
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VADOVO  

2017 METŲ ATASKAITAI 

  

2018 m. balandžio  26  d. Nr. 1-TS-139 

Anykščiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 7 dalies 5 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“, 311 ir 312 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba                        

n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Anykščių muzikos mokyklos vadovo 2017 metų  ataskaitai (pridedama). 

 

 

Meras Kęstutis Tubis 

______________ 

 

 

 



 

PRITARTA  

Anykščių rajono savivaldybės tarybos  

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-139 

 

 

ANYKŠČIŲ  MUZIKOS MOKYKLOS VADOVO   

2017 METŲ ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 

PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS 

 

Anykščių muzikos mokyklos (toliau – mokykla) valdymo struktūra 2017 metams (schema): 

Schema. Anykščių muzikos mokyklos valdymo struktūra 2017m. 
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 Įstaigos vadovė – Kristina Vičinienė, 21 metų vadybinis stažas, II vadybinė 

kvalifikacinė kategorija suteikta 2008 metais, kvalifikacinės kategorijos atitiktis patvirtinta 2015 m. 

Direktoriaus pavaduotoja – Sigita Urbonavičienė, 15 metų vadybinis stažas, II 

vadybinė kvalifikacinė kategorija, suteikta 2011 metais, kvalifikacinės kategorijos atitiktis 

patvirtinta 2016 m. 

Pedagoginių darbuotojų 22, iš jų 21 darbuotojas dirbo pagal pagrindinių pareigų darbo 

sutartis. 
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Kvalifikacinės kategorijos: 11 – mokytojų metodininkų, 7 – vyr. mokytojai, 4 – 

mokytojai. 

2017 m. 1 mokytojas įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 

Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui – 37 

val. Vienas mokytojas kvalifikaciją tobulino per metus vidutiniškai 15 val. Aptarnaujantis 

personalas per metus kėlė kvalifikaciją iš viso 21 val. Inicijavau, kad kiekvienas darbuotojas, grįžęs 

iš seminaro ar kursų, pasidalintų patirtimi. 

Nepedagoginių darbuotojų skaičius – 7. 

Per 2017 m. iš darbo išėjo 3 mokytojai pensininkai. Priimti 2 nauji mokytojai, turintys 

bakalauro laipsnį ir studijuojantys magistrantūroje, ir 1 mokytojas, turintis magistro laipsnį.  

Patvirtinta 10 pareigybių, laisvų – nėra. 

Už gerus ugdymo rezultatus ir aukštus pasiekimus tarptautiniuose ir respublikiniuose 

konkursuose 9 mokytojai apdovanoti Anykščių muzikos mokyklos direktoriaus padėkos raštais. Už 

XI Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos „Skambantys kankleliai“ Užpaliuose Utenos raj. 

organizavimą ir kasmetinį dalyvavimą su savo mokiniais 1 mokytoja apdovanota Utenos rajono 

savivaldybės Mero padėkos raštu.  

Mokyklos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių 

skaičių) – 12800 Eur, pedagogų metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) 5976 Eur. 

aptarnaujančio personalo metų atlyginimų vidurkis (pagal pareigybių skaičių) – 5220 Eur.          

2017 metais mokykla vykdė šias ugdymo programas: pradinio ugdymo programą (1–4 

kl.) mokėsi 109 mokiniai, pagrindinio ugdymo programą (5–8 kl.) – 57 mokiniai, profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo modulio programoje 3 mokiniai, 27 mokiniai mokėsi pagal išplėstinio 

muzikinio ugdymo programą, 13 mokinių – pagal muzikos mėgėjų ugdymo programą, 1 mokinys 

mokėsi pagal muzikos mėgėjų (suaugusių) ugdymo programą. Iš viso 2017 m. mokykloje mokėsi 

210 mokinių. 

II SKYRIUS 

TURTO VALDYMAS 

 

Mokyklos patikėjimo teise valdomo turto plotas – 1177,89 m
2 

(unikalus Nr.4400-

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

plotas – 206,62 m
2
 (unikalus Nr.4400-0956-9057). Mokyklos reikmėms naudojamas plotas 971,27 

m
2
. 

Ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus 17500 Eur. 

Per 2017 metus įstaiga įsigijo turto už 3700 Eur. 

