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TRAKŲ R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLOS  

DIREKTORIAUS  ARINGO ŠUMSKO  

2014 m.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla. 

      Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190681745. 

      Mokykla įsteigta 1988 metais rugsėjo 1 d. 

      Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

      Buveinė (adresas): Pirties g. 5, LT – 21171, Rūdiškės, Trakų rajonas. 
1.2. Direktorius –Aringas Šumskas, aukštasis universitetinis, vadybinis stažas – 26 metai, III 

vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

1.3. Įstaigos darbuotojų skaičius (2013-2014 m. m.) – 20: administracija – 1,  kiti darbuotojai – 

4, pedagogų – 15. Iš jų: 1 mokytojas metodininkas, 1 koncertmeisterė metodininkė, 5 – 

vyresnieji  mokytojai, 9 - mokytojai,. 

1.4. Mokinių skaičius: 107 (2013 – 2014 m. m.) 

Muzikos instrumentas Mokinių 
skaičius 

iš jų mokosi pagal programas 
 pradinio muzikinio 

ugdymo 
pagrindinio 
muzikinio ugdymo 

1. Fortepijonas 34 13 21 

2. Styginiai instrumentai 18 13 5 

3. Pučiamieji instrumentai 28 15 13 

4. Akordeonas 27 14 13 

 Viso: 107 55 52 

 

1.5.Naudojamų patalpų plotas –350 m². 

1.6. Biudžetas 2014 metais: 

1.6.1,Biudžeto lėšos  (tūkst.. Lt) 

Programos pavadinimas Asignavimų planas 
metams įskaitant 
patikslinimus  

Finansavimas 
(gauta) 

Išlaidos 

Savivaldybės biudžeto lėšos  450,7 450,7 450,7 
Pajamos už teikiamas 
paslaugas (tėvų įmokos) 

47,0 47,0 47,0 

Mokinio krepšelio lėšos 51.0 51.0 51.0 
Iš viso 548,7 548,7 548,7 
 
1.6.2. Biudžeto lėšų palyginamoji lentelė. 
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Finansavimo šaltiniai:  Lėšos  
2014(faktiškai) 

(tūkst. .Lt) 
2015(planas)  
(tūkst. .EUR) 

1.Savivaldybės biudžeto lėšos, iš jo:  450,7 139,9 
1.1.aplinkos finansavimas 450,7 139,9 
2.Valstybės biudžeto lėšos, iš jo  51,0 15,2 
2.1.mokinio krepšelio finansavimas 51,0 15,2 
3.Kitos lėšos: 97,2 12,1 
3.1.pajamos už paslaugas 47,0 12,1 
3.2.2% GM (labdara, parama) 50,2  

VISO: 598,9 167,2 
 

1.7. Mokytojai  

vardas, pavardė kvalifikacinės kategorija mokomasis dalykas 

Natalija Šumskienė vyr. mokytoja 
koncertmeisterė metodininkė 

fortepijonas, 
koncertmeisterė  

Renata Luskevičienė mokytoja 
vyr. mokytoja koncertmeisterė  

fortepijonas 
koncertmeisterė 

Oksana Pesliakienė mokytoja fortepijonas 

Lina Poškienė mokytoja fortepijonas 

Romas Morkūnas mokytojas akordeonas 

Valentina Kočetova mokytoja akordeonas 

Regina Sudnikavičienė mokytoja metodininkė smuikas 

Laima Samosionokienė vyr. mokytoja solfedžio, muzikos istorija 

Česlovas Jankovskis vyr. mokytojas solfedžio 

Marija Jankovskaja vyr. mokytoja muzikos istorija, choro 
vadovė 

Aleksandras Šamaninas mokytojas tūba, eufonija, althornas  

Rimvydas Stanaitis mokytojas Trimitas, kornetas 

Gintaras Remeikis vyr. mokytojas saksofonas, fleita 

Lukas Zinkevičius mokytojas gitara 

Augustinas Malikėnas mokytojas trimitas, kornetas  

 

 

2. Įstaigos veiklos rezultatai.  

Mokyklos Nuostatai patvirtinti 2014 m. balandžio 3 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr.S1-84 
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2.1. MOKYKLOS FILOSOSFIJA, MISIJA, VIZIJA. 
 
