PRITARTA
Neringos savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 26 d.
sprendimu Nr. T1-48
NERINGOS MENO MOKYKLOS 2019 M.
METINĖS VEIKLOS ATASKAITA
1. Meno mokyklos organizacinė valdymo struktūra:
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Ūkio reikalų
specialistas

Mokytojai

Patalpų ir
teritorijos
valytojas

Vyriausiasis
buhalteris

Raštinės
administratorius

1. Meno mokyklos veiklos pristatymas ir rodikliai:
2.1. Meno mokyklos pristatymas: personalas (darbuotojų, ugdytinių skaičius, išduoti pažymėjimai,
valdomas turtas, materialinė bazė ir jos būklė).
2.1.1. Dirbančiųjų skaičius (2019-12-31) 26 darbuotojai (3 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose), iš
jų:
Administracijos
darbuotojai (mokyklos
vadovai)

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
Viso:

Etatas 1

Etatas 1
2

Kiti specialistai
(nepedagoginiai
darbuotojai)
Raštinės
administratorius

Buhalteris
Viso:

Pedagoginiai
darbuotojai
Etatas 1

Mokyt
ojai

Etatas
0,5
1,5

Viso:

Pagalbiniai (ūkinis–
techninis personalas)
darbuotojai

12 etatų, 20
mokytojų
Etatas 1
Valytojas
(3
vaiko
kiemsargis
priežiūros
atostogose)
Ūkio
Etatas 0,5
reikalų
specialistas
20
Viso:
1,5