 

 

 



III SKYRIUS 

DOKUMENTŲ VALDYMAS 

 

Buhalterinių dokumentų tvarkymui ir apskaitai naudojamos FinNet ir VSAKIS 

programos, apskaitos dokumentai tvarkomi Excel lentelių pagalba. Visi mokyklos dokumentai 

tvarkomi pagal 2017 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, Bendrojo lavinimo mokyklų 

dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro ir Lietuvos archyvų departamento 2005-08 29 direktoriaus įsakymu Nr. ISAK-1776 /V 83. 

 Įstaigos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus: siunčiami dokumentai 86, gauti 

– 155, vidaus dokumentų skaičius – 853. 

 Įstaigos sudarytų elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu,  

procentas per biudžetinius metus nuo visų įstaigos dokumentų metinės apyvartos – 84 proc. 

 

IV SKYRIUS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Mokykla per metus įvykdė 11 viešųjų  prekių, paslaugų ir darbų pirkimų  už 23,933 

tūkst. Eur. Sudaryta 17 sutarčių. 

 

V SKYRIUS 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ 

SISTEMŲ VALDYMAS 

 

Naudojamos 6 informacinės sistemos: Švietimo valdymo informacinė sistema 

(Mokinių registras, pedagogų registras), buhalterinės sistemos FINNET, VSAKIS, elektroninis 

dienynas VERITUS, bibliotekų informacinė sistema LIBIS. 

Yra 9 kompiuterinės darbo vietos, naudojama internetinio ryšio sparta 9,7 Mbps. 

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

tvarkymo ir priežiūros išlaidos per metus 142,96 Eur, elektroninio dienyno VERITUS metinės 

palaikymo paslaugos 165,41 Eur. 

 

VI SKYRIUS 

 VYKDYTA ŠVIETIMO VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Siekdama įgyvendinti iškeltus tikslus 2017 m.: 

– inicijavau tęstinį bendradarbiavimą su A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

muziejumi, Menų centru, L. ir S. Didžiulių biblioteka, A. Baranausko pagrindine mokykla, A. 



Vienuolio progimnazija ir J. Biliūno gimnazija, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru, 

Janušavos globos šeimyna, Kūno kultūros ir sporto centru, Kūrybos ir dailės mokykla, vaikų 

lopšeliais-darželiais „Eglutė“, „Žiogelis“, Anykščių menų inkubatoriumi-menų studija, Anykščių 

kultūros centru. Inicijavau tęstinį bendravimą su respublikos muzikos ir meno mokyklomis (M. K. 

Čiurlionio menų gimnazija, Vilniaus B. Dvariono, Ukmergės, Utenos, Rokiškio, Kupiškio, Molėtų, 

Visagino, Kauno 1-ąja ir kt. mokyklomis), Lietuvos muzikos ir teatro akademija, asociacija 

„Muzikos idėjos“, respublikos muzikos mokyklų vadovų asociacija; 

– inicijavau visus metus vykusius puikiai besimokančių mokinių solinius koncertus, 

solistai ir kolektyvai dalyvavo rajono kultūriniame gyvenime. Mokiniai dalyvavo įvairiuose rajono 

renginiuose, minėjimuose, šventėse. Mokiniai ir mokytojai rengė švietėjiškus koncertus, atviras 

pamokas, aktyvai bendradarbiavo su minėtomis įstaigomis;  

– nuolat skatinau mokytojus domėtis ir netradicinėmis pamokomis bei metodais. Vyko 

netradicinės edukacinės pamokos „Datos ir jubiliejai“ – pažintys su kompozitoriais ir jų kūryba 

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro erdvėse. Apie 80 vyresnių klasių mokyklos mokinių 

važiavo į edukacines pamokas ir renginius Vilniuje: „Akordeono muzikos savaitė 2017“ Šv. Onos 

bažnyčioje, Nacionalinio operos ir baleto teatro spektaklius Ludwig Alois Minkus „Don Kochotas“, 

Wolfgang Amadeus Mozart „Figaro vedybos“, Gioacchino Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Edukacinės 

pamokos vyko ir teatro užkulisiuose, kur mokiniai buvo supažindinami su spektaklių 

scenografijomis bei atributika. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje analizuota K. Sen-Sanso 

programinė siuita „Žvėrių karnavalas“. Šiame koncerte su Lietuvos kameriniu orkestru muzikavo 

jaunieji talentai, globojami M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos 

vaikams“. Organizavau netradicinio ugdymo dienas: multiinstrumentalistas R. Rančys vedė 

parodomąsias pamokas vyresnių klasių mokiniams, koncertavo mokyklos mokiniams grodamas  