2.1.1. FILOSOFIJA 
„Muzikos kelias – prasmės ir vilties kelias. Kurio eidami suteikiame džiaugsmą kitiems ir patys 
praturtėjame“. Balys Dvarionas. 
2.1.2. MISIJA 
Muzikos mokykla – harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti 
neformaliojo švietimo paslaugas; ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybingą asmenybę, 
suteikianti pradinę meninę kompetenciją, ugdanti savarankiškumą ir iniciatyvumą, mokanti 
bendrauti ir bendradarbiauti. 
2.1.3. VIZIJA 
Muzikos mokykla yra besimokančio jaunimo meninės kompetencijos įgijimo ir plėtojimo 
centras, kuris muzikinės, meninės kultūros paveldą derina su geriausiais meninio ugdymo 
pasiekimais Lietuvoje ir Europoje, atsižvelgdamas į rinkos poreikius. Savo ugdomuoju poveikiu 
ir mokyklos edukacine aplinka padeda kūrybiškai spręsti savo problemas ir prisitaikyti prie 
kintančios aplinkos. 
2.1.4. VERTYBĖS 
Kūrybiškumas, tobulėjimas, demokratiškumas, dvasingumas, tolerancija. 
2.1.5. PRIORITETAI 
Ugdymo proceso kokybė, mokinių meninių kompetencijų ugdymas, mokyklos kultūros kėlimas 
 ir lietuviškų meninių tradicijų puoselėjimas. 
 
2.2. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
I. UGDYMO(SI) KOKYBĖS TOBULINIMAS 
1.1. Dalykų ugdymo programų atnaujinimas ir tobulinimas. 
1.2. Trumpalaikio ir ilgalaikio kryptingo meninio ugdymo programų rengimas. 
1.3. Skatinti naujų meninių kolektyvų kūrimąsi ir plėtoti jau esančių veiklą. 
1.4. Skatinti ansamblinį muzikavimą. 
1.5. Rengti gabiausius mokinius tolimesniam mokymuisi aukštesnėse muzikinio ugdymo 
įstaigose. 
1.6. Mokinių skatinimo sistemos tobulinimas.  
1.7. Tėvų švietimas, informavimas, glaudus bendradarbiavimas. 
 
II. SAUGI IR PATOGI UGDYMO APLINKA 
2.1. Įsigyti kokybiškų muzikos instrumentų: pianinų, pučiamųjų ir styginių muzikos 
instrumentų, akordeonų. 
2.2. Papildyti vadovėliais, natomis, chorinėmis ir orkestrinėmis partitūromis. 
2.3. Kurti videoteką,, kurioje būtu kaupiama video medžiaga apie mokykloje vykstančius 
renginius. 
2.4. Mokinių saugumui užtikrinti įrengti stebėjimo įrangą. 
2.5. Mokykloje įrengti bevielį internetą; įsigyti 4 kompiuterius; įrengti interaktyvias lentas 
grupinių užsiėmimų klasėse, įsigyti projektorių ir pastatomas projektoriaus ekranas. 
 
III. MUZIKIN ĖS ŠVIETĖJIŠKOS VEIKLOS PLĖTOJIMAS 
3.1. Ugdyti ir ugdytis menines kompetencijas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklą. 
3.2. Skatinti mokytojus rengti solistus ir meninius kolektyvus respublikiniams bei 
tarptautiniams konkursams, festivaliams. 
3.3. Vykdyti vaikų ir jaunimo socializaciją. 
3.4. Užtikrinti mokyklos organizuojamų miesto, rajono renginių tęstinumą ir inicijuoti 
mokytojus rengti naujus projektus. 
 
IV. PEDAGOGINĖS KOMPETENCIJOS IR DALYKINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
4.1. Plėtoti mokytojų kompetencijas. 
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4.2. Išryškinti vyr. mokytojų, mokytojų metodininkų veiklą, vystyti gerosios darbo patirties 
sklaidą. 
4.3. Mokytojų atestacijos perspektyvinės programos įgyvendinimas. 
 

3. Mokyklos kompetencijos  

Atsižvelgiant į šalies neformaliojo ugdymo ir savivaldybės tikslus bei prioritetus, mokyklos 

bendruomenės poreikius muzikinio švietimo srityje, inicijuoju darbo grupes mokyklos ugdymo 

planams parengti, papildyti ir įgyvendinti. 

Įstaigos kultūros formavimas, pokyčiai: inicijuoju mokinių muzikinį meninį ugdymą meno 

kolektyvuose. Inicijuoju meno kolektyvuose bendrą mokinių ir pedagogų muzikavimą. 

Mokykloje suburti moksleivių kolektyvai: pučiamųjų orkestras, vokaliniai ansambliai (vaikų ir 

jaunuolių), akordeonininkų orkestras ir ansamblis, pučiamųjų kvintetas, smuikininkų ansamblis. 

Telkiu ir inicijuoju komandas puoselėti mokyklos tradicijas. Subūriau komandas tradiciniams 

mokykloje vykstantiems mokyklos, miesto ir šalies renginiams, konkursams, festivaliams. 