Mokytojai (be kvalifikacijos) – 3
Mokytojai – 2
Vyresnieji mokytojai – 7
Mokytojai metodininkai – 7
Mokytojai ekspertai – 1
2.1.2 Mokinių skaičius mokykloje (2019-12-31) –112, iš jų: 97 vaikai (iš jų 25 mokosi pagal
2 specialybes) bei 15 suaugusiųjų.
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2.1.3. Išduoti pažymėjimai :
2018-2019 metų pabaigoje mokykloje mokiniams buvo išduoti 11 Neformaliojo švietimo baigimo
pažymėjimai, 4 pradinio , 3 muzikos mėgėjų, 5 ankstyvojo meninio ugdymo baigimo pažymėjimai.
2.1.4. Materialinė bazė:
Mokykla naudojasi pastatu, esančiu adresu Pamario g. 4, Neringa, kurį patikėjimo teise yra skyrusi
Neringos savivaldybė. Jo būklė įvertinta, t. y. paruoštas aktas, kuriame yra pateiktos išvados dėl
reikalingo remonto. Atsižvelgiant į Statinio priežiūros aktus, pakartotinai kreiptasi į Neringos
savivaldybę dėl meno mokyklos pastato išorės remonto bei „Teo“ patalpos sutvarkymo bei pritaikymo
ugdymo reikmėms. 2020 m. savivaldybės biudžete tam numatyta 20 tūkst. Eur.
2.2. Meno mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami
svariausi rezultatai bei rodikliai.
2.2.1 Vykdant 2018–2020 m. strateginio bei 2019–2020 m. m. veiklos planų tikslus, uždavinius,
pateikiama informacija apie įgyvendintas svarbiausias veiklas bei jų kryptis:
Parengti 2019–2020 m. m. ugdymo bei veiklos planai, kuriais siekiama kokybiško ugdymo
proceso įgyvendinimo, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio asmenybę. Vaikų ir suaugusiųjų programų
kiekis nepakito, tačiau buvo peržvelgtos visos programos, planuojamas šiuolaikiškesnis, patrauklesnis
jų turinys, atitinkantis vaikų poreikius ir skatinantis mokinius tapti kūrybiškesniais.
Neringos meno mokyklos mokiniai dalyvavo Trumpalaikio kryptingo meninio ugdymo
choreografijos specialybei bei Neringos vaikų choro programose. Šios programos –
projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001), vykdomo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, dalis. Šių programų dalyviams neformaliojo vaikų
švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos.
Mokyklos direktorė ir mokytojai dalyvavo LL3 neformaliose programose bei tęsė veiklą LL3
kūrybinėje komandoje Neringos savivaldybėje. Dalyvauta konsultacijose, 6 mokymuose, 2 stažuotėse
(Suomija, Panevėžys). Mokytojams bei darbuotojams buvo sudarytos visos galimybės dalyvauti
kvalifikaciniuose seminaruose bei mokymuose.
Mokyklos mokinių koncertinė bei renginių organizavimo veikla 2019 metais buvo labai gausi –
dalyvauta daugelyje konkursų, kuriuose laimėtos aukštos vietos, festivaliuose-konkursuose užsienyje:
Ukrainoje, Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje – Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, Kėdainiuose, Birštone,
Alytuje, Šiauliuose, Plungėje, Šilutėje ir kt. Organizuoti renginiai Neringoje: šokių festivalis „Gintarinė
žiemužė“, „Žibintų šventė“, „Laiko būgnas“, „Dainų dainelė 2020“ I etapo atranka ir kt. Dalyvauta
Prancūzų kultūrų dienose – su filharmonijos orkestru grojo mokyklos mokinė ir mokytojai. Iš viso
suorganizuota apie 60 renginių.
Festivaliai: VI Respublikinis antro instrumento muzikos festivalis „Laisvalaikio muzika
2019“, tautinės muzikos festivalis „Trimitatis 2019“; XXIX Žemaitijos krašto muzikos ir meno
mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“; XX respublikinis sakralinės muzikos vaikų ir jaunimo festivalis
„Giesmių giesmelė 2019“; XIII meno ir choreografijos mokyklų festivalis „Šitam dideliam būry“; XIII
Jaunųjų atlikėjų ansamblių konkursas – festivalis „Muzikuokime drauge 2019“ Birštone, Vakarų
Lietuvos dainų šventė Klaipėdoje, dailės pleneras „Du krantai“.
Konkursai: Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ I turas,
atrinkti dalyvauti II ture 4 mokiniai; konkursas „Grand Fest Kamя‘нець“ Ukrainoje; tarptautinis vaikų
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kūrybinių darbų konkursas „Wave on Wave 2019“; respublikinis Juozo Gruodžio pianistų konkursas;
tarptautinis kultūros ir švietimo įstaigų šokių grupių šventė – konkursas „Šokių pynė 2019“;
respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“ 2019“; meninio skaitymo ir
dainuojamosios poezijos konkursas „Lietuviško žodžio šviesoje“; V respublikinis „Šiuolaikinės ir
džiazinės pjesės“ konkursas; XIV nacionalinis Jono Švedo konkursas; šokių festivalis – konkursas
„Baltic Amber SPRING Suwalki 2019“ ; IV respublikinis šokių festivalis – konkursas „Gintarinė
žiemužė 2019“.
Laimėjimai:
Konkurse „Grand Fest Kamя‘нець“ Ukrainoje: teatrinukų debiutinis pasirodymas „Welcome
to Lithuania“ – III vieta, šokėjai „Linksmapolkė“ ir „Saulės žirgelis“– II vieta, Ąžuolas Norvilas ir
Nojus Kriukovas – I vietos, o Liaudies instrumentų ansamblis – viso konkurso GRAND PRIX.
Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Wave on Wave 2019“ Urtė Marija Burkšaitė grafikos
srityje tapo laureate, Aistė Jasiukaitytė apdovanota III vietos diplomu. I respublikiniame Juozo
Gruodžio pianistų konkurse Mariya Shramkova III laureato vieta. Tarptautinėje kultūros ir švietimo
įstaigų šokių grupių šventėje-konkurse Telšiuose „Šokių pynė 2019“ choreografijos specialybės
trumpalaikio kryptingo ugdymo šokėjai tapo III vietos nugalėtojais. Respublikinės moksleivių
folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė2019“ – šokis „Tamsi naktis“ – I vieta. V respublikinis
„Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ konkurse Mariya Shramkova apdovanota laureatės diplomu. Šokių
festivalis-konkursas „Baltic Amber SPRING Suwalki 2019“ – 1-os vietos ir 2-os vietos laureatų
diplomai. Iniciatyvų konkursas „Atverk duris vasarai“ – tarp geriausiųjų (dovana – kelionė į Lenkiją).
