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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL PRITARIMO ALYTAUS VAIKy GLOBOS NAMV VADOVO 2013 M. VEIKLOS

ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIy ATASKAITy RINKINIO TVIRTINIMO

2014m.
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2013 m. gruodzio 27
d. sprendimo Nr. T-293, 273 punktu, Alytaus miesto savivaldybes taryba n u s p r e n d z i a :

1. Pritarti Alytaus vaikij globos narnij vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Tvirtinti Alytaus vaiku globos namu 2013 m. finansiniij ataskaiti| r inkinj (pridedama).

Savivaldybes meras

Tarybos seb^etoriato fy
vadovo pafaduotoja "*<

Jurgis Krasnickas

Dalia
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PRITARTA
Alytaus miesto savivaldybes tarybos

2014 m.0ft/0tt4<?mefU-frL sprendimu N

ALYTAUS VAIKIJ GLOBOS NAMy DIREKTORIAUS ROMUCIO ZEBUOLIO 2012
METV VEIKLOS ATASKAITA

2014-01-28
Alytus

I. BENDROS ZINIOS AP1E GLOBOS NAMIJS
f^f

Globos iniimi pavadinimas: Alytaus miesto biudzetine jstaiga Alytaus vaiku globos
namai, trumpasis pavadinimas Alytaus vaikq globos namai.

^ Adresas: A. Juozapaviciaus g. 33, LT 62265 Alytus. Elektroninis pastas
alytusvgn@zebra.h . Interneto tinklapis http://aIytausvaikai.lt/ Telefonas/faksas (8315) 79852.

Globos nanii| tipas: biudzetine jstaiga
Globos mum; veiklos sritis: stacionari vaikq globa
Globos n i i i i i u vizija. Sukurti aplink^, artim^gyvenimui seimoje.
Globos niumi misija. Teikti socialines globos paslaugas be tevij globos likusiems

vaikams, ruosiant juos gyventi visuomeneje. Kurti jauki^ gyvenamaj^ aplinkjjn siekti kiekvieno
vaiko kaip asmenybes pripazinimo. Gerinti visuomenes supratim^ apie vaikq, patirianciij
socialine atskirtj ir vaiku, su negalia socialin? integracijq, formuojant palanki^ visuomenes
poziurj j tokius vaikus.

Globos nami) tikslas. Suteikti vaikui galimyb^ sveikai ir normaliai vystytis fiziskai,
protiskai, doroviskai, dvasiskai sudaryti kitas jam tinkamas sqlygas ir palaikyti aplink^, kurioje
jis galeti) saugiai augti, vystytis ir tobuleti bei pasiruostij savarankiskam gyvenimui

visuomeneje.
Uzdaviniai:

V suteikti vaikui globos (rupybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklejimo), paslaugas,
uztikrinti vaiko teisiij ir teiseti^ interest} apsaug^;
sudaryti vaikui artimas seimos aplinkai gyvenimo salygas, atitinkancias jo amziij,

sveikat^ ir brandy;
uztikrinti vaikui globos (rupybos), ugdymo, teikiamq socialiniq paslaugq kokyb?;
dirbti socialinj darba. su vaiku ir jo tevais, globejais (rupintojais) jgyvendinant vaiko

laikinosios globos (rupybos) plana^
Priemones:

rengiant integracijai visuomeneje, formuoti savarankisko gyvenimo bei sveikos
gyvensenos jgudzius.

ugdyti draugiskus tarpusavio santykius, skatinti vaiko fizin^, psichine bei socialine

brandy.
gerinti mokymosi kokybe^ skatinti profesin^ motyvacija, ugdyti dorinius, seimyninius,

darbinius ir socialinius jgudzius.
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gerinti materiality baze, sudaryti sajygas vaiko saviraiskai, pasirenkant jo poreikius ir
pomegius atitinkancias ugdymo salygas.

Prioritetas: Vaiko ruosimas savarankiskam gyvenimui, sekmingai socialinei,
profesinei, darbinei integracijai j visuomene.

