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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant 2019 m. 1 tikslą „Gerinti ugdymo kokybę, užtikrinant mokinių ugdymosi poreikių
tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą į ugdymo turinį integruojant Ekologijos ir aplinkos
technologijų ugdymo sampratos elementus“, pavyko pasiekti maksimalius arba didesnius nei planuotus
maksimalius rezultatus beveik visose planuotose srityse:
 STRAPIO rodiklio I.02.01.01.123.1. „Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus siekia 25 proc., buvusi
planinė – 23 proc.;
 STRAPIO rodiklio I.02.01.01.128.4. „Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinį brandos egzaminą nuo 36 iki 100 balų dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus“
planuota 45 proc., pasiekta – 71 proc.;
 STRAPIO rodiklio I.02.01.01.130.3 „Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius“ planuota 14,
pasiekta 14;
 STRAPIO rodiklio I.01.01.01.150.1. „Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų
skaičiaus“ planuota 97 proc., pasiekta – 100 proc.;
 STRAPIO rodiklio I.02.01.01.150.2. „Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų
skaičiaus“ planuota 97 proc., pasiekta – 100 proc.
 Įgyvendinant priemonę (STRAPIS) 02.01.01.141 „Ugdymo kokybės gerinimas Prezidento
Valdo Adamkaus gimnazijoje“:
 Lietuvių kalbos VBE rezultatai 10 proc. aukštesni už miesto VBE vidurkį, t.y. 8 proc. viršytas
maksimalus lauktas rezultatas.
 Lietuvių kalbos PUPP rezultatai viršijo miesto PUPP vidurkį.
 4 klasių NMPP pasiektas matematikos aukštesniojo lygmens rezultatas - 50,8 proc., rašymo 50
proc., t.y. viršytos planinės maksimalios reikšmės, skaitymo aukštesniojo lygmens rezultatas 31 proc.- pasiektas planuotas rezultatas.
 6 kl. NMPP pasiektas matematikos aukštesniojo lygmens rezultatas - 29 proc., skaitymo 48,6
proc., rašymo 23,1 proc. t.y. visur viršytos maksimalios planinės reikšmės.
 8 kl. NMPP perėjus prie elektroninio pasiekimų patikrinimo pasikeitė mokinių rezultatų
vertinimo kriterijai, tačiau 8 kl. mokinių matematikos žinios išlieka stabiliai aukštos, t.y. 3-4
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grupėms priklauso 68,8 proc. (šalyje - 50,5 proc.);
 8 kl. NMPP gamtos mokslų žinios taip pat išlieka stabiliai aukštos, t.y. 3-4 grupėms priklauso
90,7 proc. mokinių (šalyje - 49,4 proc.);
 2019 metų ketvirtokų IEA TIMSS rezultatai viršija kitų respublikos mokyklų rezultatus:
matematikos pasiekimai siekia 56,0 (respublikos 50,2), gamtos mokslų rezultatai 60,6
(respublikos 53,1).
Organizuotas ilgalaikis visą mokinių ir mokytojų bendruomenę apimantis praktinis – kūrybinis
gamtamokslinis ugdymo projektas „Darna gimnazijos bendruomenėje“.
Dvi gimnazijos mokinių komandos tapo ekologijos projekto – konkurso „Mano žalioji palangė“
laureatėmis, gimnazijai įteiktas darnaus vystymosi įgūdžių programos „Darni mokykla“ sidabrinis
sertifikatas.
Įgyvendinant 2019 m. veiklos plano 2 tikslą „Užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių
saugumą, fizinę ir dvasinę sveikatą, gerinant gimnazijos mikroklimatą“, pasiekti didesni nei
maksimaliai planuoti rezultatai, 8,1 proc. sumažėjo patyčių internetinėje erdvėje, 13,1 proc. mokinių
drąsiau kalba apie žeminantį elgesį ar patyčias su suaugusiais gimnazijoje, 7,6 proc. mažiau mokinių
patyrė žeminantį kito mokinio elgesį (FRIENDS tyrimų duomenimis).
Įgyvendinant 2019 metų veiklos plano 3 tikslą „Kurti daugiafunkcines bei saugias ugdymo,