įvairiais instrumentais, mokyklos mokytoja L. Pipirienė vykdė savo klasės mokinių pjesių konkursą 

„Grok, žiogeli, smuikeliu“, kuriame vertintojai buvo tėvai; 

– stiprinau naujai užmegztus ryšius su Latvijos Olaine muzikos mokykla. Gegužės 

mėnesį 53 mokyklos mokinai, mokytojai ir aptarnaujančio personalo darbuotojai vyko į pažintinę- 

paskatinamąją-koncertinę kelionę Olaine ir Rygos miestus. Mokiniai koncertavo kartu su Olaine 

muzikos mokyklos mokiniais, mokytojai dalinosi dalykine patirtimi, bendravo, po koncerto 

susipažinome su Olaine miesto įžymybėmis, aplankėme Rygos senamiestį ir kitas lankytinas vietas; 

– nuolat skatinu bendradarbiavimą su užsienio partneriais. Mokykloje viešėjo choro 

delegacija iš Os komunos (Norvegija). Svečius supažindinau su Lietuvos švietimo sistema muzikos 

mokymo srityje, mokyklos veikla, ugdymo bei bendradarbiavimo galimybėmis. Mokyklos mokiniai 

ir mokytojai svečiams parengė koncertą;  



– inicijavau ilgamečio Anykščių muzikos mokyklos ir Os komunos kultūros mokyklos 

mokinių koncertinių kelionių-projektų organizatoriaus Norvegijoje Arnfinn Nergard veiklos 

pristatymą Anykščių rajono savivaldybės tarybai, siūliau suteikti jam Anykščių Garbės piliečio 

vardą už atliktą didelį ir ilgametį darbą puoselėjant meno sklaidą bei tikslą vienyti bendruomenes; 

– inicijavau buvusių mokinių pasirodymus ugdymo proceso eigoje: G. Indriūnaitė 

(Glazgo, Škotija) koncertavo kartu su mokyklos pianistais, vyko M. Daunoraitės solinis koncertas; 

– inicijavau mokyklos mokinių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir jų 

mokytojų pagerbimą ir paskatinimą tolesniam tobulėjimui. Kovo 11-osios proga mokyklos 

direktoriaus padėkos raštais apdovanota 12 mokinių ir jų mokytojų; 

– nuolat skatinu mokyklos mokytojus bendradarbiauti su žymiais profesionalaus meno 

atlikėjais, pedagogais, mokslininkais. Pianistė F. Kiaušaitė Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje 

dalyvavo gyvo žodžio vakare „Mokinys Mokytojas“, kur skaitė Šatrijos Raganos kūrinius ir laiškus, 

bei atliko muzikinę programą kartu su poete Birute Mar. Mokyklos smuikininkų ansamblis ir 

pianistė F. Kiaušaitė dalyvavo muzikologų mokslinėje konferencijoje semiotiko A. J. Greimo 100-

osioms gimimo metinėms paminėti parengtame koncerte A. J. Greimo vaikystės namuose 

Kunigiškiuose. Bendrauta su konferencijos lektoriais – prof. dr. R. Kašponiu Solfedžio vadovėlio 

autoriumi, doc dr. R. Astrausku, prof. A. Tyla ir kitais mokslininkais. Mokyklos mokiniai 

koncertavo pedagogo edukologijos mokslininko, publicisto J. Danilavičiaus knygos „Linksmasis 

elementorius“ pristatyme. Mokykloje svečiavosi ir savo koncertus pristatė Panevėžio V. 