Aiytaus vaikij globos namai veikl^ vykde remdamiesi Lietuvos Respublikos nutarimu Del
vaiko globos (rupybos) sistemos reorganizavimo ir jos igyvendinimo priemoniij 2007-2010 m.
piano patvirtinirno, 2007 m. spalio 31 d. Nr. 1193, Vaiko laikinosios globos (rupybos)
nuostatais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro jsakymu Del socialines
globos norrmj patvirtinimo, 2007 m. vasario 20 d. Nr. Al-46, kitais vaiko teise ir globa.
reglamentuojanciais jstatymais ir pojstatyminiais aktais, Aiytaus vaikq globos namij nuostatais,
2013 m. jstaigos veiklos planu.

Aiytaus vaikq globos namai teikia trumpalaikes ir ilgalaikes socialines globos
paslaugas laikinai likusiems be tevq globos vaikams ir vaikams, kuriems nustatyta nuolatine
globa ar rOpyba. Paslaugq sarasas pateikiamas Socialiniu paslaugij kataloge. Aiytaus miesto
savivaldybes tarybos 2011-12-01 d. sprendimu Nr.T 271 Patvirtinta jstaigoje teikiamij
socialiniij paslaugtj kaina - 1712 Lt. per menesi-

1KGLOBOJAMI VAIKAl

2013 m. pradzioje globos namuose gyveno 137 globotiniai, metu pabaigoje - 127
globotiniai. Globotiniij amzius nuo 3 metq iki pilnametystes,

Atvyko per metus 35;
1) is tevq -29
2) is nuolatines globos (seimos, artimu giminaiciu) - 5
3) kitos globos jstaigos - 1

Tsvyko per metus -45 :
1) grazinti j seimas - 15;
2) jvaikinti 5;
3) nuolatinei artimij giminaiciu globai - 5;
4) suiauke piinametystes -14
5) j kit4 globos jstaiga_-6

Vaikq,
apgyvendinti)
iki 2007 m.
t.y.
finansuojamij
is valst\'bes
biudzcto.
skaicius*
63

Vaikq
gyvenanciij ir
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socialint; glob^
jstaigojc.
skaicius 2013
m. gruodzio 3 1
d.
127

2013 m. gaiodzio
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31 d.
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Vaikij bendruomene organizuota j 9 misraus amziaus seimynas. Jose 2013 metu.
pabaigoje gyveno 127 vaikai.
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Laikinoji ar nuolatine globa buvo skirta vaikams is Alytaus miesto, Alytaus rajono,

Lazdijq rajono, Elektrenij rajono, Druskininkq miesto.

Viiikij skaicius

Is viso

127
Procentai

Mergaitcs

48
38%

Bcrniukai

79
62%

Savivaldvbes

Alytaus
m.

61
48%

Alytaus
raj.

52
41%

l . i i / d i j u
raj.

6
5%

Druskininki}
m.

6
5%

Elektreni)
raj.

2
1%

Vaikai mokesi Alytaus m. bendrojo lavinimo mokyklose, Simno specialiojoje ir

Sveksnos sanatorineje mokyklose, Alytaus m. profesinio rengimo centre, Kauno kurciuju. ir

neprigirdinciujij centre. Ikimokyklinio amziaus vaikai ( 6) ugdomi Alytaus m. lopselyje -

darzelyje ,,Nykstukas".

Mokymosi ir jigdvmo jstaigos
Is viso

Piliakalnio pagriiidinc mokykla.
Siinno specialioji mokykla

D/.ukijos pagriadinc mok\*kla
Mokvkla darzclis ,,ViltisH

Liki§kcliq pagrindine mokykla
Vaikq social i/acijps ccntrai

127
65
11
11
5
7
3

SvekSnos specialioji mokykla
Kauno kurciiijq ir ncprigirdinCiiyq cenlras

Profesinio rengimo ccntras
Alytaus suaugusiujq ir jaunimo mokykla

LopSelis dar/elis ,,Nyk§tukas"
Alo\-es pagrindine. mokykla

2
2
5
4
6
1

2012/2013 mokslo metus baigeme 100 proc, pazangumu., vidutinis mokymosi balas -

6,5. ZemLf mokymosi rezultatu. priezastys: zemas mokslumas, gebejimai, nepakankama
mokymosi motyvacija, Uzdavinys - mokymosi motyvacijos stiprinimas individualiai dirbant su
kiekvienu vaiku, specialistq pagalba mokymosi problemi* turinciam vaikui, nuolatine vaiko