mokymosi erdves, pritaikant jas įvairesnių ugdymo organizavimo formų vykdymui, mokinių
motyvaciją ir kūrybiškumą skatinančiam ugdymo procesui
racionaliai panaudojant išteklius“,
įgyvendinti dideli projektai, kuriant modernias, daugiafunkces ugdymo erdves gimnazijoje. Planuotos
priemonės įgyvendintos pasiekiant maksimalių arba didesnių nei maksimalūs laukti rezultatai.
Įgyvendinant priemonę (STRAPIS) 02.01.01.188 „Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos
pastato Bitininkų g. 31 energetinio efektyvumo didinimas“: Rodiklio I.02.01.01.188. „Rekonstruoto
pastato dalis nuo viso projekto veiklų“, įgyvendinta apie 90 proc. Prezidento Valdo Adamkaus
gimnazijos pastato Bitininkų g. 31 numatytų techninio rekonstravimo projekto darbų (planinė reikšmė
siekė 13 proc.): pakeisti visi gimnazijos pastato langai, pilnai sumontuotos naujos vandentiekio,
kanalizacijos ir šildymo sistemos, visame gimnazijos pastate įrengta nauja rekuperacinės ventiliacijos
sistema ir kondicionavimo bei rekuperacijos sistemos palėpės patalpose. 90 proc. pakeista elektros
instaliacijos sistema. Pakeista viso pastato stogo danga, apšiltinti stogo šlaitai. Atlikta 100 proc.
tinkuojamo fasado apšiltinimo ir tinkavimo darbų, 98 proc. ventiliuojamo fasado įrengimo darbų.
Beveik baigtas atlikti (90 proc. ) palėpės patalpų kapitalinis remontas, palėpėje naujai įrengtos
berniukų ir mergaičių WC patalpos, 2 laiptinės. Įrengta nauja dujinė katilinė.
Įgyvendinant I.02.01.01.169. „Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų“ priemonę
maksimaliai įgyvendinta planinė reikšmė - 55 proc.
Įgyvendinant projektą „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų
efektyvumą“, vadovaujantis viešųjų pirkimų planu įvykdyti 80 proc. pirkimų, suremontuota 100 proc.
koridorių zonų, 85 proc. įrengtos modernios aplinkos 2, 3, 4 aukšto koridoriuose, gamtos mokslų zona,
technologijų kabinetas, valgyklos ir priesalių zonos, suremontuotos priesalio zonos, sienos, lubos,
grindys. Naujai įrengiamoms zonoms nupirkti minkštieji, kietieji bei nestandartiniai baldai. Atlikta 70
proc. suplanuotos technikos ir įrangos pirkimų. Įvykęs patalpų dekoro elementų projektavimas ir
gamyba. Viršyti maksimaliai laukti rezultatai, atlikta ženkliai daugiau darbų nei planuota.
II SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jų
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
rodikliai
užduotys įvykdytos)
Pagerinti mokinių NMPP 4 kl. mokinių
NMPP 4 kl. mokinių
1.1.Gerinti mokyklos
NMPP, PUPP ir
pasiekimų patikrinimo
pasiekimų patikrinimo
veiklos kokybę
VBE rezultatai
rezultatai sieks:
rezultatai siekia:
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matematikos aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks 37
proc.,
rašymo aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks 35
proc.,
NMPP 6 kl. mokinių
pasiekimų patikrinimo
rezultatai sieks:
matematikos aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks 25
proc.,
skaitymo aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks 35
proc.,
rašymo aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks 15
proc.
NMPP 8 kl. mokinių
pasiekimų patikrinimo
rezultatai sieks:
matematikos aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks
23,3 proc.,
skaitymo aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks
28,1 proc.,
rašymo aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks
27,9 proc.

