
 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

S P R E N D I M A S  

DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ  

ATASKAITAI 

 

 

2018 m. kovo  30 d. Nr. B-TS-996      

Vilkaviškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento patvirtinimo“, 267 punktu bei atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-269 „Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, 

viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir 

ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“ ir į Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

vasario 21 d. raštu Nr. S-(1.8.2.)-108  pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s 

p r e n d ž i a:  

Pritarti Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vadovo 2017 metų  ataskaitai (pridedama). 

 Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                            Algirdas Neiberka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                PRITARTA 

                                                                                Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

                                                                  2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-996 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ ATASKAITA 

 

1. Informacija apie įstaigą: 

1.1. Kontaktinė informacija. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija (Toliau – Gimnazija) yra 

biudžetinė įstaiga, vykdanti pagrindinio ugdymo antros pakopos ir vidurinio ugdymo programas. 

Gimnazijos adresas: Vienybės g. 52, 70161, Vilkaviškis. Gimnazijos kodas: 190484769. 

El. p. ausros.rastine@vilkaviskis.lt. Internetinė svetainė: www.vilkaviskioausra.eu.   

1.2. Gimnazijos direktorius – Arūnas Serneckas nuo 2017 m. lapkričio 3 d. (Aleksandras 

Žikevičius – iki 2017 m. birželio 30 d., Danutė Voitiuk, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai 

einanti direktoriaus pareigas,– iki 2017 m. lapkričio 2 d.). 

1.3. Gimnazijos darbuotojai. Gimnazijoje yra įsteigtos 7 pareigybės ir 11 etatų, 

finansuojamų iš MK lėšų (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui (3 et.), pagalbos mokiniui 

specialistai: socialiniai pedagogai (2 et.), psichologas, bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas (2 et.), 

vairavimo instruktorius). Mokytojai 2017 metais kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 8 dienas.  

Visi darbuotojai turi reikiamą išsilavinimą. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija atitinka 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. 

Mokytojų 

skaičius 

Kvalifikacinė kategorija  

Mokytojo Vyr. mokytojo Metodininko Mokytojo eksperto 

60 5 15 38 2 

Gimnazijoje yra 15 pareigybių (22 etatai), finansuojamų iš savivaldybės funkcijų: direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, vyr. buhalteris, buhalteris, raštinės vedėjas, sekretorius, energetikas, laborantas, 

kompiuterinių sistemų specialistas, rūbininkas, budėtojas, vairuotojas, sporto įrenginių priežiūros 

specialistas, kiemsargis, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas, valytojas (7,5 et.). 

2. Informacija apie gimnazijos vadovo veiklą, įgyvendinant įstaigos nuostatuose 

numatytus veiklos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bei kitomis 

įstaigomis. 

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 

B-TS-1069 patvirtintais Gimnazijos nuostatais, pagrindinis veiklos tikslas – plėtoti mokinių 

dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, 

būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.  

Gimnazijoje 2017 m. rugsėjo mėn. mokėsi 643 mokiniai, t. y. 68 mokiniais mažiau nei 2016 

m. rugsėjo mėn. 

Įgyvendindama 2017 m. veiklos planą gimnazijos bendruomenė vadovavosi Vilkaviškio 

rajono strateginio plano Žinių visuomenės plėtros programa. Mokinių pažangumas 2017 m. buvo 98 

proc. 2017 m., atlikus veikos įsivertinimą, nutarta tobulinti šiuos veiklos aspektus: vertinimą 

ugdymui ir ugdymo(si) organizavimą.  

Siekiant tenkinti mokinių poreikius, Gimnazijoje sėkmingai yra įgyvendinamos pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programos, neformalusis švietimas, mokiniams sudarytos sąlygos gilinti žinias ar 

šalinti mokymosi spragas konsultacijose (jas teikia 40 mokytojų), renkantis įvairius dalykų 

modulius. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (matematikos ir lietuvių k.) dalyvavo visi 135  

dešimtos klasės mokiniai. Matematikos patikrinime gerais ir labai gerais balais (7–10) buvo įvertinti 

51,9 proc. mokinių (beveik 7 proc. daugiau nei 2016 m.), lietuvių kalbos – 67,8 proc. (2 proc. 

mažiau nei 2016 m.) mokinių.  

Brandos atestatus gavo 201 abiturientas. 2017 m. dvylikos gimnazijos abiturientų valstybinių 

brandos egzaminų žinios buvo įvertintos  100 balų šių mokomųjų dalykų:  užsienio (anglų)  kalbos 

– 5, matematikos – 3, informacinių technologijų – 1,  geografijos – 1, fizikos – 1, lietuvių kalbos ir 



literatūros – 1. Vienas abiturientas, išlaikęs valstybinius brandos egzaminus, buvo įvertintas trimis 

šimtukais. Abiturientai laikė 827 egzaminus. Šimtas šešių abiturientų įvertinimai buvo labai geri, t. 

y.  86–100 balų (13,71 proc.). 

Gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo olimpiadose bei konkursuose. 

2016–2017 m. m. ES jaunųjų mokslininkų konkurse II vietas iškovojo 3 mokinės; 

respublikinėje 50-ojoje biologijos olimpiadoje K. Kazlauskaitė laimėjo III vietą; dr. Juozo Kazicko 

informacinių technologijų konkurse J. Setkauskas (III kl. mokinys) užėmė III vietą; respublikinio 

konkurso „Mūsų eksperimentas“ 2 mokiniai  laimėjo  pirmas vietas, 2 – antrąsias, 3 – trečiąsias; 

Sūduvos krašto matematikos olimpiadoje 5 mokiniai laimėjo I–III vietas. Visus šiuos mokinius 

ruošė 7 gamtos, matematikos ir informacinių technologijų mokytojai. Mokinių pasiekimai 

olimpiadose, konkursuose rajone yra geri ir tvarūs. 2017 m. dalykų ir kitose olimpiadose ir 

konkursuose rajone I vietos buvo iškovotos 26 kartus, II vietos – 28 kartus ir III vietos – 18 kartų.  

2017 metais Gimnazijos bendruomenės nariai aktyviai bendradarbiavo su įvairiomis 

įstaigomis bei institucijomis: Vilkaviškio darbo birža, Vilkaviškio kultūros centru, Suvalkijos 

(Sūduvos) kultūros centru-muziejumi.  

Gimnazijoje buvo organizuoti ugdomieji, edukaciniai renginiai, skaitymo skatinimo akcijos, 

Karjeros diena 2017, gamtos mokslų mokytojai aktyviai dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse 

konferencijose. Organizuota ilgalaikė akcija „100 darbų Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-mečiui. Jos metu gimnazijos mokiniai ir mokytojai atliko įvairius socialinius 

projektus, labdaros akcijas, renginius: Kraujo donorystės centrui duotas kraujas; tvarkyta 

gimnazijos aplinka; gimnazijos vardas garsintas įvairiuose meno, sporto ir mokslo renginiuose 

Lietuvoje, rajone; organizuota Pyragų diena, kino filmo peržiūra, kurių metu surinktos lėšos 

paaukotos sunkiai sergančiam gimnazistui; organizuotos prasmingos išvykos į senelių globos namus 

Gudkaimyje; pilietinės akcijos organizuotos mieste, miesto įstaigose ir kt. Šie renginiai telkia 

bendruomenę, ugdo bendruomenės narių empatiją, pilietiškumą, įsipareigojimą kitam. Gimnazijoje 

organizuojami sveikos gyvensenos renginiai (gimnazija priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklui), atnaujinamos edukacinės aplinkos gimnazijoje.   

Organizuojamas bendradarbiavimas su mokinių tėvais (rūpintojais, teisėtais vaiko atstovais). 

Mokinių ir mokinių tėvų atstovai įtraukiami ir dalyvauja rengiant gimnazijos strateginį veiklos 

2018–2020 m. planą, gimnazijos 2018 m. veiklos planą ir kitus svarbiausius veiklos dokumentus. 

Mokiniams ir jų tėvams organizuojamos paskaitos, seminarai, Tėvų dienos, bendri renginiai. 

3. Informacija apie įstaigos turtą ir jo būklę 2017 m. gruodžio 31 d. 

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina – 1 518 723,06 Eur; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 692 

373,40 Eur; ilgalaikio turto likutinė vertė – 826 349,66 Eur. 

2017 metais Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 37 532,00 Eur. Per ataskaitinį 

laikotarpį įsigyta atsargų už 58 054,16 Eur, panaudota veikloje – už 57 240,87 Eur. 

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje yra 1 190,95 Eur. Visas ūkinis 

inventorius yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, inventoriaus vertė – 38 1900,35 Eur.  

Gimnazijoje naudojamo turto būklė yra gera. Informacinės komunikacinės priemonės 

ugdymui atnaujinamos. 

2017 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 

sudarė 18 978,91 Eur (2016 m. pabaigoje įsiskolinamai sudarė 37490,72 Eur): darbuotojams 

neišmokėtas darbo užmokestis – 3 437,60 Eur; darbuotojų mokamų socialinių draudimo įmokos – 

389,30 Eur; gyventojų pajamų mokestis – 305,48 Eur; darbdavio mokėtinos socialinio draudimo 

įmokos – 2 607,85 Eur. Didžiausią kreditorinio įsiskolinimo dalį – 9 874,66 Eur – sudarė skola už 

komunalines paslaugas: 7 625,23 Eur skola UAB „Litesko“ filialui „Vilkaviškio šiluma“ ir paslaugų 

tiekėjams už mokinių pavėžėjimą į mokyklą – 8 186,52 Eur. Beveik visas įsiskolinimas neviršijo 45 

kalendorinių dienų, išskyrus 994,0 eurų įsiskolinimą už mokinių pavėžėjimą. Įsiskolinimai susidarė 

dėl nepakankamo finansavimo savivaldybės funkcijų vykdymui. Dėl pavėluoto atsiskaitymo su 

tiekėjais per metus priskaityta 22,57 Eur delspinigių. 

