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 Žalioji mokykla – ne privati, ne valstybinė mokykla. Ją įsteigė, kuria ir palaiko bendruomenė. Atvesdami savo vaikus į Žaliąją mokyklą žinome, kad mokykla yra nauja, 
kylanti, besikurianti, jai nuolat reikia  dėmesio, pagalbos, paramos – tokios ir tiek, kiek kiekvienas galime.  Mokyklos tėvai prisideda veikdami mokyklos grupėse ir kitaip. Sau-
sio 26 d. įvyko Visuotinis susirinkimas, kurio metu mokykloje veikiančios grupės papasakojo apie nuveiktus ir laukiančius darbus.   

Savo iniciatyva 
 Egidijus Kabošis 

 Koordinavimo grupė 
 Koordinavimo grupę sudaro įsipareigoję (sutartimi,  įtraukimu į registrą) ir pa-
tariantieji dalyviai. Asmenys į grupę deleguojami mokyklos bendruomenės arba 
ateina savo iniciatyva. Koordinavimo grupės sudėtį tvirtina Metinis mokyklos susi-
rinkimas. Darbas grupėje neatlygintinas. Grupėje pagal įstatus taip pat dalyvauja 
Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos vadovas Tomas Urbanavičius  ir finansininkė 
Beata Staniulienė. Sutarta, kad koordinavimo grupė atskaitinga mokyklos Kolegijai, 
Metiniam mokyklos susirinkimui. Nuo pat mokyklos įsikūrimo vyksta mokyklos vei-
kimo ir valdymo tobulinimas. Naujausias atsakomybių, veiklos modelis dabar atro-
do taip: zaliojimokykla.lt/valdymas .  
 2018 metų sausio 26 dieną, Metinio susirinkimo metu patvirtinti Koordina-
vimo grupės nariai:  

 Edita Kuliavaitė (Miško klasė, Žalioji Viva klasė) 

 Egidijus Kabošis (Žalioji klasė, būsimų pirmokų klasė), ŽM mokytojas 

 Gintas Kavoliūnas  (Žalioji klasė, Saulės klasė), ŽM mokytojas 

 Indrė Vaičiūnienė (Draugų klasė, Džiaugsmo klasė) 

 Liutauras Nekrošius (Miško klasė, Draugų klasė) 

 Martynas Piaseckas (Draugų klasė, Džiaugsmo klasė) 

 Sigita Adomaitytė-Navikienė (Saulės klasė, Žalioji Viva klasė) 

 Tomas Papreckis (Saulės klasė) 

 Vilma Kraelskaitė  (Draugų klasė, Miško kl., Žalioji Viva kl.), ŽM darbuotoja 

 Virginija Grigaravičienė (Miško klasė), ŽM mokytoja 

 Vytautas Dastikas (Miško klasė, Saulės klasė), ŽM mokytojas

Daugiau laiko pedagogikai
 Beata Staniulienė 

 Administravimo grupė 
 2017 sausį pamatėme, kad mokykloje reikalinga 
administravimo grupė spręsti įvairiems einamiesiems 
mokyklos klausimams. Nuo 2017 rugsėjo pradėjome 

dirbti ritmingai, susitikimai vyksta kas dvi-tris savaites. 
Grupę sudaro 7 nariai (administratorė, vadovas, pro-
jektų vadovė, koordinavimo, komunikacijos, buveinės, 
projektavimo, darbščiųjų rankų, personalo grupių koor-
dinatoriai).  

 Augančioje mokykloje nuolat kyla įvairių eina-
mųjų nepedagoginių klausimų, juos ir sprendžiame, 
mokytojų kolegijai palikdami daugiau laiko pedago-
gikai. 

  Galima surinkti 500 €
 Audrius Šniepis  

 Finansų grupė 
 Finansų grupės pristatymas Visuotiniame mokyk-
los susirinkime sausio mėnesį buvo apie rimtus dalykus 
– pinigus.   
 Susitikimo metu pirmiausia trumpai buvo ap-
žvelgti 2016/2017 mokslo metų mokyklos rezultatai ir 
paaiškinta kur dingo pinigai... o jie virto dviem naujo-
mis klasėmis. Vienoje klasėje įsikūrė trečiokai, o kitoje 
– dalinimo klasės.  
 Paskui greitai buvo perbėgta per finansų grupės 
2017 m. darbus. O ką gi grupė padarė? O štai ką: sukū-
rė naują mokesčio sistemą ir patvirtino naują mokyklos 
mokestį 2017/2018 m.; peržiūrėjo ir patobulino mokyk-
los paramos sistemą ir ji tapo skaidresnė bei aiškesnė; 
padėjo rinkti paskolas ir paramą (maždaug per metus 
surinkta ~40 000 € paskolų/paramos); sudarė ir teikė 
tvirtinti mokyklos 2017/2018 m. biudžetą; prisidėjo 
prie projekto „Dovana įmonei“ įgyvendinimo.  
  