Planuotų rodiklių
dermė su
strateginio
valdymo sistema
STRAPIS

matematikos aukštesniojo
lygmens rezultatas 50,8
proc.,
rašymo aukštesniojo
lygmens rezultatas 50
proc.,
NMPP 6 kl. mokinių
pasiekimų patikrinimo
rezultatai siekia:
matematikos aukštesniojo
lygmens rezultatas 28,9
proc.,
skaitymo aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks
48,6 proc.,
rašymo aukštesniojo
lygmens rezultatas sieks
23,1 proc.

NMPP 8 kl. mokinių
pasiekimų patikrinimo
rezultatai siekia:
Pasikeitus mokinių
rezultatų vertinimo
kriterijams fiksuota, kad
matematikos
aukštesniuosius vidutinius
ir aukštesniuosius
įvertinimus pasiekė 68,8
proc. mokinių.
Skaitymo ir rašymo
NMPP nevykdytas
pasikeitus NMPP
vykdymo tvarkai.
PUPP lietuvių kalbos
Lietuvių kalbos PUPP
rezultatai atitiks miesto
rezultatai 1 proc. viršijo
vidurkį.
miesto PUPP vidurkį.
12 klasių lietuvių kalbos ir
12 klasių lietuvių kalbos ir
literatūros VBE gimnazijos
literatūros VBE
rezultatas (36-100 balų)
gimnazijos rezultatas (36atitiks miesto vidurkį.
100 balų) 10 proc.
60 proc. mokytojų
aukštesnis už miesto
pamokose vadovausis
vidurkį ir siekia 71 proc.
mokymosi paradigma.
71 proc. mokytojų
pamokose vadovausis
mokymosi paradigma.
Įgyvendintos strateginio
STRAPIO rodiklio
valdymo sistemoje
I.02.01.01.123.1.
STRAPIS planinės numatytų „Išlaikiusių matematikos
rodiklių reikšmės
pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikroje 7-10
balais mokinių dalis nuo
bendro dalyvavusių
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skaičiaus siekia 25 proc.,
buvusi planinė – 23 proc.;
STRAPIO rodiklio
I.02.01.01.128.4.
„Abiturientų, išlaikiusių
lietuvių kalbos ir
literatūros valstybinį
brandos egzaminą nuo 36
iki 100 balų dalis nuo
bendro pasirinkusiųjų
skaičiaus“ planuota 45
proc., pasiekta – 71 proc.;
STRAPIO rodiklio
I.02.01.01.130.3 „Vienam
pedagogui tenkantis vaikų
skaičius“ planuota 14,
pasiekta 14;
STRAPIO rodiklio
I.01.01.01.150.1. „Įgijusių
vidurinį išsilavinimą dalis
nuo bendro abiturientų
skaičiaus“ planuota 97
proc., pasiekta – 100
proc.;
STRAPIO rodiklio
I.02.01.01.150.2. „Įgijusių
pagrindinį išsilavinimą
dalis nuo bendro 10-okų
skaičiaus“ planuota 97
proc., pasiekta – 100 proc.
Įgyvendinant priemonę
(STRAPIS) 02.01.01.141
„Ugdymo kokybės
gerinimas Prezidento
Valdo Adamkaus
gimnazijoje“:
 Lietuvių kalbos VBE
rezultatai 10 proc.
aukštesni už miesto VBE
vidurkį, t.y. 8 proc.
viršytas maksimalus
lauktas rezultatas.
 Lietuvių kalbos PUPP
rezultatai 1 proc. viršijo
miesto PUPP vidurkį.
1.2. Gerinti mokinių
saugumą
gimnazijoje

Atlikti klasių
mikroklimato
tyrimai

Atlikus mokinių
mikroklimato vertinimo
tyrimą 70 proc. mokinių
teigiamai vertins klasės
mikroklimatą ne mažesniu

77 proc. mokinių
teigiamai vertina klasės
mikroklimatą.
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Vaikų socialinių ir
emocinių
kompetencijų
ugdymo programos
LIONS Quest
mokymai ir
įgyvendinimas: 5-8
klasėms
„Paauglystės
kryžkelės“

kaip 3 lygmeniu.
30 proc. gimnazijos
darbuotojų socialinių ir
emocinių mokinių
kompetencijų ugdymo
metodų taikymo
mokymuose „LIONS
QUEST. Paauglystės
kryžkelės“ įgiję reikiamas
kompetencijas sėkmingai
diegs šią programą
gimnazijoje.

80 proc. 5-8 ir I-II gimn. kl.
mokinių dalyvaus socialinių
ir emocinių mokinių
kompetencijų ugdymo
programoje „LIONS
QUEST. Paauglystės
kryžkelės“.
75 proc. priešmokyklinio
ugdymo, 1-12 klasių
mokytojų įgyvendins
patyčių prevencijos, emocijų
valdymo, sveikatinimo
programas ir projektus.
75 proc. gimnazijos mokinių
dalyvaus gimnazijos
projekte „Klasės sėkmės
istorija“, skirtame klasių
kolektyvų formavimui.

20 proc. mokytojų dalyvaus
mokymuose apie atsparumą
stresinėms situacijoms,
ugdysis darbo probleminėse
situacijose įgūdžius.