gebejimi} analize.
Globos namuose 2013 m. buvo 61 vaikas, turintys specialiujn poreikiu. Is jq. 12

vaiku, turinciu. vidutine protine ar fizine negaliq 34 vaikai mokesi Alytaus m. bendrojo
lavinimo mokyklu. specialiosiose klasese, Alytaus m. mokykloje - darzelyje ,,Viltis", Simno
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specialiojoje ir Sveksnos specialiojoje mokyklose, Kauno kurciuJLj ir neprigirdinciujij centre. 27
vaikai buvo integruoti j bendro lavinimo mokyklq klases.

Giobos namuose veikia 4 neformaliojo svietimo bureliai. Juos lanko 106 vaikai.
Alytaus mieste veikiancias neformaliojo svietimo jstaigas !anko: Alytaus dailes mokyklq - 5,
Alytaus miesto muzikos mokykla - 6, Alytaus jaunimo centr<| - 2,Alytaus miesto spono
mokykla -6 globotiniai.

Vaikq kontingentas kasmet prasteja Daugeja vaikij, turinciij fizines sveikatos
problemij, delikventisko elgesio, emocijij ir elgesio sutrikimij, tinkusiu. nusikalsti. 2013 nr
vaikai padare 8 administrates teises pazeidimus, 2 baudziamosios teises pazeidimus. |
Alytaus apskrities vyriausiojo Policijos komisariato Nepilnameciq jskaita jrasyti 6 vaikai.
Alytaus miesto savivaldybes adnlinistracijos Vaiko geroves komisijos posedziuose del elgesio
problemi} buvo svarstyti 7 vaikai. Vaiko minimalios prieziuros priemones skirtos 3 vaikams. 4
vaikams skirta vaiko vidutine prieziuros priemone - apgyvendinimas vaiku socializacijos
centre. Psichologine pagalba vaikams teikiama Alytaus miesto PPT. Tokia pagalba suteikta 22
vaikams.

IIIPERSONALAS

Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr, T-235
nustatytas jstaigos didziausias leistinas etatq skaicius 92.
|staigos struktura.

J^ sudaro - direktorius (vadovauja administracijai), betarpiskai su globotiniais dirbantis
personalas (socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialiniif darbuotojq padejejai,
neformaliojo svietimo pedagogai, pedagogai specialistai, slaugytojai), finansin^ - ukine veikl^
uztikrinantis personalas (direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui, ukiui, vyriausioji
buhaltere). Jie organizuoja jiems pavaldaus personalo darba ir yra atsakingi uz jo veikl^).

Visas socialinj darba dirbantis personalas - 10 socialiniq darbuotojq ir 19 socialinii}
pedagogq 2013 metais turejo arba jgijo reikiama profesine kvalifikacij^. 18 is JH kvalifikacijq
jgijo 2012 m. vasario men. Kitas personalas atitinka jam taikomus profesinius kvalifikacinius

€ reikalavimus. Socialines globos proceso vykdyma uztikrina socialinj darba dirbantis personalas
- socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialiniij darbuotojij padejejai, neformaliojo
svietimo pedagogai ( 67 etalai ), materialin? sio proceso dalj - administrate, ukine ir
fmansin? veikia vykdantis personalas ( 23 etatai). Vienoje misraus amziaus vaikq seimynoje
dirba trys socialiniai darbuotojai arba socialiniai pedagogai, trys socialinio darbuotojo padejejai
dirbantis diena^ ir naktj. Naktj socialinio darbuotojo padejejas priziuri vienos seimynos vaikus.

Veikia socialiniq pedagogq ir socialiniij darbuotojq, ikimokyklinin seimynq socialiniu
pedagogq ir socialiniij darbuotojo neformaliojo svietimo pedagogq metodines grupes.
Darbuotojai dalyvavo seminaruose, kvalifikacijos kelimo renginiuose.

