


A U K I M E  K A RT U 
SU KAUNO  VALDORFO  MOKYKLA !



Tai – mokykla, turinti pedagoginės patirties daugiau kaip 20 metų ir 

atstovaujanti 100 metų pasaulinei Valdorfo pedagogikos tradicijai.  

Nuo 2010 m. KVM – nepriklausoma, nevalstybinė, bendruomeninė, 

alternatyvaus ugdymo(si) pelno nesiekanti mokykla. 

http://valdorfas.org



KVM – mokinių, mokytojų ir tėvų mokykla, įgyvendinanti 

Valdorfo pedagogiką ir auginanti vaikų sąmoningumą, 

kūrybingumą, laisvę ir atsakomybę.

Bendruomenę sudaro:

250 šeimų, 270 vaikų, 50 darbuotojų (iš jų 30 pedagogų).

Mokykloje yra darželio grupė ir 1–12 klasės.

Veikia 2500 m² patalpose, 0,8 ha teritorijoje Šiaurės pr. 11.

Didžiausia mokyklos vertybė – bendruomeniškumas



Esame akredituoti LR švietimo ir mokslo ministerijos (turime gimnazijos statusą);

Laikomės bendruomeninių tradicijų – dalyvaujame bendrose šventėse, talkose;

Esame atviri Kaunui ir jo svečiams, rengiame Žibintų šventę, miuziklą;

Auga susidomėjimas Valdorfo pedagogika – mokykloje kasmet didėja 
mokinių skaičius.

Pasiekimai



KVM ugdytinių 
(darželinukų, priešmokyklinukų ir mokinių) 

skaičiaus dinamika 
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Mokyti daugiau vaikų pagal Valdorfo pedagogiką;

Vystyti veiklą įtraukiant ir papildomas popamokines veiklas – šokiai, teatras ir kt;

Rasti papildomos erdvės klasėms, salėms, valgyklai ir kt.

Poreikis



Aukciono būdu įsigyti netoli esančią Vydūno mokyklą  
Šiaurės pr. 57. 6180 m² su 1,97 ha žemės sklypu.

Sprendimas



Mokykla, nepelno siekianti VšĮ, 
surenka lėšų veiklai vystyti ir išsilaikyti.

KVM finansai (per 2017 m.) 

Pajamos:                 513 203 €      

Mokinio krepšelis    334 792 € 

Tėvų įnašai            164 089 €  

Kiti šaltiniai             14 322 €           

Išlaidos:                            500 429 €

Darbuotojų išlaikymas  405 361 €

Patalpų išlaikymas          23 600 €

Kita                                     71 468 €mokymo priemonės, 
baseino takelio nuoma,           
edukacinės išvykos ir t. t.



Pastato įsigijimui aukcione pradinė kaina – 700 700 €

Einamajam remontui 300 000 €
(bendruomeninėmis pastangomis 1 m² – 100 € x 3000 m² pirmame etape):

Šildymo sistemai (autonominis, kaskadinis)

Vandentiekiui
Elektros instaliacijai
Apdailai
Langų keitimui (bent šaurinės pusės ir salių)

Dokumentų tvarkymui – 20 000 €

IŠ VISO: 1 000 020 mln. €

Reikalinga paskola
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1 mln. € – skolintos lėšos;

Bendruomenės indėlis – 50 000–80 000 €.   
Mokyklos NT nuoma ir administravimu, ūkio valdymu, komercine veikla 
užsiims steigiamas UAB (akcininkai -mokinių tėvai ir personalas). Pastaba: 
UAB šiuo metu kuriamas, nes KVM yra nepelno siekianti ir vykdanti 
švietimo veiklą įstaiga;

Kiti finansavimo šaltiniai: fondai, programos, projektai.

Finansavimo šaltiniai



100 000 €/m. – mokyklos tėvų mokestis už mokslą 
(kai 270 mokinių);

50 000 €/m. – pastato dalies nuoma 
(kai laisvo ploto apie 1500 m² ir nuomojamos salės pagal 
trumpalaikes nuomos sutartis);

25 000 € – kai padidinamas darželio vaikų skaičius 
(iki 60 asm.);

Kritiniu atveju: 150 000–200 000 € 
pardavus 25 arus turimo sklypo Šiaurės pr. 57.

Pinigų grąžinimas



6–8 % nuo skolos likučio, 10 m. terminas

Palūkanos

Metai       

Sumokamos 
palūkanos, 
pvz., 8 proc.

Sumokama 
paskolos 
dalis 

Likusi 
mokėti 
suma   



Padėdami įsigyti erdvesnį pastatą Kauno Valdorfo 
mokyklai, Jūs kuriate sąmoningesnę, kūrybingesnę, 
laisvesnę ir atsakingesnę visuomenę Lietuvoje.

Ačiū Jums!



Kauno Valdorfo mokykla
Šiaurės pr. 11, LT-49190 Kaunas 

http://valdorfas.org  


