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2021 m. mokykla metais buvo finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų: tikslinė spec. 

dotacija 554,4 tūkst. Eur, mokymo lėšos 555,4 tūkst. Eur ir skaitmenizavimui skirtos lėšos 2,7 

tūkst.Eur; ir iš dalies savivaldybės biudžeto lėšomis, pagal atskirus administracijos direktoriaus 

įsakymus. Iš valstybės biudžeto lėšų skirta 1669 Eur mokinių konsultavimui. Iš savivaldybės gauta 

1400 Eur mokytojų motyvacijai, kurie buvo panaudoti išmokant mokytojams priemokas pagal 

vidaus tvarką. 

 Metų eigoje pakilus paslaugų kainoms, nesant galimybės taupyti lėšų už paslaugas, 

mokykla buvo priverta kreiptis į savivaldybę skirti lėšų atsiskaitymams lapkričio-gruodžio 

mėnesiais už komunalines paslaugas. Buvo skirta 15,5 tūkst.Eur komunalinėms išlaidoms padengti. 

 Iš skaitmenizavimo lėšų įsigyta IKT priemonių: licencijos mokymo programų, SMART 

lentų už 555 Eur, du projektoriai už 860 Eur, spausdintuvai, kompiuterių atnaujinimui priemonių 

už 1285 Eur. 

 Vykdant ŠMSM sporto rėmimo fondo projektus gauta: supynės vaikams su specialiomis 

reikmėmis už 1090 Eur, balansavimo rąstas už 162 Eur, landa, gimnastikos elementas 

„Vaivorykštė“ už 821 Eur, lauko treniruokliai už 1964 Eur, sporto inventorius už 1810 Eur, 6 

triračiai už 2574 Eur, 3 dviračiai už 480 Eur, įrengta fizinio aktyvumo aikštelė už 2833 Eur. 

 Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos gauta 6650 Eur viešosios aplinkos 

pritaikymui neįgaliesiems. Iš šių lėšų sumontuota kondicionavimo sistema (3150 Eur) II aukte, kur 

patalpos perduotos asocijacijai „Mes klitokie vaikai“, įsigyta medžiagos laiptų turėklų pakeitimui 

pagal HN ir saugumo reikalavimus (3500 Eur). 

 Užtikrinant mokinių ir mokyklos turto apsaugą pastatytos papildomos vaizdo stebėjimo 

kameros už 583 Eur. 

 Iš mokyklos biudžeto mokyklos geltonųjų autobusų išlaikymui, remontui, draudimui 

įsigyti sunaudota 3050 Eur, kurui 9890 Eur, kuris buvo reikalingas mokinių vežiojimui. Per 2021 

metus mokykliniai autobusai nuvažiavo 60705 km, t.y. 18 tūkst.km daugiau negu 2020 metais. 

 Covid-19 dezinfekcinių ir apsaugos priemonių mokykla gavo iš Kėdainių rajono 

savivaldybės už 734,03 Eur. 

 Mokykla suvartojo elektros energijos 9150 kW daugiau negu 2020 m. ir sumokėjo 

daugiau 2059 Eur. Šilumos sunaudota taip pat daugiau ir sumokėta daugiau nei 2020 metais 13220 

Eur. Už sunaudotą vandenį sumokėta 5367 Eur. Dėl mokykloje įsteigto saviizoliacijos punkto 

mokykla negalėjo užsidirbti papildomų lėšų už suteiktas nakvynės paslaugas. 



 

 

 

 

 

 

 

 Mokykla už ryšio paslaugas sumokėjo 1639 Eur, t.y. 807 Eur mažiau negu 2020 metais. 

 Medikamentams, reikalingiems pirmajai pagalbai suteikti, išleista 359 Eur. Taip pat 

atnaujintos pagal naujus reikalavimus geltonųjų autobusų pirmos pagalbos vaistinėlės. 

 Kėdainių rajono savivaldybės administracija mokyklai perdavė 2 nešiojamus 

kompiuterius už 1398,76 Eur, mobilų vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginį už 1072,06 Eur, 

nešiojamą kompiuterį už 575,96 Eur. 

 Visuose mokymo kabinetuose patikrintos IT priemonės, ar atitinka šiuolaikinius 

mokytojo poreikius, kas buvo reikalinga – atnaujinta, papildyta. 

Pradėti keisti kompiuteriai, esantys mokyklos bendrabutyje. Kiekviename mokyklos aukšte 

pastatyti kopijavimo aparatai sudarė galimybes mokytojams kopijuoti užduotis mokiniams. 

 I aukšto pakeistas naujas linoleumas dėl mokinių saugumo. Darbus atliko mokyklos 

darbuotojai. 

 Nepavykus gauti lėšų iš Kėdainių rajono savivaldybės gaisrinės saugos patikrinimo 

nurodymams įvykdyti, nepilnai įvykdyti gaisrinės saugos reikalavimai. Mokykla iš savo lėšų pirko 

durų pritraukėjus, avarinius ženklus. 

 Už sukauptas GPM 1,2 proc. lėšas pagamintas naujas mokyklos pavadinimas ir apmokėta 

Registrų centrui mokyklos registravimo mokestis. 