KKoptjatikra



2013 metij etaUj sarasas

Eil.
Jlnj Parcigybiif pavadinimas Etati|

skaicius

Administracija
1

2
3
4

5
6

Dircktorius
Dircktoriaus pavaduotojas ukiui

V>Tiausiasis buhalteris

Buhaltcris

Pcrsonalo vadybininkas
Sckretorius-referentas

1

1

1

1
1

1

Tiesiogiai su vaikais dirbantis darbuotojai

7

8

9

10

11

12

13
14

15

Dircktoriaus pavaduotojas socialiniam
darbui

Socialinis darbuotojas
Socialinis pcdagogas

Neformaliojo svictimo pcdagogas

Logopcdas
Slaugytqjas

Dictistas

Bibliotckininkas
Socialinio darbuotojo padejcjas

2

10

19
3

1

3
1

1
27

Okj aptarnaujantis personalas

16

17

18

19
20

21
22

23

24

25

Sandclininkas

Siuvejas
Vyr. vircjas

Virejas
Vairuotojas
Valytojas
Budctojas

Pagalbinis darbininkas

Kiemsargis

Pastatq, statinig ir jrengimg prieziuros ir
remonto darbininkas

Is viso:

2

1
1

3

1,5
1

1

3,5

1

2

90

6

67

17

7",,

75%

19%

IV SOCIALINiy PASLAUGV TEIKIMO APLINKA

Didele reiksme ugdymo procesui, kokybiskq paslaugq teikimui, saugios, artimos

seimai aplinkos kurimui turi jstaigos materialine baze. Vaikij globos nami} vadovi; ir
bendruomenes pastangomis, stengiantis sudaryti vaikams tinkamas buitines sa_lygas, efektyviai
panaudojant gaunamas l^Sas ir parama., jstaiga yra gerai apsirupinusi materialiniais resursais.



2013 m. atlikti planuoti darbai: apsiltintas globos namq pastatas, jrengta nuovaza nejgaliesiems
ir suremontuoti atsarginio isejimo laiptai, trinkelemis isgrjsti priejimo prie stadiono takai,
isasfaltuoti takai pastato priekineje dalyje, jrengtos 2 vaikq zaidimo aiksteles jsigyta visa
reikiama buitine technika, baldai Vaikai pagal poreikius aprupinti drabuziais ir avalyne. Jstaiga
turi 4 transporto priemones; 2 lengvuosius automobilius ( 5 ir 7 vietq ), 1 mazajj autobusa. ( 9
vietos ), 1 autobus^ ( 30 vietq ). Visos transporto priemones yra eksploatuojamos, techmskai
tvarkingos.

2013 metais globos namuose buvo 9 misraus amziaus vaikq seimynos. Jose 2013 m.
pabaigoje vidutiniskai gyveno po 14 jvairaus amziaus vaikq. Kiekviena seimyna turi atskirq
jejim^, bendra kambarj - svetaine ir 3 arba 4 miegamuosius Kiekvienoje seimynoje jrengtos
virtuves maisto gaminimui, yra internetines prieigos, stacionarus bei nesiojami kompiuteriai.
Sukomplektuota visa reikiama buitine technika, yra reikiami baldai. Deja, esant dideliam vaikq
skaiciui kambariuose gyvena po 4 ir daugiau vaikq. Kiekviena seimyna turi savo teritorijos

« dalj, kuriq. priziuri, tvarko. Kiekvienas globotinis turi numatytas pareigas tvarkant aplinka.,
gaminant maista, planuojant seimynos gyvenima, patalpas. Pagal jstaigoje numatyta tvarkq
giobotiniams mokami kisenpinigiai - suteikiama galimybe mokytis racionaliai tvarkyti savo
pinigus, juos tikslingai leisti. Kisenpinigiai yra kaip viena is skatinimo ir drausminimo
priemoniq. Vaikq globos namq prioritetas - globotiniq rengimas savarankiskam gyvenimui.
Deka visos globos namq bendruomenes pastangq, globotiniq ugdymo ftlosofija pagrjsta
nuoseklumu, savarankiskumo ugdymu. Giobotiniams teikiama jvairiapusiska kvalifikuota ir
kokybiska pagalba. Sprendziant iskilusias problemas, dirbama komandiniu principu. ]vertinami
vaiko poreikiai, rengiamas individualus socialines globos planas Pagal jstaigos numatyta
tvarka atliekamas vaiko poreikiq jvertinimas, 1SGP perziura. Kiekvienam vaikui pildomas
Individualus vaiko vystymosi planas. Tikslas - vaiko pazinimas, fizines, psichines, emocines,
socialines vaiko raidos stebejimas, pokyciai, tolesniq veiksmq numatymas. Seimynq soc.
pedagogai, soc. darbuotojai rengia veiklos programas, raso dienos planus. Seimynq soc
pedagogai, soc. darbuotojai stengiasi laikytis vieningq reikalavimq. Globotiniq teises ir
pareigos numatytos Vidaus tvarkos taisyklese. Sukurta ir taikoma ugdytiniu drausminimo ir
skatinimo sistema. 2013 m. jvyko 3 socialiniq darbuotojq ir socialiniq pedagogq tarybos
posedziai, 12 soc. pedagogu, soc. darbuotoju ir kitq darbuotoju pasitarimq, 9 metodinio burelio
uzsiemimai. Vykdoma kontrole. Patikrq rezultatai aptariami posedziuose, pasitarimuose,

