
 

 

                                                                                

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

  

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 1-TS-138 

Anykščiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 19 punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos  veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, atsižvelgdama į 

Viešojo subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos 

ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 

13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus 

subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 17–18 punktus, 

Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Anykščių muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

 

 

Meras                                                                                                       Sigutis Obelevičius                 

                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 



PRITARTA  

Anykščių rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. gegužės 28d. sprendimu Nr. 1-TS-138 

 

 

ANYKŠČIŲ MUZIKOS MOKYKLOS  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VADOVO ŽODIS  

 

Efektyvus Anykščių muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) darbas pasižymi 

kultūrine ir menine raiška, išsiskiria savitumu, reikšmingumu, aktualumu, meninių formų ir žanrų 

įvairove. Organizuojami puikūs koncertai, renginiai, jauki mokyklos aplinka. Visa tai pritraukia ne 

tik mokyklos, bet ir rajono bendruomenę. Mokykloje rūpinamasi ugdymo rezultatais, ugdytinių 

pasiekimais.  

Dalyvaujant tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose remiamasi 

komandiniu darbu. Atsižvelgiama į mokyklos prioritetus ir vidaus analizės išvadas. Įvairinamos 

muzikinės veiklos rūšys, plečiama dalykų integracija, gerinama mokinio gyvenimo kokybė, 

vystomi mokinių socialiniai įgūdžiai. 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

Mokyklos strateginio plano tikslai 2016–2020 metams: 

1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir kompetencijų ugdymą. 

2. Plėtoti vertybinių nuostatų ugdymą, formuojant veiklą, draugišką ir pilietišką 

bendruomenę. 

3. Modernizuoti ugdymo aplinką. 

Siekiant įgyvendinti išsikeltus Mokyklos strateginio plano tikslus, remiantis 2019 

metų veiklos planu didelis dėmesys buvo sutelktas į mokinių vertybių ugdymą ir stiprios 

bendruomenės kūrimą, ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą. Daug dėmesio skirta darbui 

su itin gabiais mokiniais, vyko aktyvi konkursinė projektinė veikla. 25 mokiniai tapo laureatais 19-

oje tarptautinių ir respublikinių konkursų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Panevėžio V. 

Mikalausko menų gimnazijoje, Kupiškio, Naujosios Vilnios, Klaipėdos, Alytaus, Švenčionėlių, 

Marijampolės, Utenos, Plungės, Krokuvos (Lenkija), Lukas (Lenkija) muzikos mokyklose. 

Dauguma mokinių dalyvavo rajono ir respublikos koncertiniame gyvenime. Svarbūs rezultatai 

pasiekti gerinant ugdymo kokybę, aktyvinant metodinę veiklą, keliant mokytojo kvalifikaciją 

LMTA dėstytojos Lauros Dubosaitės, lektorės Lidijos Laurenčikienės ir kituose seminaruose. Per 

šiuos metus pakilo mokinių meistriškumo rodikliai, ugdymo procesas tapo patrauklesnis labiau 



išreiškiantis mokinių kūrybiškumą, mokiniai įgijo daugiau laisvės muzikuoti. Per metus Mokyklos 

bendruomenė, aktyviai dalyvaujant mokinių tėvams, surengė didelės apimties koncertą „Mūsų 

viltys“, skirtą Kovo 11-ajai paminėti, Šeimyninio muzikavimo vakarą, kurio metu muzikavo 12 

šeimyninių ansamblių, 2 koncertus miesto šventei „Anykščiai. Čia žmonės kuria“, koncertą, skirtą 

tarptautinei muzikos dienai maratonas „TUTTI“, mokyklos virtuozinės pjesės konkursą „Aš 

virtuozas“ ir kt. Siekiant gerinti mokyklos veiklą atlikta apklausa parodė, kad mokiniams 

mokykloje mokytis patinka, pamokos įdomios ir nenuobodžios, mokiniai gerai jaučiasi 

bendraudami su bendraamžiais ir mokytojais. Jiems patinka mokykloje mokomi dalykai bei 

vykstantys renginiai. Mokytojai dažnai atsižvelgia į mokinių nuomonę, padeda spręsti problemas, 

bendrauja draugiškai ir pagarbiai, skatina pažangą. Siekiant sudominti ir motyvuoti mokinius 

mokytis muzikos ir dalintis savo gebėjimais, organizuoti tradiciniai koncertiniai, edukaciniai 

renginiai įtraukiant tėvus ir mokyklos jaunuosius mokytojus. Tokiuose koncertuose dalyvavo apie 