Projektui „Sveikuoliai 2017“ gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 440,00 Eur. 

2017 metais gauta 653,88 Eur paramos lėšų. 



Asignavimai: 

Eil. Nr. Finansavimo šaltinis Finansavimo sumų paskirtis Suma (Eurais) 

1. K Mokinio krepšelio lėšos Atsargoms 38 623,47 

Kitoms išlaidoms 942 701,53 

Ilgalaikio turto įsigijimui 28 842,00 

2. Z Savivaldybės funkcijų lėšos Atsargoms 6 762,34 

Kitoms išlaidoms 252 637,66 

3. T Valstybės lėšos  Kitoms išlaidoms 20 393,00 

4. S, LS Biudžetinių įstaigų 

pajamos 

Atsargoms 5 640,33 

Kitoms išlaidoms 3 111,58 

Ilgalaikio turto įsigijimui 8 690,00 

Iš viso: 1 307 401,91 

4. Informacija apie Gimnazijoje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų 

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą.  

2017 metais liepos 27 – rugsėjo 22 d. gimnazijoje buvo atliktas 1 auditas „Dėl mokesčių, 

mokamų į savivaldybės biudžetą mokėjimo, biudžetinių įstaigų pajamų administravimo, apskaitos 

organizavimo ir vykdymo procedūrų vertinimo“, kurį atliko Savivaldybės administracijos 

centralizuotas vidaus audito skyrius. Jo metu buvo pateiktos rekomendacijos: 

1. Kreiptis į Vilkaviškio r. savivaldybės tarybą dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos teikiamų 

paslaugų apmokėjimo ir tarifų nustatymo. Rekomendacija įgyvendinta – Savivaldybės tarybos 

sprendimu gruodžio mėn. nustatytas „B“ kategorijos vairuotojų mokymų ir papildomų teorinių žinių 

ir vairavimo mokymų kainos.  

2. Savivaldybės taryboje nustatyti ilgalaikio materialiojo turto nuomos kainą, gauti leidimą 

nuomoti ilgalaikį turtą. Aiškintasi, konsultuotasi Savivaldybės administracijoje dėl šios 

rekomendacijos įgyvendinimo. Sausio pradžioje pateiktas prašymas dėl ilgalaikio turto nuomos 

kainos nustatymo. Rekomendacija įgyvendinta iš dalies, nes sprendimo projektas Savivaldybės 

tarybai sausio ir vasario mėn. nepateiktas.  

5. Problemos, susijusios su Gimnazijos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai. 

5.1. Gimnazijos mokinių, įstojusių į I ir III klases, mokymosi sėkmė ir pasiekimai skiriasi. 

Atlikus duomenų analizę, matyti, kad 60 proc. mokinių (įstojusių į gimnaziją su patenkinamu 

pažymių vidurkiu), besimokančių gimnazijoje nuo I kl., baigus mokyklą, vidurkis vidutiniškai 

padidėjo 0,25 balo. Jų bendraamžių, įstojusių į III kl., baigus mokyklą vidurkis vidutiniškai 

sumažėjo 2,5 balo. Tyrinėjantys I ir III kl. mokinių mokymosi motyvaciją gimnazijose teigia, kad: 

„įstojusio į gimnazijos I ir III kl., mokinių adaptacija yra sėkmingesnė I klasėje“. Kituose tyrimuose 

atskleidžiama, kad III kl. mokinių (pirmus metus besimokančių gimnazijoje) mokymosi motyvacija 

yra žemesnė nei I kl. mokinių, nes III kl. mokinių adaptacija mokykloje bei emocinė būklė yra 

blogesnė nei I kl. mokinių.  

Siūlymas – 2018 metais, rengiant naują Vilkaviškio rajono mokyklų tinklo optimizavimo 

planą, atlikti išsamesnę kokybinę duomenų analizę ir priimti sprendimus, palankius mokiniams, jų 

mokymosi sėkmei, užtikrinančius geresnius mokymosi pasiekimus baigiant vidurinio ugdymo 

programą.    

5.2. Nebaigta atnaujinti gimnazijos pastatą. Pastate būtina pertvarkyti elektros instaliaciją, 

sanitarinius mazgus, grindų dangas, sienas.  

 

______________________ 

 

 

 

                                                                                      