Mikalausko menų gimnazijos pučiamųjų instrumentų skyriaus mokinai ir mokytojai bei Kauno 1-os 

muzikos mokyklos akordeonistai bei jų mokytojai; 

– inicijavau tęstinį projektą „Fortepijoninės muzikos magija“, skirtą Anykščių miesto 

šventei „ŠvenČIA ANYKŠČIAI“. Projekto metu vyko koncertas „Keturiomis rankomis apie 

Anykščius, Lietuvą ir pasaulį“. Koncerte dalyvavo Anykščių muzikos mokyklos fortepijoniniai 

duetai ir duetas iš Glazgo (Škotija) – buvusi mokyklos mokinė tarptautinių ir respublikinių 

konkursų laureatė Guoda Indriūnaitė bei jos scenos partnerė Edyta Mydlovska. Tokio pobūdžio 

renginiai yra labai naudingi mokyklos ir miesto bendruomenėms bei miesto svečiams bendravimo, 

bendradarbiavimo bei patirties perėmimo srityse; 

– nuolat stebėjau ir teikiau pasiūlymus ugdymo proceso diferencijavimo teorinių 

disciplinų pamokose, programų pritaikymo mokinio gebėjimams ir poreikiams klausimais. 

Siekdama dar efektyvesnio ugdymo turinio pritaikymo skirtingiems klasių mokinių sugebėjimų 

lygiams bei poreikiams įgyvendinti rūpinausi lėšomis kompiuterizuotoms klasėms įrengti. Nupirkta 

įranga tokioms klasėms įrengti. Suprasdama, kad į mūsų mokyklą ateinantys mokiniai yra labai 

skirtingi, skirtingais būdais pasiekia geriausių rezultatų, rūpinausi tinkamu profesinės linkmės 

ugdymo programų pritaikymu konkretiems mokiniams. Profesinės linkmės ugdymo programose 



besimokantys mokiniai buvo puikiai įvertinti M. K. Čiurlionio menų gimnazijos gabių menui vaikų 

centro (metodininkas Ž. Meškuotis) organizuotame koncerte-atsiskaityme „Aukštaitijos talentai“ 

Rokiškyje. Du gabių vaikų modulio mokiniai pelnė laureato ir diplomanto vardus. Laureatė 

pakviesta atlikti programą Vilniaus Rotušėje kartu su kitais respublikos gabiausiais mokiniais. 

Vienas gabių vaikų programą baigęs mokinys įstojo į Londono Perselio muzikos mokyklą; 

– inicijavau mokyklos mokytojų ir mokinių pasiruošimą, bendro kūrinio atlikimo ir 

koncertinių programų derinimą Rytų Aukštaitijos muzikos festivaliui „Aukštaitijos viltys 2017“ 

Ignalinoje. Festivalyje dalyvavo mokiniai ir jų mokytojai iš Anykščių, Utenos, Molėtų, Ignalinos, 

Visagino, Dusetų, Zarasų muzikos mokyklų. Šis festivalis paskatino mokinius bendrauti, 

bendradarbiauti, semtis patirties. Atlikta 30 min. koncertinė programa;  

– inicijavau visų mokyklos mokinių, mokytojų ir tėvų dalyvavimą tęstiniame 

koncerte-maratone „Tutti“, skirtame tarptautinei muzikos dienai pirmąjį mokslo metų mėnesį, 

siekdama, kad šis renginys taptų gražia mokyklos tradicija. Koncertas-maratonas suteikia galimybę 

pasirodyti visiems mokyklos mokiniams, didina mokinių mokymosi motyvaciją, tobulina kūrybines 

kompetencijas, suaktyvina mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą. Dalyvavo 60 proc. mokyklos 

mokinių, jų pasirodymus rengė 90 proc. mokytojų. Renginio trukmė 2 valandos. Toks renginys 

turėjo atgarsį ir miesto bendruomenėje, skatino miesto gyventojus domėtis įvairių žanrų muzika ir 

švęsti tarptautinę muzikos dieną. Taip pat vykdytas mokyklos instrumentininkų konkursas „Aš – 

virtuozas“, kuriame dalyvavo 20 proc. mokyklos mokinių, grojančių įvairiais instrumentais. 