Mokymai gimnazijos
bendruomenei vyko 2018
m. gruodžio mėnesį.
Programa sėkmingai
diegiama.
Nuo 2018 m. rugsėjo
pradėjus diegti prevencijos
programą „FRIENDS“ ir
apmokymams gavus
finansavimą, planuoti
„LIONS.QUEST.
Paauglystės kryžkelės“
mokymai buvo pakeisti į
prevencijos programos
„FRIENDS“ mokymus,
kuriuose dalyvavo visi
gimnazijos darbuotojai.
Mokymai buvo
organizuoti ir mokinių
tėvams.
95 proc. 5-8, I-II gimn.kl.
mokinių dalyvavo
socialinių ir emocinių
mokinių kompetencijų
ugdymo programoje
„Lions Quest. Paauglystės
kryžkelės“.
82 proc. priešmokyklinio
ugdymo, 1 – 12 klasių
mokytojų įgyvendino
patyčių prevencijos,
emocijų valdymo,
sveikatinimo programas ir
projektus.
95 proc. gimnazijos
mokinių dalyvavo
gimnazijos projekte
„Klasės sėkmės istorija“,
skirtame klasių kolektyvų
formavimui.
Organizuoti mokymai
mokytojams
„Bendravimas su mokinių
tėvais: kariauti ar
draugauti“, kuriuose
dalyvavo 70 proc.
mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų.
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1.3.Atnaujinti
edukacines
erdves bei
mokymo
priemones,
užtikrinant
efektyvų finansų
valdymą

90 proc.
įgyvendintas
pastato Bitininkų g.
31 rekonstrukcijos
projektas.

Atlikta 80 proc. gimnazijos
pastato Bitininkų g. 31
numatytų
techninio
rekonstravimo
projekto
darbų:

Pakeisti 90 proc. pastato
langų;

Pakeista
80
proc.
vandentiekio, kanalizacijos
ir šildymo sistemos;
Įrengta
ventiliacijos
ir
kondicionavimo
sistema
palėpės patalpose;

Pakeista 70 proc. elektros
instaliacijos.
Atliktas 80 proc. palėpės
patalpų kapitalinis remontas,
įrengtos WC patalpos, 2
laiptinės į palėpę.
Pakeista
dangos,
šlaitai.

80 proc. stogo
apšiltinti stogo

Atliktas 70 proc. tinkuojamo
fasado
apšiltinimas
ir
tinkavimas.
Atliktas
70
ventiliuojamo
įrengimo darbų.
90 proc.
įgyvendintas
pastato
modernizavimo
projektas

proc.
fasado

Atlikta 80 proc. gimnazijos
pastato Bitininkų g. 31,
numatytų
„Aleksoto
bendrojo ugdymo įstaigų
modernizavimas
didinant

Įgyvendinant priemonę
(STRAPIS) 02.01.01.188
„Prezidento Valdo
Adamkaus gimnazijos
pastato Bitininkų g. 31
energetinio efektyvumo
didinimas“:
Rodiklio I.02.01.01.188.
„Rekonstruoto pastato
dalis nuo viso projekto
veiklų“, įgyvendinta apie
90 proc. Prezidento Valdo
Adamkaus gimnazijos
pastato Bitininkų g. 31
numatytų techninio
rekonstravimo projekto
darbų:
Pakeista 100 proc. pastato
langų;
Pakeista 100 proc.
vandentiekio,
kanalizacijos ir šildymo
sistemos;
Įrengta rekuperacinės
ventiliacijos sistema
visame gimnazijos pastate
ir kondicionavimo bei
rekuperacijos sistema
sistema palėpės patalpose.
Pakeista 90 proc. elektros
instaliacijos.
Atliktas 90 proc. palėpės
patalpų kapitalinis
remontas, įrengtos WC
patalpos, 2 laiptinės į
palėpę.
Pakeista 100 proc. stogo
dangos, apšiltinti stogo
šlaitai, perdengti du
sutapdinti stogai.
Atlikta 100 proc.
tinkuojamo fasado
apšiltinimo ir tinkavimo
darbų
Atlikta 98 proc.
ventiliuojamo fasado
įrengimo darbų.
Atlikta 90 proc.
Prezidento Valdo
Adamkaus gimnazijos
pastato Bitininkų g. 31,
numatytų „Aleksoto
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„Aleksoto bendrojo
ugdymo įstaigos
modernizavimas
didinant paslaugų
efektyvumą“

