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Viešoji įstaiga „Demokratinė mokykla“ (toliau – Įstaiga) įregistruota 2015 m. sausio 12 d.
Dalininkas
1. Nerijus Buivydas
2. Donata Norkienė
3. VšĮ „Sėkmės mokykla”

Įnašas
30 EUR
30 EUR
30 EUR
Viso: 90 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
Mokykla pradėjo skaičiuoti penktus savo gyvavimo metus. Per šiuos metus mokykla išaugo iki penktos
klasės.
Pagrindiniai mokyklos renginiai ir veiklos: žiemą sporto pamoką keitė slidinėjimas Liepkalnio
slidinėjimo komplekse. Mokiniai savo iniciatyva įrengė mokyklos biblioteką. Vyko programavimo
užsiėmimai su bit&Byte komanda. Mokiniai prisijungė prie „Fridays for future Vilnius“ klimato kaitos
mitingo, aktyviai gilinosi ir palaikė klimato kaitos iniciatyvas. Kartu su „Kūrybos kampas 360“ rengėme
edukacines dirbtuves „NE šiukšlės”, per jas vaikai diskutavo, kiek kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už
gamtos taršą ir kaip galime prisidėti prie darnaus vartojimo. Įgyvendinome „Atvirų kūrybinių dirbtuvių“
projektą, kurio metu vaikai patys gamino žaidimus ir žaislus. Mokslo metų eigoje visa mokykla keliavo į
įvairiausius žygius, dažniausiai miškais. Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime šiais metais bėgome nebe
vieną, o tris kilometrus. Lankėme Vilniaus gyvūnų globos namus. Dalyvavome „Gelbėkit

Vaikus“ organizuojamame labdaringame Solidarumo bėgime. Socialinių projektų pamokoje gimė
socialinės paramos akcija, kurios metu vaikai rinko lėšas Panerių socialinės paramos centrui ir Vilniaus
tremtinių namams. Kalėdinės mugės metu surinktus pinigus vaikai skyrė senelių namams. Mokiniai ne
tik gilino akademines žinias, bet ir ugdė asmenines kompetencijas, stiprino vertybinį pagrindą.
Dėmesys buvo skirtas ir pedagogų tobulėjimui: mokytojai bendravo su „Mokytojai Lietuvai“ programos
mokytojais, grįžusiais iš Suomijos, dalinosi patirtimi. Davyvavome Kijeve vykusioje „IDEC —
tarptautinė demokratinio ugdymo konferencijoje“, kur virš 700 dalyvių iš viso pasaulio dalijosi
įkvepiančiomis patirtimis. Prisijungėme prie „bit&Byte“ technologinės kūrybos mentorystės programos
pradinių klasių mokytojams. Lankėmės Berlyne devintus metus veikiančioje Demokratische Schule X
mokykloje. Milane susitikome su pagrindiniais „Erasmus+“ projekto dalyviais.
Kaip visada mokykloje daug dėmesio skirta bendradarbiavimui: dalyvavome VDU Švietimo
akademijos organizuotoje diskusijoje, kurioje savo patirtimi pasidalinome su Vilniaus mokyklų vadovais.
Specialioje „Idėja Lietuvai“ laidoje Delfi studijoje kartu su kitais švietimo lyderiais diskutavome kaip
dar pakelti mokytojo profesijos prestižą. Dalyvavome „Drąsių mokyklų klubo“ susitikime Plokščiuose,
kalbėjome apie demokratiją ir nesmurtinę komunikaciją. Šalia oficialių bendradarbysčių plėtojome ir
neformalius susitikimus tarp mokytojų ir tėvų, tam kad būtume arčiau vieni kitų ir jaustume bendrą
mokyklos pulsą. Mokytojai, administracija ir tėvai skaitė pranešimus įvairiose su švietimu susijusiose
konferencijose. Užmezgėme glaudžius santykius su Vilniaus Antakalnio progimnazija, aktyviai
dalinamės patirtimi.
Veiklos planai ateinantiems metams: gerinti bendras ir individualias mokymosi bei laisvo laiko vidaus
bei lauko erdves, skirti daugiau dėmesio pedagogų ir kitų mokykloje dirbančių asmenų augimui ir
tobulėjimui, jau dabar susitvarkėme mokyklos laiptus ir pastatėme rampas lengvesniam patekimui
judėjimo negalią turintiems asmenims, planuojame ir patalpas atitinkamai pritaikyti.
Įstaigos darbuotojai
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 dieną buvo 12,
paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2019 m. gruodžio 31 dieną buvo 19 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.GPM

3718,49

2.

Fiziniai asmenys

3.

Juridiniai asmenys

4.

Vilniaus Savivaldybė

5000

5.

Vilniaus Savivaldybė

1000

6.

Vilniaus Savivaldybė (100 eur.krepš)

7.

Barboleta

292
1457,21

106700
5588
Iš viso:

123755,7

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
2019 metais ilgalaikio turto įsigyta už 3 388 EUR. Per šiuos metus įsigyta konvekcinė krosnis už 2 117,5
EUR ir indaplovė už 1 270,5 EUR.
2019 metais įstaiga neperleido ilgalaikio turto.
3. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sąnaudos
Darbo užmokestis
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Komunalinės, patalpų nuoma
Transporto, kelionių išlaidos
Ryšių, pašto išlaidos
Biuro išl., buh.paslaugos, banko mokesčiai
Suteikta parama
Seminarai, mokymai
Kitos projektų vykdymo išlaidos
Mokyklos remonto sąnaudos
Mokyklos įrangos sąnaudos
Mokyklos mokymo priemonių sąnaudos
Mokyklos kitos sąnaudos

Suma, EUR
214 418,43
1 426,32
7 302,85
16 242,55
2 010,84
11 509,65
560
2 078,5
290 ,5
4 432,5
3 822,18
17 706,11
53 990,39
Viso: 335 790,82

4. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Sąnaudos
1. Vadovo darbo užmokestis
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Suma, EUR
23 455,68
1 426,32
Viso: 24 882

5. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
VšĮ „Demokratinė mokykla“ direktoriui Nerijui Buivydui 2019 metais buvo išmokėta 23 455,68 EUR
darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius.
6. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms
Tokių išmokų 2019 metais nebuvo.
7. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims

Tokių išmokų 2019 metais išmokėta nebuvo.
Direktorius
Nerijus Buivydas

parašas
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS
2020 04 30 Nr. 2
(data)

Eil.nr.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.
V.

Pastabos
Nr.

STRAIPSNIAI
PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS
PARDAVIMO SĄNAUDOS
VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS SĄNAUDOS
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

_____________________________
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo
organo nario pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Ataskaitinio
laikotarpio
345250
229309
115931
10
335791

(Eurais)
Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
229806
157469
72337

219851
115940

233328
157469
75859

9459

(3522)

9459

(3522)

__________________
(vardas ir pavardė)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS
2020 04 30 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.
TURTAS

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

(Eurais)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

A.

ILGALAIKIS TURTAS

5472

3510

I.
II.
III.
IV.

NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILAGALIKIS TURTAS

5472
-

3510
-

46690
1276
13718

12979

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.
II.
III.
IV.

ATSARGOS
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

C.

TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS

31696
52162
17100

4550
8429
16489
7672

I.
II.
III.
IV.

DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMAS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

90
17010

120
7552

D.

11835

4010

E.

FINANSAVIMAS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

23227

4807

I.
II.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

23227
52162

4807
16489

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

_____________
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo
organo nario pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