 Vėliau tėvams ir mokytojams buvo pristatytas 2017/2018 m. biudžetas. Trumpai apie biudžetą: 
2017/2018 mokslo metais mokykla planuoja gauti ~492 000 € pajamų, o išleisti – 452 000 €. 51 % mokyklos pa-
jamų sudarys tėvų mokami mokesčiai, 48 % – mokinio krepšelio pinigai, o likusi dalis – kitos veiklos pajamos. 
79% mokyklos išlaidų yra skirta darbo užmokesčiui, visos darbo užmokesčio sumos mokinio krepšelio pinigai ne-
padengia. Plėtrai mokykla jau surinko ~16 000 € paskolų/paramos, tačiau turės atiduoti ~28 000 € paskolų. Su-
sumavus visas pajamas ir išlaidas, mokyklos plėtrai 2018 vasarai lieka ~27 000 €, tačiau darbų norima padaryti 
už 54 000 €. Taigi papildomas finansavimas mokyklai yra labai svarbus, mokyklos bendruomenę labai prašome 
prisidėti parama pinigais arba darbais, paskolomis.  
 Pasiūlymas – pradėkime taupyti jau dabar. Atidėdami po 1,5 € per dieną, per metus galima surinkti apie 
500 €. Jei kiekviena šeima tokia suma paremtų mokyklą, galėtume padaryti daug reikalingų darbų... pastatyti 
sporto aikštelę, įrengti papildomas dalinimo klases, taupyti naujoms klasėms ir t.t.  
 Po to buvo pateiktos mintys apie 2018/2019 m. biudžetą. Būsimų mokslo metų biudžetas pradėtas pla-
nuoti laikantis tokių taisyklių:  

 Užtikrinti bent 5% darbo užmokesčio didėjimą darbuotojams ir sudaryti konkurencingas darbo sąlygas 
neatsiliekant nuo tendencijų rinkoje; 

 Užtikrinti mokinių lavinimui ir gerovei keliamus reikalavimus. Tam numatytas personalo augimas per me-
tus 4 etatai; 

 Plėtrai skirti bent  10% nuo mokyklos pajamų. 
 Siekiant įgyvendinti minėtas taisykles, 2018/2019 mokslo metais mokyklos mokestis turėtų didėti 14 %. 
Tai reiškia, kad mėnesio mokestis vienam vaikui per mėnesį turėtų kilti 20-30 €.

 

Ar tai suveiktų?
 Vilma Kraelskaitė  

 Paramos paieškos grupė 
 Papildomų finansų paieška – svarbi sritis, kurioje per visą mokyklos gyvavimo 
laikotarpį buvo įgyvendintas ne vienas projektas: iniciatyvios mamos ir tėčiai ben-
dravo su įmonėmis, skelbė akcijas nuosavų įmonių prekėms ir paslaugoms, gamino 
ir realizavo firminę mokyklos atributiką. Nuo 2017 m. rugsėjo dalį darbo šioje srityje 
perėmė mokykloje pradėjusi dirbti projektų vadovė Vilma Kraelskaitė. Spalio pabai-
goje startavo aukok.lt projektas „Žalioji sporto aikštelė“. Vasario mėn. pateikėme 
paraišką į privatų Vokietijos fondą Software AG Stiftung, prašydami 150 tūkst. eurų 
paramos naujo mokyklos pastato statybai. Prieš keletą dienų sulaukėme žinios, kad 
fondo atstovai domisi mūsų projektu ir balandžio mėn. ketina atvykti apžiūrėti mo-

kyklos. Be to, nagrinėjome galimybes teikti projektus ES ir valstybinėse programose, 
kreipėmės į kitus fondus (Kazickų, PineappleFund, Lietuvos futbolo federaciją) ir pa-
vienes įmones, pateikėme projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pas-
kelbtam konkursui „Darni šeima“. Kalėdiniu laikotarpiu kvietėme remti bendruome-
nės verslus, kurie, savo ruožtu, remtų mokyklą. 
  Šiuo metu norime suburti atskirą Paramos paieškos grupę, kurioje generuo-
sime ir įgyvendinsime idėjas, kaip mokyklai prasimanyti papildomų finansų. 
Kviečiame iniciatyvius ir turinčius idėjų mamas ir tėčius. Tarkime, Amerikoje įprasta 
rengti aukcionus, varžybas, kviestinius pietus ir pan. Ar tai suveiktų Lietuvoje? Kas 
būtų efektyviausia? Norinčius prisijungti kviečiu parašyti  vilma@zaliojimokykla.lt

 

Projektą planuojama baigti
 Agnė Peikštenienė, Tomas Urbanavičius 

 Projektavimo grupė 
 2017 vasarą atidalintas bendros nuosavybės že-
mės sklypas į 2 sklypus – visuomeninės paskirties ir že-
mės ūkio paskirties sklypus, kurie abu sudaro bendrą 
mokyklos teritoriją. 

