
Nupirkti 5

stacionartis
kompiuteriai, 2

ne5iojami
kompiuteriai, 2

spausdinimo
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1.4.1.2. {rengtas internetinis

rySys, visq sektoriq

kompiuterindse klasese
uZtikrinantis stabilq
mokymosi platformq
pasiekiamum4. Pagerintos
s4lygos per pamokas

mokyojams ir mokiniams
naudotis virtualiomis
mokymo(-si) priemonemis.

aparatai.
1.4.1.2.2.Neirengtas
internetinis ry5ys
PravieniSkiu
skyriuose del
karantino laikotarpio
ir del to, kad
PravieniSkiq
pataisos namuose -
atvirojoje kolonijoje
keitesi vadovas.

1.5. Tobulinti vidaus
darbo organizavimo
procesus.

l.5.1.Pedagogai ir
administracijos
darbuotojai
naudojasi DVS

,rKontora".

1.5.2.Dalyvauja
centralizuotos
buhalterijos
tobulinimo
procesuose.

1.5.3.Dalyvauja
bendrqjq tunkcijq
centralizavimo
procese.

1.5.1.1. 100 proc. pedagogq

ir administracijos
darbuotojq naudojasi DVS

,rKontora".

1.5.1.2. Pateiktas ne maZiau

kaip vienas pasi[lymas
tobulinant buhalterines
apskaitos sridiry'lygiq
tvarkos apraS4.

1.5.1.3. Pateikti l-2
pasi[lymai rengiant
bendryjq tunkcijq
centralizavimo tvarkos
apra5us.

{gyvendinta.
1.5.1.1 .1.2021m.i
DVS KONTORA
itraukti visi 100
proc. darbuotojq,
jiems suteikti
prisijungimo vardai
ir slaptaZodZiai.
Tvarkomas
gaunamq ir
siundiamq
dokumentq registras.
Visiems
darbuotojams tapo

aiSkiau ir greidiau
gauti ir siqsti
dokumentus.

1.5.1.2.2. 2021 m.
bendrauta ir
bendradarbiauta su

centralizuotos
buhalterijos
darbuotojais.
Sekmingai derinti
darbai. Kartu su

Lietuvos
(Kai5iadoriq rajono)
mokyklq vadovq
asociacijos nariais
posedZiq metu
dalyvauta
centralizuotos
buhalterijos
tobulinimo
procesuose, teikti
sitlymai.



t4

2. UZduotys, neivykdytos ar irykdytos i5 dalies ddl numatytq rizikq (iei tokiq buvo)

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.1

3.uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

4. Pako otos siq metg veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezu Itatai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustaMos uZduotys iwkdytos)

G E B E JI M U ATL IKTI PARE I G'[H S TTff-USi,ME NU STATYTAS FUBKCIJAS
VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

iant ataska

PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai eerai

5.1. Informacijos ir situacilos valdymas atliekant funkciias ln 2a 3o 4u
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqiu, laiko ir materialiniu) paskirsWmas ln 2a 3n 4w
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas lr 2a 3E 4a
5.4. Zinl4, gebejimq ir igUdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatg

lr 2a 31 4p

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lr 2= 3o 4F

6. Pas rezulta ant uZduotis isivertinimas

UZduodiq irykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
6.1. Visos uZduotys lvykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai tr
6.2.Ulduotys i5 esmes ivykdy.tos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Geraix

6.3. fvykdya ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdya pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama tr

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Vertinimo kiterijai
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tobulinti
7.1. Fi valdymas ir kontrold.
7.2. turin skaitmeninis raStingumas.

Direktore

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)
(data)

Jurgita Znatavidiend

(vardas ir pavarde)

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau 3 irne lau 5 uld

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj anti s vertinama,
ar nustalrtos uZduotys ivykdytos)

8.l.Gerinti mokiniq ugdymosi
kokybg ir uZtikrinti gerus
mokymosi rezultatus, siekiant
asmenin€s kiekvieno
besimokandio paZangos.
(tgstine)

8. l. l.Teikiant mokymosi
pagalb4, konsultuojant,
vykdant stebesen4,
atliekant mokinio
individualios paZangos

pasiekimai ir asmeninds
kompetencijos, iSaugs
mokymosi motyvacija.

stebdsenos
pageres

analizg
mokiniq

8.1.1.1. 70 proc. mokiniq igis
pagrindini iSsilavinim4.

8.1.1.2. 40 proc. abiturientq igis
vidurini iSsilavinim4.

8.1.1.3. l0 proc. pageres mokiniq
mokymosi paLanga nuo

padariusiqjrl paZang4 2020-2021

m.m.

8.1.1.4. 80 proc. mokiniq
dalyvaus organizuojamose

nuotolinese individualiose
konsultacijose.