95 proc. mokinių. Savo pedagogine patirtimi mokytojai dalinosi rengdami metodinius seminarus, 

atviras pamokas. Dalyvauta respublikinių ir tarptautinių jaunųjų atlikėjų konkursų vertinimo 

komisijų darbe. Įrengtose kompiuterizuotose klasėse su aktyviomis klaviatūromis toliau diegiamos 

naujos kompiuterinės programos – Finale, Tenuto, vaizdo ir garso mokomoji medžiaga. Daug 

dėmesio skirta mokymosi aplinkai atnaujinti. Atnaujintos dvylikos klasių sienų ir grindų dangos.   

Labai svarbiu laikome mokyklos bendradarbiavimą su rajono ugdymo įstaigomis 

socialiniais partneriais, respublikos muzikos bei meno mokyklomis, prasiplėtė koncertinės 

galimybės: vyko įdomūs koncertiniai mainai su M. K. Čiurlionio menų gimnazija, Nemenčinės 

gimnazija, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio, Rokiškio ir kt. muzikos mokyklomis. 

Dalyvaudami įvairiuose projektuose mokiniai įgijo vertingos patirties ir patobulino asmenines 

kompetencijas.  

                    Ilgalaikę pradinio muzikinio ugdymo programą 2019 m. baigė 20 mokinių. 2018–

2019 mokslo metais sumažėjo labai gerai besimokančiųjų mokinių skaičius, padidėjo gerai ir 

patenkinamai besimokančiųjų mokinių skaičius. Mokinių ugdymosi rezultatai pateikti 1–2 

diagramose. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  1 diagrama. Pagrindinio dalyko ugdymo rezultatai (procentais)



 

                                                            2 diagrama. Muzikos rašto ir kultūros pažinimo ugdymo rezultatai (procentais) 

 
                 Pagrindinio muzikinio ugdymo programą 2019 m. baigė 24 mokiniai. 2018–2019 

mokslo metais padidėjo labai gerai besimokančiųjų mokinių skaičius, sumažėjo gerai 

besimokančiųjų ir padidėjo patenkinamai besimokančiųjų skaičius. Mokinių ugdymosi rezultatai 

pateikti 3–4 diagramose (lyginama su 2017 metais, kadangi pereinant prie 8 mokymosi metų 

trukmės 2018 metais mokykloje baigiančiųjų laidos nebuvo.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 diagrama. Pagrindinio dalyko ugdymo rezultatai (procentais) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10-9 balai 8-7 balai 6-4 balai

74

26

0

55

35

10

2017-2018

2018-2019

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10-9 balai 8-7 balai 6-4 balai

43

48

9

0

35

45

15

5

2017-2018

2018-2019



 
 

4 diegrama. Solfedžio dalyko ugdymo rezultatai (procentais) 

 

Mokyklos veiklos rezultatų vertinimo kriterijai (1 lentelė): 

 

1 lentelė. Mokyklos veiklos rezultatų vertinimo kriterijai  

Kriterijaus pavadinimas 
Rezultatas 

2018 m. 

Rezultatas 

2019 m. 

1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI  

1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas, proc. 100 proc. 99,5 proc. 

1.2. Mokinių, įgijusių pagrindinį muzikos išsilavinimą, dalis - 12 proc. 

2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI  

2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, 

dalis 

22 proc. 29,9 proc. 
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2.2. Mokinių dalyvavimas savivaldybės, šalies konkursuose, 

olimpiadose, varžybose ir kt., skaičius 

105 100 

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, 

skaičius 

40 42 

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 12 15 

2.5. Tarptautiniuose konkursuose pelnytos prizinės vietos, 

skaičius 

11 7 

 

 

 

3. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS  

3.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius          50        40 

3.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis, 

proc.  

95 proc. 95 proc. 

3.3. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 1 3 

3.4. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 1 1 

3.5. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis, proc.  20 proc. 45 proc. 

4. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS  

4.1. Mokytojų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis, proc.  32 proc. 32 proc. 

4.2. Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis, proc. 18 proc. 18 proc. 

4.3. Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią 

mokinio pažangą, dalis, proc. 

100 proc. 100 proc. 