Puoselėjau tradiciją rengti mokytojų klasių koncertus tėvams prieš Kalėdas. Vyko visų mokytojų 

klasių koncertai, kuriuose dalyvavo 98 proc. mokinių bei 95 proc. tėvų. Pavasario tradicija tapo 

kolektyvų koncertas-atsiskaitymas, kuriame kiekvieno kolektyvo mokytojas supažindino 

klausytojus su ansamblio atliekama muzika, jo sąstatu, įdomesniais instrumentais; 

– inicijavau atvirų durų dienas – reklaminius koncertus norintiems pradėti mokytis 

muzikos mokykloje. Visą savaitę buvo vykdomi koncertai, kurių metu susipažįstama su mokytojais, 

muzikos instrumentais, besimokančiais mokiniais; 

– atsižvelgdama į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Rekomendacijas dėl 

meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, inicijavau 

ugdymo plano 2017–2018 mokslo metams bei dalykų programų atnaujinimą; 

– organizavau jaunų specialistų paiešką. Bendradarbiavau su LMTA, LEU bei Utenos 

teritorine darbo birža. Nuo 2017-09-01 dienos mokykloje pradėjo dirbti 3 jauni specialistai. 

Saksofono ir fleitos dalykų mokytojai, baigę LMTA bakalauro studijas ir besimokantys magistro 

studijų programoje, bei fortepijono dalyko mokytoja, LEU baigusi magistro studijų programą. 



– nuolat inicijuoju mokyklos metodinės tarybos aktyvesnę metodinę veiklą, 

tarpdalykinį bendradarbiavimą. Sistemingai vyko metodinėms valandos „Visiems“, suaktyvėjo 

mokytojų metodinės patirties sklaida, dalinimasis profesinėmis žiniomis; 

– mano iniciatyva tęsėsi bendradarbiavimas su Pasvalio muzikos mokyklos kolektyvu. 

Šios mokyklos kolektyvas dalyvavo Anykščių muzikos mokykloje vykusiame seminare „Muzikos 

mokyklos ugdymo planai, programos ir mokytojų vaidmuo ugdant asmenybę“ profesinio augimo 

kompetencijų tobulinimui. Susitarta dėl vizito į Pasvalio muzikos mokyklą muzikos teorijos 

mokymo muzikos mokykloje inovacijų bei patirties pasidalinimo klausimais 2018 m.; 

– inicijavau mokyklos veiklos priemonių plano, veiklos programos parengimą 2017 

metams. Detaliai aptarus mokyklos veiklą mokyklos, mokytojų bei metodinėse tarybose iškelti 

tikslai 2017 m.; 

– inicijavau šių dokumentų parengimą nuo 2017-07-01 įsigaliojus naujam Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksui: mokyklos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos, vidaus darbo tvarkos 

taisyklių, apskaitos politikos, darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarkos, viešųjų pirkimų 

organizavimo aprašo parengimą; 

– inicijavau inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos vykdymo 

dokumentą, veiklos plano parengimą, mokyklos tarybos nuostatų atnaujinimą, metodinės tarybos 

nuostatų parengimą, tarnybinių ir stacionarių telefonų naudojimosi tvarkos aprašo parengimą; 

– rūpinausi lėšomis dėl mokyklos koncertinės salės ir kitų mokyklos erdvių remonto. 

Atnaujinta mokyklos koncertinė salė, mokyklos koridorių grindų dangos, perdažytos sienos; 

– nuolat inicijuoju mokyklos interjero atnaujinimo bei įvaizdžio kūrimo darbus. 

Įrengti informatyvūs stendai mokyklos erdvėse, suaktyvinta informacijos sklaida socialiniuose 

tinkluose Facebook ir mokyklos tinklapyje; 

– skatinau mokinius savarankiškai parengti mokyklos baigimo šventę, savivaldos 

dieną Mokytojų dienos proga. Mokiniai kūrybiškai ir savarankiškai parengė minėtus renginius. 

 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ 

 

Anykščių muzikos mokyklos veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė (1 lentelė): 

1 lentelė. Anykščių muzikos mokyklos veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė  

Rodiklio pavadinimas Rezultatas 

1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI 

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

1.2. Mokinių, įgijusių pagrindinį muzikos išsilavinimą, dalis 10 proc. 

2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI 

2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, dalis 20 proc. 

2.2. Mokinių dalyvavimas Savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose, 78 



varžybose ir kt., skaičius 

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 20 

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 9 

2.5. Tarptautiniuose konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius 4 

3. PAMOKOS KOKYBĖ 

3.1. Administracijos stebėtos ir vertintos pamokos, skaičius 30 

3.2. Pamokos netradicinėse aplinkose, skaičius 36 

3.3. Integruotos pamokos, skaičius   400 

4. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS 

4.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius 51 

4.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis, proc.  88 proc. 

