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SANTRAUKA 

 
 

Projekto tikslas – įrengti sporto aikštelę su dirbtine danga prie Vilniaus Valdorfo Ţaliosios 

mokyklos, Skirgiškėse, Vilniaus raj. 
 

Projekto rezultatai:  
 

 Vilniaus Valdorfo Ţaliosios mokyklos sklype Skirgiškėse įrengta sporto aikštelė. Pagrindiniai 
įrengimo etapai: buvo išlygintas ţemės plotas, atveţta grunto ir skaldos, paruoštas 
aikštelės pagrindas, paklota dirbtinė danga, įrengti krepšinio stovai. Jau suderinta su 
rangovais, ir netrukus aikštelė bus aptverta tvora, kad būtų patogu ţaisti su kamuoliu.  

 Paramos rinkimas bendram tikslui padėjo labiau sutelkti ir suvienyti mokyklos tėvų 
bendruomenę. Pasiekėme tikslą, jaučiamės įgalinti. 

 

Keletas projekto akimirkų  
 

 
 
 
Išlygintas ţemės plotas ir savadarbis krepšinio stovas. 2018 m. pavasaris 
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Lyginama skalda. Ţaliosios mokyklos statybų stovykla, 2018 m. liepos mėn. 
 
 

 
 
Trombuojama skalda. Ţaliosios mokyklos statybų stovykla, 2018 m. liepos mėn. 
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Paklota dirbtinė danga. 2018 m. rugpjūčio mėn. 
 
 

 

 
Sumontuoti LKF dovanoti krepšinio stovai, 2018 m. rugsėjo mėn. 
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ 

 
Vilniaus Valdorfo Ţalioji mokykla  įkurta 2013 metais kaip Vilniaus Valdorfo mokyklos filialas, 

2015 metais kaip savarankiška Vilniaus Valdorfo Ţalioji mokykla (toliau tekste – Ţalioji mokykla).  
Mokyklos tikslas - kurti erdvę, kurioje skleistųsi vaiko individualūs gebėjimai, kurioje vaikas 

galėtų įgyti įgūdţių ir kompetencijų, reikalingų visapusiškam suaugusio ţmogaus gyvenimui. 
Remiamės Valdorfo pedagogika, gilias šaknis turinčiu ir pasaulyje paplitusiu pedagogikos modeliu, 
sparčiai populiarėjančiu Lietuvoje.  

Esame pelno nesiekianti bendruomeninė mokykla, - ne valstybinė ir ne privati. 
Bendruomeninis mokyklos statusas įteisintas juridiškai. Mūsų mokykloje nėra vienvaldţio 
direktoriaus, neišlaikome savininkų. Horizontalus bendruomeninis valdymas, sprendimų priėmimas 
bendru sutarimu įtraukia į mokyklos kūrimą mokinių tėvus, kurie yra reali mokyklos stabilumą ir 
augimą palaikanti jėga bei pagalba. Mokykloje veikia iš tėvų ir mokytojų suformuotos darbo grupės, 
kurios sprendţia ūkinius, statybų, finansų paieškos ir pan. klausimus.  

Šiuo metu mokykloje yra 1-8 klasės, 180 moksleivių. Mokykla kasmet padidėja nauja 
pirmokų klase. 

Esame įsigiję 2,4 ha sklypą Vilniaus rajone, Skirgiškėse. Mūsų vizija – pastatytas mokyklos 
kaimelis miesto ir vietiniams vaikams, kuriame veikia vidurinė (12 klasių) mokykla. Kuriame 
vaikystės poreikius atliepiančią aplinką – natūralią ir paprastą, toliau nuo vartojimo pagundų ir 
karštligiško tempo. 
 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 
 

Pradėję projektą, pirmiausiai ėmėmės viešinimo darbų – kūrėme banerius, rašėme ir 
skelbėme tekstus, kreipėmės paramos į įmones. Esame dėkingi prisidėjusiems bendruomenės 
nariams, ypač Indrei Savulionei, Linai Gabrijolavičienei, Ramūnui Grumbinui, Rokui Janauskui, 
Nauriui Treigiui, Egidijui Kabošiui, Dariui Astratovui. Viso projekto metu komunikacija ir viešinimu 
rūpinosi projekto vadovė Vilma Kraelskaitė. 

Statybos darbus koordinavo mokytojas Vytautas Dastikas. Ţaliosios mokyklos statybų 
stovyklos metu (2018 m. liepos mėn.) bendruomenės jėgomis buvo atlikta nemaţai aikštelės 
paruošiamųjų darbų – išbetonuoti betoniniai borteliai, atveţta ir išlyginta skalda. Dėkojame visiems 
prisidėjusiems, taip pat ir mokiniams!  

Kitus darbus atliko rangovų įmonės, koordinuojamos Vytauto Dastiko. Paskutiniai darbai – 
aikštelės aptvėrimas bei linijų ţymėjimas - kol kas neatlikti dėl didelio rangovų uţimtumo, tačiau dėl 
jų jau susitarta. 