 Ūkio žemėje šiuo metu atliekamas kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parink-
ti, reikalingas nustatyti būsimų statybų žemės ūkio pas-
kirties žemėje apimtims ir vietai. Jau gautos projekto 
sąlygos, šiuo metu vyksta projekto rengimo etapas. 
Projektas planuojamas baigti gegužės pabaigoje.  
 Visuomeniniame sklype rengiamas Techninis 
darbo projektas. Projektuojami du dviklasiai ir triklasis 

pastatai su pusklasėmis. Projektą planuojama baigti 
2018 metų rugsėjį. Vilniaus rajono savivaldybėje va-
sario mėnesį įvyko projekto viešas svarstymas, šiuo 
metu laukiame išduodant projektavimo sąlygų. 
 Kas jau įveikta:  suprojektuoti privažiavimai, pa-
rengtas ir įgyvendintas elektros prisijungimo projektas.  

http://www.zaliojimokykla.lt/valdymas/
mailto:vilma@zaliojimokykla.lt
mailto:vilma@zaliojimokykla.lt
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Labai smagių žmonių kompanija 
 Arnoldas Repečka 

 Buveinės grupė 
 Visų pirmiausiai norėčiau pasakyti, jog buveinės grupė – tai labai smagių 
žmonių kompanija. Perfrazavus katiną Matroskiną: niekas taip nesuvienija kaip ben-
dras darbas mokyklos labui. Mūsų grupė labai panaši į laisvalaikio grupę: daug laiko 
praleidžiame lauke, gryname ore. Na ir pasidarbuojame, pradedant žvyru atvežimu 
keliuko barstymui, talkų organizavimu, baigiant statybomis. Be abejo, ne viską gali-
ma nuveikti savo rankomis, jei nesugebame, samdome specialistus, finansų grupei 
pritarus. 
 Ir kokie šiais metais pagrindiniai nuveikti darbai: 2017 m. pavasarį talkoje iš-
betonuoti pamatai dviem naujiems klasių korpusams; vėliau vyko vasaros statybų 
stovykla, per kurią daug dirbta prie statomos klasės (nuo rudens klasėje jau mokosi 

vaikai); aplinkos tvarkymas; šiaudinuko įrengimas: stogas, langai, molio tinkavimas; 
grunto nulyginimas, mašinų stovėjimo aikštelės ir mokyklos keliuko paruošimas. Ru-
denį buvo pradėta arklidžių ir aptvaro statyba, žiemą pabaigta. Labai gera naujiena, 
kad pagaliau turime elektrą, galima buvo sumontuoti šilumos siurblį ir visose klasė-
se paleisti dalinį grindų šildymą. 
 Viskas tuo nesibaigia, mūsų laukia dar keletas iššūkių: šią vasarą siūloma re-
konstruoti  6/7 klasę, t.y., iš naujo ją apšiltinti; arklidės pastogėje įrengti dvi puskla-
ses; įrengti sporto aikštelę; sutvarkyti nuotekų valymo įrenginius; įrengti būsimų 
trečiokų klasę (vidaus darbai); pakloti vamzdynus būsimam pastatui. Ar viskas pa-
vyks – neabejotinai. Dalį darbų padarysime per vasaros stovyklą, kitus darbus per 
papildomas talkas. Galima pasakyti, kad laukia intensyvus pavasaris ir ne prastesnė 
vasara. 

 

Tęs savo darbą ir spręs 
 Virmantė Urbelytė  

 Virtuvės grupė  
 Virtuvės grupė (VG) savo darbą atnaujino ir ėmė 
intensyviai dirbti 2017 m. pavasarį, kai tapo aišku, kad 
esama virtuvė nebegali užtikrinti maitinimo vis augan-
čiai mokyklai. Reikėjo visiems patogesnių sprendimų. 
VG buvo paruošusi bendruomenės apklausą, kuria siek-
ta išsiaiškinti, kokia yra situacija su maitinimu, norėta 
turėti pagrindą būsimiems sprendimams dėl maitini-
mo(si) organizavimo. Apklausos rezultatai bendruome-
nei buvo siųsti 2017 m. gegužės mėn.  
 Iki pat mokslo metų pabaigos ir atostogų pra-
džioje vyko intensyvūs VG susitikimai, kuriuose buvo 
gvildenamos įvairiausios galimybės, jų kombinacijos, 
esant nemažiems apribojimams (finansiniams, techni-
niams, higieniniams). 