individualiai.
Medicinines paslaugos vaiku globos namq giobotiniams teikiamos Alytaus m. PSPC

Buvo suteiktos sios medicinines paslaugos:
profilaktinis patikrinimas - 100 proc. vaikq;
odontologo paslaugos - 100 vaikq.
ortodontinis gydymas- 23 vaikams.
reabilitacinis, sanatorinis gydymas- 9 vaikams.
konsultacijos ne Alytaus m. PSPC - 15 vaikq.
stacionarinis gydymas- 70 vaikq.
traumas patyre - 27 varkai.

Kopija tikra
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V. PROJEKTINE VEIKLA
2013 metais buvo toliau vykdomas tarptautinis savanoriskos globos projektas

Lietuvos vaikij, gyvenanciij vaikt| globos namuose, sveikatingumo gerinimas, poilsio
organizavimas, gyvenimo seimoje jgudziq formavimas . 25 vaikai 3 mokiniij vasaros atostogi}
menesius ir 3 Kaledq atostogq savaites sveciavosi Italijos savanoriskos globos asociacijos
,,Nuovo cielo" ( Naujasis dangus) ir Prancuzijos humanitarines asociacijos ,,Nord Sud
Fraternite" ( Siaure Pietus brolija ) nariij seimose.

Alytaus vaikq globos namij futbolo komanda dalyvavo tarptautiniame Europos vaikij
globos namij futbolo turnyre Lenkijoje, Varsuvos mieste. Taip pat Lietuvos ir Alytaus
apskrities mastu vykdomuose turnyruose.

2012 m. dalyvauta projektuose, vykdomose globos namuose ir Alytaus mieste:
I . Dorybiu. mokyklele. Partneris VSI Dienos namai. Dalyvavo 30 vaikij,
3. Vaikij globos jstaigq aukletiniij sociaKnes ir profesines integracijos po institucines

globos paslaugi} sistemos sukurimas ir diegimas Lietuvoje.
4. Specialiujq poreikii} mokiniq vertybes ir galimybes gerinant ugdymo(si) kokybe.

Dalyvauja specialiiyij poreikii} vaikai, kurie mokosi Piliakalnio pagrindineje mokykloje.
5. Kurybingumo pletra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir jdiegiant

kurybiniij partnerysciij modelj (dalyvauja Simno specialiojoje mokykloje besimokantys vaikai).
6. Projektas ,,Vyresnieji draugai"
7. Socialines rizikos ir socialines atskirties asmenq integracija ] darbo rinka^ - partneris

labdaros ir paramos fondas ,,Vilties takas". Dalyvauja 15 vyresniojo amziaus globotink}.
8. Issipildymo akcija -2012. Jos metu surinktos lesos globos namams (35 tukst. Lt.)

buvo panaudoti buitines technikos, baldly, zaidimij aiksteliij komplektij pirkimui.
9. Dovana tau, Bendras projektas su Alytaus m. Saltiniij pagrindine mokykla-
10. Projektine veikla su VS| ,,Del vaikij ateities" (renginiij ciklai ,,Proti} musis"