4.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, 

tenkantis vienam mokytojui  

41         26 

4.6. Kolegialiai stebėtos ir vertintos pamokos (modelis „Kolega–

kolegai“), skaičius 

17 17 

4.7. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius 2 2 

4.8. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 2 2 

4.9. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, 

tenkantis vienam vadovui 

 

85 

 

39 

4.10. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių 

dalis, proc. 

98 proc. 98 proc. 

 

                                        

                                    

                                              II SKYRIUS 

KITA INFORMACIJA 



 

Mokyklos valdymo struktūra 2019 metams (schema): 

 

 

 

____________________________________________________________________________                                                                 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokyklos direktorė – Kristina Vičinienė, 23 metų vadybinis stažas. 

Direktoriaus pavaduotoja – Sigita Urbonavičienė, 16 metų vadybinis stažas.  

Pedagoginių darbuotojų 21, iš jų 20 darbuotojų dirbo pagal pagrindinių pareigų darbo 

sutartis. 

Kvalifikacinės kategorijos: 10 – mokytojų metodininkų, 7 – vyr. mokytojai, 4 – 

mokytojai. 

Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui 

administravimo klausimais – 39 val. Vienas mokytojas kvalifikaciją tobulino per metus 

vidutiniškai 15 val. Aptarnaujantis personalas per metus kėlė kvalifikaciją iš viso 42 val. 

Kiekvienas darbuotojas grįžęs iš seminaro ar kursų dalijosi patirtimi su kolegomis. 

Nepedagoginių darbuotojų skaičius – 9. 2019 m. pradėjo dirbti fleitos dalyko ir 

teorinių disciplinų dalyko mokytojai. 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos 26 grupės, kuriose 

vidutinis skaičius grupėje yra 8 mokiniai. Pagal nustatytą grupių skaičių Mokykloje gali mokytis 

208 mokiniai. 2019 metais vidutiniškai mokėsi 199 mokiniai.  

Patvirtintas didžiausias darbuotojų pareigybių skaičius – 26,6, iš jų nepedagoginių 
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darbuotojų – 11, pedagoginių – 15,6. 

Neužimta akompaniatoriaus 0,17 pareigybės ir 1 pedagoginio darbuotojo. 

Už aukštus pasiekimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose 7 mokytojai ir 

15 mokinių buvo apdovanoti Anykščių muzikos mokyklos direktoriaus padėkos raštais. 

Mokyklos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių 

skaičių) – 19742 Eur, pedagogų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) 13739 Eur, 

aptarnaujančio personalo metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) – 8521 Eur.          

2019 metais Mokykla vykdė šias ugdymo programas: pradinio ugdymo programą (1–

4 kl.) – mokėsi 75 mokiniai, pagrindinio ugdymo programą (5–8 kl.) – mokėsi 56 mokiniai, 12 

mokinių mokėsi pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą, 38 mokiniai – pagal muzikos 

mėgėjų ugdymo programą, 6 mokiniai mokėsi pagal muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) ugdymo 

programą (2019 m. gruodžio mėnesio duomenimis).   

 

Turto valdymas 

 

Mokyklos patikėjimo teise valdomo turto plotas – 1177,89 m2 (Unikalus Nr. 4400-

0956-9057), pagal panaudos sutartį Anykščių kūrybos ir dailės mokyklai perduotų patalpų bendras 

plotas – 206,62 m2 (Unikalus Nr.4400-0956-9057). Mokyklos reikmėms naudojamas plotas – 

971,27 m2. 

Ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus 11537 Eur. 

Per 2019 metus Mokykla ilgalaikio turto neįsigijo. 

 

Dokumentų valdymas 

 

Buhalterinių dokumentų tvarkymui ir apskaitai naudojamos Finas, FinAlga, FinNet ir 

VSAKIS programos. Pirminės apskaitos dokumentai tvarkomi Exel lentelių pagalba, gaunami ir 

siunčiami elektroniniai dokumentai registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora.  

Raštinės“. Visi mokyklos dokumentai tvarkomi pagal 2019 m. direktoriaus patvirtintą 

dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą, kurie parengiami vadovaujantis bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 

įsakymu Nr. V-100 ir jo pakeitimais, bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų 

departamento direktoriaus 2005-08 29 įsakymu Nr. ISAK-1776 /V-83 ir jo pakeitimais. 

Mokyklos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus: siunčiami dokumentai  – 144, 

gauti – 97, vidaus dokumentų skaičius – 905. 