 Galiausiai buvo priimtas sprendimas, VG nuomo-
ne labiausiai atliepiantis visų bendruomenės narių po-
reikius: pirmadieniais visi vaikai atsineša maistą iš na-
mų, kitomis dienomis pirmokams bei antrokams verda-
mi priešpiečiai ir pietūs (už tai AČIŪ mamai Loretai), 
Skirgiškėse besimokantiems vaikams priešpiečiams tie-
kiama duonaužtepėlės ir pan., o pietus atveža samdy-
tas maisto tiekėjas. Atsiradus skundų, kad kai kurie pa-
tiekalai lieka nesuvalgyti, nuo sausio mėnesio su tiekė-
ju suderintas valgiaraštis, kuriame prastai valgomi pa-
tiekalai buvo pakeisti naujais. 
 Šiek tiek skaičių:  

 Metinė suma, skirta 1 vaiko maitinimui, yra 240 
EUR, t.y. 1 dienos (per mokslo metus vidutiniš-
kai yra 130 dienų, kai maitinama 4 kartus per 
savaitę) suma sudaro 1,85 EUR.  

 Maitinant 5 dienas per savaitę 1 dienai tenkanti 
suma sudarytų tik 1,5 EUR.   

 Jei mokyklos mokestis bus padidintas 14 proc., 
maitinimui tenkanti dalis taip pat padidės ir 
sudarys 273,6 EUR, t.y. 1,6 EUR per dieną, jei 
būtų maitinama 5 dienas per savaitę. Akivaiz-
du, kad tokia suma yra per maža, kad būtų gali-
ma užtikrinti maitinimą 5 kartus per savaitę, di-
desnę patiekalų įvairovę, kokybiškai vertinges-
nį maitinimą. 

 Palyginimui: Vilniaus Valdorfo mokykloje prieš-
piečių kaina yra 1 EUR, pietų kaina 2 EUR. 

 
 Toliau VG tęs savo darbą ir spręs, kokie pakeiti-
mai galėtų užtikrinti geresnį maitinimą(si) kitais mokslo 
metais. Planuojama  išplatinti trumpą anketą, kuri pa-
dėtų  išsiaiškinti bendruomenės narių nuomonę.  

Mes visada turime darbo!
 Virmantė Urbelytė  

 Darbščiųjų rankų grupė – rankdarbiai 
 2016-2017 mokslo metų sezonu darbščiarankiai dalyvavo Vilniaus Valdorfo 
mokyklos Kalėdų mugėje, darželio „Namelis medyje“ Kalėdų ir Pavasario mugėse, 
Vilniaus Kaziuko mugėje, Žaliosios mokyklos Pavasario šventėje, taip pat prekyba 
rankdarbiais vyko   tarp mugių. Per tą laikotarpį mokyklos biudžetas buvo papildytas 
1500 EUR suma. 
 Įgavusios patirties, pasimokiusios iš padarytų klaidų, 2017-2018 mokslo metų 
sezonu „darbščiosios rankos“ darbavosi dar intensyviau ir dalyvavo rimtose mugė-
se: Vilniaus Valdorfo mokyklos Advento mugėje, CommuneArt Kalėdinėje mugėje, 

Vilniaus Kaziuko mugėje. Nuo 2017 rugsėjo mėnesio mokyklos biudžetas papildytas 
2400 EUR suma.  
 Suprantama, kad taip intensyviai darbuojantis, tapo nebeįmanoma visko ap-
rėpti – gaminti rankdarbius, užsiimti reklama, viską susiorganizuoti, patiems parda-
vinėti. Labai džiaugiamės, kad ruošiantis Kaziuko mugei šiais metais prie esamų en-
tuziastų prisijungė nemažai naujų bendruomenės narių, ir viskas vyko gerokai sklan-
džiau. Juk „darbščiosios rankos“ nebūtinai turi  tik megzti, siūti, velti. Čia savo gebė-
jimus galima panaudoti ir kuriant informacinius/reklaminius laiškus, viešinimo žinu-
tes, išdėliojant ekspoziciją ar tiesiog prisidedant techniniais darbais. Tad darbščiųjų 
rankų grupė kviečia aktyviai prisidėti – mes visada turime darbo!