10-oji Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija paskirta mūsų mokyklos vyr. mokytojui
Albertui Danilevičiui.
Mokykla dalyvavo tarptautiniame Nordplus projekte „Music unites us“, kurio dalyviai – Estijos,
Suomijos ir Lietuvos vadovai, mokytojai, mokiniai.
Keičiantis metų laikams, dailės mokytojų Monikos Urbonavičienės, Alberto Danilevičiaus ir
mokinių iniciatyva nuolat keičiama ir atvirosios erdvės šalia mokyklos (kiemelio) ekspozicija. Rudenį
– rankų darbo instaliacijos Šviesos ir Tamsos tema, žiemą – paroda languose „Angelų šviesoj“,
pavasarį – ridenosi margučiai, vasarą – kvietėme visus dėlioti baltiškąsias mozaikas iš prie jūroje
surinktų akmenėlių, kriauklių, gintarų. Taip pat mokykla atkreipia dėmesį į ekologines problemas,
skatina rūšiavimą. Dauguma ekspozicijų yra iš antraeilių medžiagų, o įvairios žaliavos panaudojamos
pakartotinai. Mokytojai pamokoms stengiasi naudoti nedarančias žalos aplinkai medžiagas. Taip pat
mokyklos kiemelyje kruopščiai parenkami augalai, siekiant suteikti aplinkai harmonijos ir jaukumo.
Mokykla vykdė ir socialinę veiklą. Teatrinio skyriaus mokiniai savo spektaklius rodė Neringos
PSPC ligoninėje, Neringos socialinių paslaugų centre. Ketinama parengti ir daugiau išvažiuojamųjų
socialinio pobūdžio akcijų ir renginių.
Mokykla tapo akredituota savanorius priimančia organizacija (JST), kuri turi galimybę kviesti
jaunimą savanoriauti. Atlikus savanorystės praktiką 6 mėn. gaunami papildomi 0,25 balo stojant į
aukštąsias mokyklas.
Mokyklą tikrino valstybės ir savivaldybės institucijos.
2019 m. spalio 31 d. Neringos savivaldybės mero potvarkiu Nr. V10-145 „Dėl tarnybinio
patikrinimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta komisija, kuri po patikrinimo pateikė Tarnybinio
patikrinimo išvadą. Mero potvarkiu buvo konstatuota, jog darbo pareigų pažeidimo nebuvo padaryta.
2019 m. lapkričio 6 d. Klaipėdos PGV VPPS tarnybinis patikrinimas.
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Sklaida apie mokyklos veiklą, ugdytinių pasiekimus ir kt. informacija nuolat talpinama į
mokyklos internetinį puslapį www.nmm.lt ir socialinio tinklo facebook meno mokyklos paskyrą.
Lietuvos neformaliojo švietimo centro kvietimu-prašymu, sukurtas informacinis filmas apie
mokyklą, jos veiklą ir erdves „Vėjų genami, meno šaukiami...“
Mokytojai nuolat bendradarbiauja su mokinių tėvais, informacija skleidžiama jiems priimtina
forma: telefoninėmis žinutėmis ar skambučiu, el. paštu, uždarose socialinių tinklų grupėse.
2.2.2. Kiekvienais metais įstaigoje atnaujinama materialinė bazė – kokybiškam ugdymui reikalingos
priemonės. Mokykloje niekada netrūksta kanceliarinių prekių, mokytojai turi galimybes įsigyti
metodinės literatūros bei ugdymo priemonių. Gerinant įstaigos infrastruktūrą atliekamas smulkus
patalpų remontas: 2018 m. atliktas salės medinių grindų, lauko medinės tvoros ir kt. Mokykloje yra
geriamojo vandens aparatas. Vasaros laikotarpiu mokyklos aplinka puošiama gėlynais ir kitais gražiais
akcentais – tai priklauso nuo metų laikų bei esamų kalendorinių bei tautinių švenčių.
Įsigytas naujas elektrinis pianinas, 1 naujas kompiuteris, monitorius, atnaujinti šokių kostiumai ir
kitos veikloms reikalingos priemonės.
Mokyklos aplinka nuolat prižiūrima, prisitaikant prie kintančių metų laikų, stengiantis atspindėti
mokyklos grožį bei unikalumą.
3. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais:
3.1. Parengtas 2019–2020 ugdymo planas, kuriuo siekiama kokybiško ugdymo proceso įgyvendinimo,
atsižvelgiant į kiekvieno mokinio asmenybę. Vaikų ir suaugusiųjų programų kiekis nepakito, tačiau
pradiniame muzikavimo ugdyme papildyta disciplina – choru, kuris skatina mokinius dainuoti,
muzikuoti.
3.2. Neringos meno mokyklos mokiniai dalyvavo Trumpalaikio kryptingo meninio ugdymo
choreografijos specialybei bei Neringos vaikų choro programose. Šios programos –
projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001), vykdomo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, dalis. Šių programų dalyviams neformaliojo vaikų
švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos. Lyginant
su praėjusiais metais, sudarytos galimybės mokiniams dalyvauti dar vienoje programoje – „Neringos
vaikų choras“
3.3 Įvedus – pakoregavus Etatinį pedagogų darbo apmokėjimą, vyko sklandus šios sistemos
įgyvendinimo bei Etatinio pedagogų darbo apmokėjimo sistemos nuostatų tobulinimas : darbo krūvių,
pasiruošimo, bendruomenės valandų paskirstymas, pakeistos darbo sutartys ir kt. Darbuotojams
paskirtos metinės užduotys, nustatyti kvalifikaciniai lygiai bei koeficientai.
4. Vidaus ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai.
4.1 Mokyklai reikėtų pagalbinių patalpų – pvz., garažo, kad galėtų laikyti įvairias priemones, kurios
naudojamos mokyklos lauko ir vidaus erdvėms puošti.
4.2. Mokykloje patobulinti kompiuteriai, tačiau to nepakanka, kad programos veiktų sklandžiai (pvz.:
buhalterinės). Reikėtų atnaujinti informacines technologijas: įsigyti veiklai reikalingų išmaniojo
televizoriaus ir planšečių dailei bei muzikos pamokoms.
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4.3. Kasmet reikalingas smulkus pastato vidaus remontas: perdažyti sienas, pagerinti patalpų
apšvietimą, t. y. pakeisti liuminescencines lempas į LED lempas.
5. Meno mokyklos finansinės veiklos ataskaita:
5.1. Vidutinis darbo užmokestis (Eur) :
Administracijos darbuotojai (direktorius, dir. pavaduotojas, raštinės administratorius, vyr.
buhalteris) – 1458
Pedagogai – 994
Ūkio reikalų specialistas – 589
Valytojas – 614
5.2 Gautų lėšų panaudojimas:
Lėšų pavadinimas
Savivaldybės biudžeto lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Lėšų dydis, tūkst. Eur
2018 m.
2019 m.
286,9
304,7
82,4