4.3. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 1 

4.4. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 2 

4.5. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 0 

4.6. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis, proc.  20 proc. 

4.7. Praleistos nepateisintos pamokos, tenkančios vienam mokiniui, skaičius 8 

5. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMAS 

5.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių dalis, 

proc. 

38 proc. 

5.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių tėvų 

dalis, proc. 

20 proc. 

5.3. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų dalis, 

proc. 

- 

6. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS 

6.1. Mokytojų, skleidusių patirtį Savivaldybėje, dalis, proc.  14 proc. 

6.2. Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis, proc. 10 proc. 

6.3. Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio pažangą, 

dalis, proc. 

100 proc. 

6.4. Mokytojų, naudojančių IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos 

veiksmingumui įvertinti, dalis, proc.  

0 

6.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam 

mokytojui  

18 

6.6. Kolegialiai stebėtos ir vertintos pamokos (modelis „Kolega–kolegai“), 

skaičius 

15 

6.7. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, skaičius 2 

6.8. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius 1 

6.9. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam 

vadovui 

37 

6.10. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės ugdymo aplinkos, 

aplinkų mobilumas, skaičius  

1 

6.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis, proc. 92 proc. 

6.12. Mokykloje veikiančios darbo grupės, komandos, kurių veikla įtakojo 

mokyklos pažangą, skaičius 

8 

6.13. Tėvų iniciatyvos, skaičius 2 

7. 2017 METŲ MOKYKLOS BIUDŽETAS (Eur) 

7.1. Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, Eur 437  

7.2. Gauta lėšų projektinei veiklai, Eur 800  

7.3. Lėšų pritraukimas iš kitų galimų finansavimo šaltinių, Eur - 

 

 



VIII SKYRIUS 

 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 

Biudžeto lėšos 302400 302400  

Darbo užmokesčiui 216000 216000   

Sodros įmokoms 66400 66400  

Kitos prekės 5000 5000 Įsigyta įranga 

kompiuterizuotiems 

muzikos istorijos, 

muzikos rašto ir kultūros 

pažinimo bei solfedžio 

dalykų kabinetams (24 

darbo vietos) 

Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 

15000 15000 Atlikti koncertinės salės  

remonto darbai 

Mokinio krepšelio lėšos 15300 15300  

Darbo užmokesčiui 11700 11700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sodros įmokoms 3600 3600  

Gauta 2 proc. GPM 437                          311 

 

Nepanaudotos 2 proc. 

lėšos – 625 Eur (šios 

lėšos yra taupomos) 

 

Gauta lėšų projektinei 

veiklai 

800 800 Projektas „Fortepijoninės 

muzikos magija“ skirtas 

Anykščių miesto šventei 

  

Spec. programos pajamų 

gauta  

24200 24200 Lėšos naudojamos 

mokyklos ūkio 

išlaikymui 

 

Darbo apmokėjimo 

laipsniškam įgyvendinimui 

5000 5000  

Darbo užmokestis 3800 3800  

Sodra 

 

 

1200 1200  

Prekių ir paslaugų 

panaudojimas, iš jų: 

 20500  

Darbo užmokestis  1956  

Sodra  356  

Kvalifikacijos kėlimas  500  

Šildymas  6604  

Elektra  1657  

Ryšiai  1036  

Kitos prekės (kanceliarija, 

ūkinės prekės ir kt.) 
 3911  



Komandiruotės  166  

Vandentiekis ir kanalizacija, 

šiukšlių išvežimas 
 870  

Kitos paslaugos 

(transportas, kopijavimo 

aparatų remontas, mokyklos 

apsauga ir kt.)  

 3444  

Mašinos ir įrengimai 

(ilgalaikis turtas) 

 3700 Nupirkta: 

2 suolų komplektai  

1skersinė fleita 

1 saksofonas 

1 akordeonas 

1 gitarų komplektas  

    

 

Mokinio krepšelio lėšos naudojamos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 

Biudžetinių įstaigų pajamos naudojamos mokyklos ūkio išlaikymui. Iš gyventojų pajamų mokesčio 

skiriamos dalies 2 proc. (311 Eur) panaudota salei atnaujinti. 

 

                      

Direktorė Kristina Vičinienė  

______________ 
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