 

Supurenta, išravėta, apsodinta
 Elena Nekrošienė 

 Mokyklos sodo ir daržo grupė 
 Praėjusiais metais po truputį kūrėme  mokyklos 
sodą  ir daržą per patį rudens lygiadienį jis įgavo būsi-
mus kontūrus susirinkusių mokyklos mamų dėka.   
 Mama Vilma Repečkė sukūrė sodo ir daržo pro-
jektą, kurį švelnios mamų rankos tuoj pat „nuleido“ ant 
žemės – kieta, akmenuota krūmeliais ir piktžolėmis 

apaugusi dirva buvo supurenta, išravėta, apsodinta 
mokyklai dovanotais augalais, suformuoti takeliai ir lys-
vės. 
 Kuriame bendruomeninį sodą ir daržą, todėl la-
bai svarbu žinoti kas kur pasėta, pasodinta ar numatyta 
sodinti. Todėl kviečiame visus žymėti pasodintus auga-
lus ar užsėtus plotelius lentelėmis pačiame sode arba 
virtualiame mokyklos sode čia , goo.gl/Xg72ic, kur rasi-

te sodo projektą, mokyklos sodo ir daržo viziją ir sodi-
nukų planą bei virtualias lenteles. 
 Jau tuoj ir pavasario lygiadienis, po kurio 
Darbščiųjų rankų grupė (jos klauskite visos informacijos 
apie sodą ir daržą) skelbs sodininkavimo talkas.  
 Prisijunkite prie mokyklos žemės budinimo, ne-
derlingą laukymę kartu paverskime  žydinčia, dūzgian-
čia, derlių nokinančia ir gyvybės pilna erdve. 

 

Grupė gilinosi į Vaiko teisių įstatymų pakeitimus 

Virgis Varkalis, Beata Staniulienė 

 Vaiko gerovės grupė 
 Vaiko gerovės grupė (toliau VGG) yra Lietuvos 
įstatymais numatyta būtina mokykloje veikianti gru-
pė, kuri rūpinasi vaiko gerove, vaiko teisėmis ir porei-
kiais. Pagrindiniai grupės tikslai: organizuoti ir koordi-
nuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą; 
organizuoti švietimo programų pritaikymą moki-
niams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; at-
likti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį 
įvertinimą.  
 Šiais mokslo metais VGG sudarė 7 nariai, gru-
pės pirmininkas psichologas Virginijus Varkalis. 

 Grupė gilinosi į Švietimo, Vaiko teisių ir kt. įstatymų pakeitimus; švietė mokytojų komandą vaiko teisių klau-
simais; taikė teisės aktų nuostatas mokyklos veikloje.  VGG siūlymu apie 20 mokyklos mokinių buvo siunčiami į 
Pedagoginę Psichologinę tarnybą ir kitas įstaigas, gautos raštu ir pokalbiuose išklausytos specialistų išvados. Įvyko 
per 10 pokalbių su mokyklos šeimomis, sprendžiant mokinio elgesio koregavimo, mokyklos taisyklių laikymosi, 
mokymosi, lankomumo ir pan. klausimus. VGG ieškojo mokyklai specialistų, organizavo specialistės apsilankymus 
ir konsultacijas Saulės (antrokų) klasėje.  Subrendo poreikis specialiojo pedagogo etatui mokykloje, nuo rudens 
planuojame turėti spec. pedagogą, ieškomi kandidatai. 
 Sukurtas konkretus veiksmų planas sprendžiant mokinio elgesio/mokymosi problemas, papildytos Mokinių 
elgesio taisyklės :  zaliojimokykla.lt/dokumentai 
 Sukurta informacinė medžiaga šeimoms:  zaliojimokykla.lt/kai-reikia-pagalbos-seimai 
 Nuo rudens laukėme kvietimo, šiuo metu rašoma paraiška Olweus patyčių prevencijos programai. Mūsų 
mokyklai patekus į šią programą, visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, administracija, tėvai) bus 
įtraukta į programos veiklas.

 

Visų veiklos grupių kontaktai: www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes  
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Visi laikraščio numeriai internete:  
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis 

Laikraščio rengėjai:  
 

Vilma Kraelskaitė, Kazimiera Astratovienė,  
Beata Staniulienė, Egidijus Kabošis. 

Iki susitikimų miške! 
 

Jei turite pasiūlymų, idėjų ar norite įdėti skelbimą, 
rašykite: laikrastis@zaliojimokykla.lt 

 

https://goo.gl/Xg72ic
http://www.zaliojimokykla.lt/dokumentai
http://www.zaliojimokykla.lt/kai-reikia-pagalbos-seimai/
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