4,8

Europos Sąjungos lėšos

14,6

3,2

Tikslinės lėšos

15,4

6,4

Paramos lėšos
Spec. programų (lėšos už
mokamas paslaugas) lėšos

0,4
11,5

0,2
8,7

Panaudojimas 2019 m.
DU 272,0 tūkst. Eur
Sodra – 4,0 tūkst. Eur
Įstaigos išlaikymui: prekėms ir
paslaugoms iš viso 28,6 tūkst. Eur.
Išlaidos Eur :
Medikamentų ir medicininių prekių –
0,2
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų -0,5
Transporto paslaugų – 4,6 tūkst.
Komandiruočių – 2,4 tūkst.
Materialiojo turto remontas – 0,5
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,6
Komunalinių paslaugų – 4,3 tūkst.
Informacinių technologijų -2,1 tūkst.
Reprezentacinės išlaidos – 1,3 tūkst.
Kitos prekės ir paslaugos – 11,6 tūkst.
Socialnės išmokos – 0,5
DU 12,4 tūkst. Eur
Sodra – 0,2 Eur
Transportas – 0,7
Komandiruotės -0,3
Kvalifikacija- 0,1
Kitos prekės ir paslaugos – 0,9
Choras ir choreografija
Mokytojų važiavimai į darbą - 5,4
tūkst. Eur
Projektas „Lyderių laikas 3“- 1,0
tūkst. Eur
Lėšos nepanaudotos
Ilgalaikis turtas – 1,5 tūkst. Eur
Įstaigos išlaikymui: prekėms ir
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paslaugoms įsigyti 7,2 tūkst. Eur
Išlaidos Eur :
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų -0,2
Transporto paslaugų – 1,9 tūkst.
Komandiruočių – 1,7 tūkst.
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,1
Informacinių technologijų -0,4
Reprezentacinės išlaidos – 1,3 tūkst.
Kitos prekės ir paslaugos – 1,6 tūkst.

PRITARTA:
Neringos meno mokyklos 2020 m. sausio 21 d.
protokoliniu nutarimu Nr.V11-1
_______________________________