Projekto finansais rūpinosi mokyklos administratorė Beata Staniulienė. 
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PROJEKTO BIUDŢETAS 

 

 Planuota 
išleisti, € 

Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai 

I. Personalo kaštai    

II. Materialių daiktų įsigijimas    

Aikštelės pagrindo 
paruošimas: 

   

Skalda su atveţimu 
 

995 802,84 

PVM sąskaita – faktūra UAB Alitoma, 
ALI Nr8047, 600,16 eur. UAB 
Eurokasyba PVM sąskaita fakūra AAA 
NR. 00719, 202,68 

Aikštelės vietos paruošimas, 
traktorius 

240 547,38 

PVM sąskaita – faktūra Gţegoţ 
Mildovskij MZNr.81, 457,38 eur. 
Sąskaita faktūra MB Robverta, ROB Nr. 
03 , 90 eurų. 

Vibroplokštės nuoma 80 161 
Sąskaita faktūra IĮ Nuomok DUF Nr. 53 
eur. PVM sąskaita faktūra ST 
Nr.042903, 108 eur. 

Betoninių bortelių įrengimas:    

Lentos 120 299,48 
PVM sąskaita – faktūra UAB Giraitis, 
GIR Nr003168 

Danga ir įranga:    

Dangos patiesimas ir linijų 
ţymėjimas 

1720 0 UAB „Fortera“ parama* 

Profesionalus krepšinio 
stovas su montavimo 
darbais, 2 vnt 

2355 278,30 
Stovai gauti kaip parama**. Betonavimo 
darbai: UAB Vaigora PVM sąskaita 
faktūra Nr.VAG1800112, 278,30 eur 

Krepšinio aikštelės 
aptvėrimas 

0 2561 
***Andrejus Vekvert, Prekių pirkimo-
pardavimo Kvitas Nr.1, 4410  eurų. 

III. Organizacinės išlaidos     

IV. Kitos išlaidos     

V. Paramos rinkimo 
administravimo mokestis 

7 proc. 350  

Iš viso:  5000  

 
Paaiškinimai: 
 
* UAB „Fortera“ padovanojo dėvėtą dangą aikštelei ir nemokamai ją patiesė bei žada sužymėti linijas. 
** Lietuvos krepšinio federacija padovanojo mokyklai krepšinio stovus bei padengė jų montavimo išlaidas, 
lentelėje nurodyti 278 Eur buvo skirti kapsulių betonavimui. 
*** Planuodami projektą, dėl ribotų finansinių išteklių neįtraukėme į sąmatą aikštelės aptvėrimo. Kadangi 
gavome paramą iš aukščiau minėtų organizacijų, atsirado galimybė aptverti aikštelę. Tvora yra itin svarbi 
Žaliosios mokyklos sporto aikštelės funkcionalumui, kadangi jos prieigose nėra grindinio,tik žemė.    
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PROJEKTO REZULTATAI 

 
Vilniaus Valdorfo Ţaliosios mokyklos sklype Skirgiškėse įrengta sporto aikštelė. Pagrindiniai 

įrengimo etapai: buvo išlygintas ţemės plotas, atveţta grunto ir skaldos, paruoštas aikštelės 
pagrindas, paklota dirbtinė danga, įrengti krepšinio stovai. Jau suderinta su rangovais, ir netrukus 
aikštelė bus aptverta tvora.  

Rinkdami paramą projektui, jį įvairiais būdais viešinome savo mokyklos tėvų bendruomenėje. 
Šis tikslas, regis, padėjo dar labiau sutelkti ir suvienyti mokyklos bendruomenę. Pasiekę tikslą, 
jaučiamės įgalinti.  

Nemaţa dalis aukotojų (mokinių tėvai) galėjo akivaizdţiai stebėti besikeičiančią teritoriją – 
kaip laikui bėgant paprastas ţemės plotas virto sporto aikštele. Atrodo, kad bendruomenės 
sutelktumas ir tikslo siekis padarė įspūdį ir rangovams. UAB „Fortera“ padovanojo Ţaliajai mokyklai 
dėvėtą dangą aikštelei. Planuodami projektą, buvome numatę šiam tikslui 2240 Eur. Taip pat 
sulaukėme paramos iš Lietuvos krepšinio federacijos, kuri padovanojo mokyklai krepšinio stovus, 
kurių vertė su montavimo darbais yra 1694 Eur. Sutaupę biudţete numatytų pinigų, juos skiriame 
aikštelės aptvėrimo įrengimui. Ţaidţiant krepšinį ir kitus komandinius ţaidimus su kamuoliu, labai 
svarbu turėti aukštą tvorą, ypač jei aplink ne grindinys, bet ţemė. 

Projekto vykdymo metu laikėmės numatyto viešinimo plano ir įgyvendinome visas 
suplanuotas veiklas: skelbėme naujienas mokyklos svetainėje www.zaliojimokykla.lt bei FB 
paskyroje, sukūrėme ir viešinome aukoti kviečiančius banerius, naudojome specialų parašą 
darbuotojų laiškų apačioje, publikavome skelbimus mokyklos laikraštyje „Miške“ (kartą į 2 mėn. 
leidţiama popierinė ir elektroninė versija), siuntėme informaciją bendruomenės ir giminingų 
bendruomenių nariams elektroniniu paštu, tiesiogiai kreipėmės į verslo įmones su kvietimu paremti. 
Manome, kad aktyvi komunikacija labai prisidėjo prie projekto sėkmės. 
  
 
 

PATVIRTINIMAS 
 
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindţiančiuose finansiniuose dokumentuose 
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.  
 
 
 

Organizacijos vadovas Tomas Urbanavičius   

http://www.zaliojimokykla.lt/