,,Talentq sou", tradicinis kaledinis stalo teniso turnyras.)
I I . Asociacijos ,,Dzukijos vaikai" projektine veikla (uzsienio kalbij bureliai,

pramoginiai rengintai, labdaros koncertai, aukcionai ir kt.)-
12. Projektas jaunesniojo amziaus vaikams ,,Futboliukas". Dalyvavo 12 vaikij.
Aktyviai dalyvavome visose salies mastu organizuojamose labdaringose akcijose ir

renginiuose, skirtose vaikq globos namuose auganciij vaikij svietimui ir kulturinimui.
VI. fTAIGOS BiUDZETAS

(staigos pajamos

4.167617

is jif: valstybcs
biudzcto lesos
(vaiko globos
(rupybos)
ismoka ir
tiksline
dotacija )

3.151437

Isjq:
savivaldybii;

lesos uz
sutciktas
paslaugas

1.016180

Faktincs
jstaigos
islaidos

4.167617

Is j»4 darbo
uzmokesciui ir
socialinio
draudimo
jmokoms,

2.593507

is \\\4 grupii
susijusii) su paslaug
teikimu (socialini
darbuotojq, socialini
darbuotojij padejeji
pedagogic psichologi
sveikatos prieziun
spccialistij)

1.920975

Issami biudzeto vykdymo ataskaita pateikta Al>1aus vaikq globos nam\) fmansiniq rautu
rinkinyje.

tikra



VII, ISTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS 2013 -2016 M.
Svarbiausias jstaigos tikslas 2013-2016 ni. - pasiruosti jstaigos licenzijavimui.

Priemoniij planas

Eil.
Nr.

1.

7̂. .

Problemos, trukdancios
licenzijavimui

Didelis vaikq skaicius
seimynose ( dabar yra 15-
1 8 vaiki4, pagal
reikalavimus turi buti ne
daugiau 10-12 vaikq, jeigu
seimynoje yra specialiij
poreikii} vaikij - iki 8 ).

Socialiniu. paslaugu teikimo
aplinkos pritaikymas
licenzijavimo sajygoms.

Sprendimo budai

1 . Vaikq skaiciaus
mazintmas,
seimynose
apgyvendinant
vaikus,
atvykstancius tik is
Alytaus mtesto
savivaldybes.

2. Seimyni) skaiciaus
mazinimas.

1 .Esamos aplinkos

einamasis remontas.
2. Pastato
apsiltinimas.

3. Uzvaziavimo taki|
isoreje ir viduje
jrengimas
nejgaliesiems.

[vykdymo etapai

2013m.
sumazinti iki
130 vaikij
jstaigoje (iki 13
vaiki}
seimynoje).

2014m.

sumazinti iki
lOOvaikq
jstaigoje( iki 10-
12 vaikij
seimynoje ).
2015m.
sumazinti iki 80
vaiki} jstaigoje(
iki 8-10- vaiku.
seimynoje ).
.*•% f\ f "~j2016 m. 7
seimynos ( iki
10 vaikij).
2013-2016 m.

nuolat.
Iki 2016m.
(pagal
galimybes).

2013 m. - kiemo
puseje
^ r\ A20 14 m. —

fasado puseje.

Pastabos

2014 m. vasario
1 d. buvo
globojami 124
vaikai ( 13 vaikq
seimynoje )

Past at as
apsilttntas 2013
m.

Takai jrengti

Takai jrengti

tik'r,



3. Personalo kvaliflkacijos ir
rcikiami} specialist kickio
atitikimas licenzijavimo
salygoms.

4. Teritorijos
aptvcrimas,
pasivaiksciojimo
takq ir poilsio zonij
atnaujinimas.

S.Reikiamos jrangos,
baldi}, buitines
technikos jsigijimas
seimymi reikmems.

Reikalingi) spccialisti;
jdarbinimas.

Ik i2016m.

2013- 2014m.

Dei 2016m.

Tvoros
elementai
nupirkti 2013 m.
Montavimo
darbai numatyti
2014m.
pavasarj.
Pasivaiksciojimo
takai atnaujinti,
zaidimij
aik steles
jrengtos

Siuo metu visa
buitine technika,
baldai, reikiama
jranga jsigyta.

Direktorius

-Kppija tikn

Romutis Zebuolis


