
Kauno Valdorfo mokykla

Filmukas: https://youtu.be/SU6XLkDlngo

https://youtu.be/SU6XLkDlngo


 Vizija - visas bendrojo lavinimo pakopas apimanti  Valdorfo 
mokykla, kurioje nuolat ugdo(si) mokytojai, vaikai ir tėvai.

 Misija - kurti aplinką, kurioje Valdorfo pedagogikos 
pagrindu ugdosi savimi ir savo gebėjimais pasitikintis 
vaikas - aiškiai mąstantis, turintis jautrią širdį ir stiprią 
valią.

 http://valdorfas.org
 FB paskyra: https://www.facebook.com/valdorfas.org/

http://valdorfas.org/
https://www.facebook.com/valdorfas.org/


Kodėl reikia kito pastato?
 NETELPAME -turime 280 vaikų, 2500 m2 
 NORIME TOLIAU PALAIKYTI GIMNAZIJOS STATUSĄ -  

reikalinga erdvė FORMALIAM UGDYMUI – sporto, 
euritmijos salėms, būsimai 9-ai kl., kabinetams, 
mokytojų kambariui, darželio grupei (bent dar vienai), 
didesnei valgyklai.

 Reikalinga erdvė NEFORMALIAM UGDYMUI – 
popamokinei veiklai.

  Kyla bendruomeninių iniciatyvų, pvz., "Tėvai tėvams" 
– poreikis tai palaikyti.

 NUOMOS išlaidos – savivaldybė bet kurią dieną gali 
pareikalauti mokėti apie 5000 EUR/mėn



Kokie sprendimai priimti dėl pastato 
įsigijimo?

 Įkurta UAB Auganti mokykla, atsakinga už nekilnojamojo turto 
pirkimo sandorių sudarymą, patalpų remonto, nuomos ir kt. 
klausimus. 

 Nuspręsta aukciono būdu iš Kauno miesto savivaldybės pirkti 
pastatą Šiaurės pr. 57 – buvusią Vydūno mokyklą. 

 Lėšas pradiniam įnašui rinkti iš tėvų ir bendruomenės narių 
platinant UAB akcijas ir paramos būdu.

 Trūkstamą pinigų sumą mokyklos įsigijimui skolintis iš kreditorių 
(vyksta derybos su bankais, Akademine Kredito Unija). 



Mokykla, Šiaurės pr. 57, Kaune. 
Bendras plotas – 6188 m2, pastatas gelžbetonio plokščių, 
3 aukštų, kiti statiniai  ir 1,97 ha žemės sklypo.

Pradinė bendra kaina – 631 000 €, pastato kaina – 
487 700 €, žemės kaina – 143 300  €.

Kainos didinimo intervalas – 1000 €, registravimo 
mokesčio dydis – 250 €. 
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 63 100 €.



Dabar turime
 Turimos patalpos: 2 500 kv.m. 

 Mokinių skaičius: 280 

 Trūksta patalpų: sporto salės, aktų 
salės, valgyklos, kabinetų klasėms, 
mokytojų kambario, dalykinių 
kabinetų

Galime turėti
 Būsimos patalpos:  6 180 kv.m.

 Mokinių skaičius: 280 + 300 (iš jų 
60 vaikų priešmokyklinio ugdymo 
grupėse)  

 Mokykloje yra visos reikalingos 
patalpos: sporto salė, aktų salė, 
valgykla, kabinetai



Mokyklos kaina aukcione – 631 000 € *

Išlaidos einamajam remontui – 350 000 € (kai 
bendruomenės pastangomis remontuojami 3000 m2, 
1 m2 – 100 €): šildymo sistemai, vandentiekiui, 
elektros instaliacijai, apdailai, langų keitimui.

Išlaidos dokumentų tvarkymui – 20 000 €

Iš viso: 1 mln €
*aukciono pradžia 2019 m. kovo 14 d.
mokyklos kaina aukcione – 700 700 € 



Kiek pajamų turime surinkti? 