paslaugų
efektyvumą“ bendrojo ugdymo įstaigos
projekto darbų.
modernizavimas didinant
paslaugų efektyvumą“
projekto darbų.
Vadovaujantis viešųjų
Vadovaujantis viešųjų
pirkimų planu įvykdyti 70
pirkimų planu įvykdyti 80
proc. pirkimų.
proc. pirkimų.
Atlikta 70 proc. suplanuotos Atlikta 70 proc.
technikos ir įrangos
suplanuotos technikos ir
pirkimas.
įrangos pirkimas.
80 proc. įrengtos modernios 85 proc. įrengtos
aplinkos 2, 3, 4 aukšto
modernios aplinkos 2, 3, 4
koridoriuose, gamtos
aukšto koridoriuose,
mokslų zona, technologijų
gamtos mokslų zona,
kabinetas, valgyklos ir
technologijų kabinetas,
priesalių zonos.
valgyklos ir priesalių
zonos, pradėtos įrengti
palėpėje numatytos
modernios muzikos, dailės
ir IT zonos.
Suremontuota 50 proc.
Suremontuota 100 proc.
koridorių zonų, 30 proc.
koridorių zonų, 100 proc.
priesalio zonos, sienų lubų.
priesalio zonos, sienos,
lubos, grindys.
Vidaus kontrolės
Gimnazijos vidaus kontrolė Kauno miesto
įvertinimas
vertinama gerai (jei tokia
savivaldybės
buvo atlikta)
administracijos
Centralizuoto vidaus
audito skyriaus 2019 m.
gegužės 21 d. Prezidento
Valdo Adamkaus
gimnazijos vidaus audito
ataskaita Nr. 21-6-7.
Vidaus kontrolės
įvertinimas: gerai.
Užtikrinta
Gimnazijos internetinės
Gimnazijos internetinės
internetinės
svetainės struktūra ir joje
svetainės struktūra ir joje
svetainės struktūros teikiama informacija atitinka teikiama informacija
ir joje teikiamos
keliamus reikalavimus
atitinka keliamus
informacijos
reikalavimus
atitiktis
nustatytiems teisės
aktų reikalavimams
Dalyvauti ES fondų Pateikta paraiška, gautas
Gimnazija teikė paraišką
ar tarptautiniuose
finansavimas
ir gavo finansavimą 2
projektuose
pagrindinio veiksmo –
mokyklų mainų
strateginės partnerystės
projekto
„FOLKLORICA“ pagal
ERASMUS+ programą,
įgyvendinimui. Projekto
veikloje dalyvauja
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Rumunija, Kipras,
Turkija, Ispanija, Lenkija
ir Lietuva. Gautas
finansavimas 26850,00 Eur
Įgyvendintas tarptautinis
jaunimo projektas “Water:
European Right and
Responsibility” pagal
ERASMUS+ programą.
Projekto tikslas spręsti
vandens užterštumo
problemas, jas pateikti
Europos Komisijos
aplinkosaugos
komitetams. Gautas
finansavimas, vykdyta
projekto sklaida mieste.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Gautas reikiamas finansavimas ir organizuotas
Rangovų darbas suremontuojant visas klases
Bitininkų g. 31
3.2. Gerosios patirties sklaida respublikos metu
įgyvendinant tarptautinę patyčių ir kitokio
žeminančio elgesio prevencijos programą „Friends“

Suremontuotos visos klasės pastate
Bitininkų g. 31

3.3. Gimnazijos dalyvavimas darnaus vystymosi
įgūdžių programoje „Darni mokykla“ įgyvendinant
savito ugdymo ekologijos ir aplinkos technologijų
ugdymo sampratą
3.4. Ventiliacijos sistemos įrengimas visose
gimnazijos patalpose (planuota tik palėpėje)

Gimnazijai pasiekus labai gerus
rezultatus šios programos įgyvendinimo
metu mažinant patyčių indeksą, buvau
pakviesta pasidalinti garąja patirtimi
tarptautinės
patyčių
prevencijos
programos
„Friends“
ŠMM
organizuotoje
respublikinėje
konferencijoje. Pristačiau pranešimą,
vykdžiau gerosios patirties sklaidą
respublikos mastu.
Už 2019 metais vykdytas veiklas
gimnazijai įteiktas darnaus vystymosi
įgūdžių programos „Darni mokykla“
sidabrinis sertifikatas.
Nustačius,
kad
patalpose
senos
ventiliacinės
sistemos
atstatyti
neįmanoma, buvo parengta projekto A
laida, kurioje numatyta ventiliacijos
sistemą įrengti visose gimnazijos
patalpose.
Suplanuoti
ir
atlikti
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ventiliacijos sistemos įrengimo darbai
visose gimnazijos patalpose.
4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6.

Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1. Švietimo įstaigos procesų, išteklių valdymas
6.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencija

Direktorė
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

_________________
(parašas)

Rita Mikalauskienė
(vardas ir pavardė)

(data)