Mokyklos sudarytų elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu,  

procentas per biudžetinius metus nuo visų įstaigos dokumentų metinės apyvartos – 6 proc. 



 

Viešųjų pirkimų organizavimas 

 

Mokykla per metus įvykdė 1 viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą už 331,54 

tūkst. Eur. Sudaryta 1 sutartis. 

 

Informacinių technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymas 

 

Naudojamos 8 informacinės sistemos: Švietimo valdymo informacinė sistema 

(Mokinių registras, pedagogų registras), buhalterinės sistemos FINAS, FINALGA, FINNET, 

VSAKIS, elektroninis dienynas VERITUS, bibliotekų informacinė sistema LIBIS. 

Yra 13 darbo kompiuteriu vietų, naudojama internetinio ryšio sparta 93 Mbps. 

Interneto ryšio išlaidos per metus 121,68 Eur, kompiuterinės sistemos FINNET, 

Finas, FinAlga tvarkymo ir priežiūros išlaidos per metus 941,56 Eur, elektroninio dienyno 

VERITUS metinės palaikymo paslaugos 137,37 Eur, dokumentų valdymo sistemos „Kontora. 

Raštinės“ metinės palaikymo paslaugos 290,40 Eur. 

 

Patvirtintų asignavimų naudojimas 

             

                Anykščių muzikos mokyklos asignavimų naudojimas pateiktas 2 lentelėje: 
 

2 lentelė. Patvirtintų asignavimų naudojimas 

 
Pagal išlaidų ekonominę 

klasifikaciją 

Planas (Eur) 

 

Panaudota (Eur) Pastabos 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.  

Biudžeto lėšos   303500 319100 303500        318768  

Darbo užmokesčiui   299300 227800 299300        227800   

Sodros įmokoms       4200 70600     4200          70335      

Paslaugos - 700 -             666  

Pagrindinės priemonės - 20000 -          19968  

Mokinio krepšelio lėšos    12900      16500   12900         16500  

Darbo užmokesčiui    12700      13300   12700         13300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sodros įmokoms        200        3200       200           3200  

Gauta 2 proc. GPM        259          236       683             169 Šios lėšos yra taupomos 

Gauta lėšų projektinei veiklai -        4500 -           4500  

Lėšos neformaliam švietimui 

Darbo užmokestis 

Sodra 

  14600 

  14400 

      200 

- 

 

 14600 

 14400 

     200 

- 

 

. 



Biudžetinių įstaigų pajamos   29300      28900   28700          28100 Lėšos naudojamos 

Mokyklos ūkio 

išlaikymui 

Prekių ir paslaugų 

panaudojimas, iš jų: 

  24800      25900   18913          25200  

Kvalifikacijos kėlimas       800           600       862               307  

Šildymas     8000         8800     8026             7613  

Elektra     2100         2000     1663             1880  

Šiukšlių išvežimas       200           300      200              188  

Paprasto remonto sąmatos     1100         1100      206             1484  

Ūkinis inventorius -         2100 -             3694  

Ryšiai     1100         1200       989             1003  

Kitos prekės ir paslaugos     8500         7400     5449             7443                                                

Komandiruotės       400           200         85                 61  

Transportas     1900         1500       774               512  

Vanduo       700           700       659             1016  

Darbo užmokesčio lėšos 

Sodra 

    4000 

      500 

- 

 

    9332 

      455 

- 

 

2019 m. trūkstant lėšų 

darbo užmokesčiui  

lapkričio–gruodžio mėn. 

lėšos buvo perskirstytos 

Išankstinis apmokėjimas 

(pagrindinės priemonės) 

-        3000 -           2900  

Rėmėjų lėšos - - -             100  

Mokinių vežiojimas, 

transportas 

     755       606   

Mokymo lėšos naudojamos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Biudžetinių 

įstaigų pajamos naudojamos Mokyklos ūkiui išlaikyti. Iš gyventojų pajamų mokesčio skiriamos 

dalies 2 proc. (683 Eur) panaudota Mokyklos įvaizdžiui kurti. 

Direktorė                                                                                                                  Kristina Vičinienė  

 

PRITARTA 

Anykščių muzikos mokyklos tarybos  

2020 m. vasario 10 d. posėdžio protokoliniu  

nutarimu (protokolo Nr. MT2-2) 

           

 

 

 