8.2.Pasirengti ugdymo turinio
atnaujinimui (toliau UTA)
mokykloje

8.2.1. Mokyklos
bendruomene dalyvauja
UTA diegimo procesuose

8.2.1.1. Sudaryta UTA komanda
ne veliau kaip iki kovo 1 d.
8.2.1.2. Organizuotos dalykq
mokytojq diskusijos del
atnaujintq bendrqiq ugdymo
programq ir kompetencijq
ugdymo
geguZes

ne veliau kaip iki
1 d. Diskusijose

dalyvauja ne maZiau kaip 80 proc.
mokytojq.
8.2.L3. Atlikta situacijos artalize
del UTA diegimo iki birZelio I d.
8.2.1.4. Parengtas UTA diegimo
veiksmq planas 2022-2023 m. ne
veliau kaip iki rugsejo 1 d.
8.2.1.5. Informaciios sklaida
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mokyklos bendruomenei apie

UTA diegim4. Susirinkimq,
straipsniq mokyklos intemetineje
svetaineje ir kt. skaidius.
8.2.1.6. UTA veiksmt4 plano 2022
m. suplanuotos veiklos

igyvendintos ne maiiau kaip 80
proc.

8.3. Dalyvauti rajono
centralizavimo procesuose.

8.3.1. Dalyvaujama
centralizuotos
buhalterijos, IT paslaugq
bei bendryjq funkcijq
centralizavimo
procesuose.

8.3.1.1. Pateikti l-2 konsoliduoti
pasillymai, rengiant bendrqjq
funkcijq centralizavimo tvarkos
apra5us.

8.4. UZtikrinti ger4 mokyklos
bendruomenes nariq savij aut4.
(tgstine)

8.4.1. Mokiniai ir
mokytojai jausis gerai,
vyks sklandus
bendravimas
bendradarbiavimas.

lr

8.4.1.1. Metodinese grupdse

organizuoti mokytojq diskusijas
del emocinio socialinio intelekto
ugdymo veiksmq plano.
Diskusijose dalyvauja ne maZiau
kaip 90 proc. mokytojq.
8.4.l.2.Organizuoti mokymai
(mokiniams ir mokytojams) apie

mokiniq emocinio socialinio
intelekto ugdym4.
Parengtas emocinio socialinio
intelekto ugdymo veiksmq
planas ne veliau kaip iki 2022-
rugsejo 3 d.

8.4. 1.3.Mokyklos bendruomenei
skleidZiama informacija apie
emocinio socialinio intelekto
ugdym4 Q informaciniai
straipsniai mokyklos
internetinej e svetaineje naujienq
skiltyje).

[gyvendinta ne maLiau kaip 80
proc. visu suplanuotu veiklq.

8.5. Edukacines aplinkos
gerinimas

8.5.1.Mokomieji
kabinetai apr[pinti IKT
priemondmis, sudarytos
sqlygos kokybi5kai
ugdyti bendrqsias ir
dalykines kompetencij as.

8.5.1.1. Pravieni5kiq skyriuose 2
mokomieji kabinetai 100 proc.
aprupinti atnaujintais
kompiuteriais, kompiuterine

iranga, mokymo priemondmis;
8.5.1.2. Pravieni5kiq sektoriq
skyriuose irengtas riboto
naudoi imo internetinis rySys.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali bflti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios
gali tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

8.1. Zmogi5kieji faktoriai (nedarbingumas, leSq trukumas kvalifikacijos kelimui, specialistq
tr[kumas, kitos aplinkybes
8.2.Teises miniu teises aktu pakeitimai

ldoma suderinus su Svietimo istaisos vadovu
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8.3. Pandemii
8.4. Kale.l img departamento i skirtos leSos riboto internetinio rySio ireneimui.

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
Mokyklos tarybos 2022 m. vasario 4 d. posedZio protokolo Nr.2 nutarimu direktores Jurgitos

Znatavidienes 2021 m. veiklos ataskaita vertinama ,,labai gerai". {gyvendinti visi mokyklos
strateginio plano uZdaviniai ir priemonds. Visos numatytos metines uZduotys lvykdltos, o uZduotis,
kuri buvo ivykdyta i5 dalies, neigyvendinta ne del direktores kaltes, o del i5oriniq veiksniq.
Direktords veiklos 2021 m. buvo sukoncentruotos i padius svarbiausius darbus: mokiniq mokymosi
pasiekimq gerinim4, ugdymo aplinkq atnaujinim4 bei materialines bazes apr[pinimq modemiomis
priemonemis. Direktore efektyviai komunikuoja su visais bendruomends nariais, sekmingai sprendZia
iSkilusias problemas, mokykloje palaiko saugi4 ir darbiqg4 atmosfer4.

Mokyklos tarybos pirmininke Dovile Rudyte-Seskevidiene

(mokykloje - mokyklos tarybos
(data)

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotoj q atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(para5as) (vardas ir pavarde)

11. fvertinimas, jo pragrindimas ir sifilymai:

ir pavarde)
eo*--O2--'/f

(data)(valstybines Svietimo istaigos savininko
teises ir pareigas i gyvend inandios instituc ij os'
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo !staigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)
(data)

,{a}
'vardas

'W%ffft^"