 1 vaikui = 1000 EUR

 Reikalinga suma pradiniam įnašui 300 000 EUR

 Likusią sumą 650 000 skolinsimės 



Kaip gausime reikalingą pinigų sumą 
300 000EUR

 Akcijos mokyklos pirkimui. Vienos akcijos kaina 500 EUR

 Parama mokyklai iš privačių asmenų – mokytojų, 
mokinių, tėvų, baigusių mokyklą mokinių, senelių, 
bendruomenės narių (nesvarbi suma, kiekvienas gali 
prisidėti)

 Parama iš įmonių (įmonės gauna mokesčių nuolaidą)

 Stambūs investuotojai (planuojami dividentai apie 5%)



AKCIJOS platinamos

 Tėvai, pedagogai, bendruomenės nariai

 Giminaičiai, seneliai, suaugę vaikai

 Buvę mūsų mokyklos mokiniai

 Juridiniai asmenys, įmonės

 Privatūs investuotojai (skolintojai)



Kas yra dividendai ir kaip jie bus skaičiuojami? 
Kuo jie skiriasi nuo palūkanų?
 Paprastųjų akcijų atveju, jei įmonė uždirba pelną, metinis akcininkų susirinkimas gali 

nuspręsti tam tikrą dalį ar visą pelną paskirti dividendams. Tada akcijų turėtojams 
proporcingai nuo jų turimų akcijų tas paskirtas pelnas yra išmokamas. Ir tai vadinasi 
dividendai už akcijas. Dydis iš anksto nėra žinomas ir priklauso nuo uždirbto pelno 
dydžio, ir tai esminis skirtumas tarp div. ir palūkanų. Susirinkimas beje taip pat gali 
nuspręsti dividendų nemokėti ir palikti uždirbtą pelną įmonėje, kuris būtų naudojamas 
plėtrai ar tiesiog apyvartinėms lėšoms. 

 Esant privilegijuotosioms akcijoms, jų turėtojai turi pirmumą į skirstomą pelną pagal 
jau įstatuose numatytą dividendų procentą. Kitiems tada liks kas liks. Čia jau arčiau 
palūkanų sąvokos, nes numatyta iš anksto, tai savo esme labai panašu į palūkanas už 
obligacijas, gerai tinka pasiūlyti kokiam stambesniam investuotojui, tada jis neturi 
balsavimo teisės, bet turi pažadėtą dividendų procentą. 

 Svarbu – dividendai mokami tik iš uždirbto pelno, t.y. negali būti mokama iš lėšų, 
surinktų iš kitų investuotojų.

 Dividentų tikėtis realu po 3-4 metų. 



Kaip bus išperkamos akcijos?

 Pirmumo teisė jūsų parduodamas akcijas įsigyti bus kitiems 
akcininkams

 Išeinančių mokinių tėvai akcijas galės parduoti ateinantiems 
pirmokams (įmanoma parduoti ir brangiau nei pirkote)

 Akcijas parduoti galima tiek fiziniams, tiek juridiniams 
asmenims

 VšĮ išpirks iki 10% akcijų per metus



Kaip mokykla išmokės paskolą ir dividentus?
 Pritraukti daugiau lėšų pastato remontui ir kabinetų įrengimui iš EU, Valdorfo  fondų – 

iki 20 000 EUR/vienam projektui

 Nuomoti nenaudojamas  patalpas (pirmus keletą metų mokykla užims iki 4000 kvm, 
likusius 2000 kvm planuojame nuomoti ) – iki 50 000 /metus

 Nuomoti sporto ir aktų sales – iki 10 000 EUR /metus

 Nuomoti automobilių stovėjimo aikštelę šalia mokyklos – iki 12 000 EUR/metus

 Mokinių skaičiaus augimas – iki 550-600 vaikų – pajamos ir mokesčio už mokslą + 50 000 
EUR/kas metai

 Pajamos iš padidėjusio mokesčio už mokslą (+ 30-40 Eur/mėn vaikui) – 100 000 
EUR/metus

 Kritiniu atveju – pardavus dalį žemės sklypo – 150 000 – 200 000 EUR



Ačiū Jums už idėjo palaikymą! 
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