Inicijuoju komandas kartu su socialiniais partneriais bendrai kultūrinei, švietėjiškai, koncertinei, 

projektinei veiklai mokykloje, rajone, šalyje.  

Mokytojai organizuoja daug renginių: konkursų, festivalių, klasės koncertų, koncertų miesto 

švietimo įstaigose, įvairiose organizacijose, aktyvi projektinė veikla. Mokytojai bendradarbiauja 

su Rūdiškių gimnazija, kitomis   mokyklomis ir vaikų l/d., rengia bendrus projektus. Mokiniai 

inicijuojami meninei, muzikinei, kultūrinei veiklai. Ugdytiniai savo meninius gebėjimus 

realizuoja koncertuose, konkursuose, edukaciniuose kultūriniuose renginiuose. 

 

3.1  2013 – 2014 m. m. įgyvendinti respublikiniai ir tarptautiniai projektai. 

3  muzikiniai meno projektai laimėjo skelbtuose Lietuvos kultūros tarybos  konkursuose. 

Birželio 7 – 8 dienomis Trakuose vyko XI  tarptautinis mėgėjų bei profesionalių pučiamųjų 

orkestrų festivalis „Atataria vamzdžiai“ (projekto vadovas mokyklos direktorius Aringas 

Šumskas). Projekte dalyvavo apie 400 dalyvių. Prioritetai: edukacinio pobūdžio renginiai, 

kuriuose dalyvauja moksleivių, jaunimo, bei profesionalūs pučiamųjų orkestrai.  

X tarptautinis muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“ (projekto vadovas mokyklos direktorius 

Aringas Šumskas). Festivalis pelnė savo nuolatinę, vis pasipildančią muzikos mėgėjų auditoriją. 

Kiekviename koncerte apsilanko nuo 300 iki 800 žiūrovų. Prioritetai: profesionalaus meno 

sklaida. 

VII tarptautinis džiazo žvaigždžių koncertų ciklas „Galvė jazz fiesta“ (projekto vadovas 

mokyklos direktorius Aringas Šumskas). Prioritetai: profesionalaus meno sklaida Trakų rajone.  

3.2.  2013 – 2014 m. m. konkursų, festivalių, renginių dalyviai, materialinės bazės atnaujinimas. 

Įvykiai Statistika, kita informacija 

1. Muzikiniai meno projektai 
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1.1. Pučiamųjų orkestrų festivalis “Atataria 
Vamzdžiai” 

 11 orkestrų, 400 dalyvių. 
 

1.2. Muzikos festivalis “Užutrakio vakarai” Surengta 14 koncertų, dalyvavo užsienio ir 
Lietuvos profesionaliosios muzikos atlikėjai. 

1.3. „Galvė jazz fiesta“ Surengta 9 koncertai, dalyvavo užsienio ir 
Lietuvos džiazo  muzikos atlikėjai. 

2.Ugdymo turinio orientavimas į saviraišką ir meninę praktiką. 

2.1. organizuoti koncertai: 
2.1.1. mokykloje 8 (dalyvavo  210 )  

2.1.2. mieste ir rajone 6 (dalyvavo  180 ) 

2.1.3. respublikoje 12 (dalyvavo  67  ) 

2.2. Konkursai:                                                            

2.2.3. dalyvauta respublikiniuose 
konkursuose 

8 (dalyvavo 55 ) 

2.2.4. dalyvauta respublikiniuose festivaliuose  6  (dalyvavo 25)  

3.Materialinės bazės atnaujinimas. 
3.1. Muzikos įsigyta instrumentų  Projektorius, muzikinis centras, įgarsinimo 

aparatūros komplektas, 2 pianinai, 2 
akordeonai. 

3.3.Kita partitūros pučiamųjų orkestrui (2 vnt.), 5 
rašomieji stalai, biuro sekcija. 

 

3.3. 2013-2014 m. m. veiklos ataskaita 

 

Eil. 

Nr . 
Renginio pavadinimas Data  Vieta  Dalyvis 

1.  Fortepijono muzikos festivalis „Šokių 
pasaulyje“ 

2013-11-23 Vilniaus Šv. 
Kotrynos 
bažnyčia 

M. Radzevičiūtė, V. 
Petrovaitė 

2.  Lietuvos vaikų ir moksleivių 
konkursas „Dainų dainelė“ II turas 

2013-12-11 Trakų meno 
mokykla  

Ansamblis „Svajonėlė“ 

3.  Labdaros renginys „Padėkime 
vaikams“  

2013-12-12 Trakų kultūros 
rūmai 

Solistai, kolektyvai 

4.  Kalėdinis koncertas Paluknio skyriuje 2013-12-14 Paluknio 
Medeinos 
mokykla 

Mokyklos ugdytiniai 

5.  Tradicinis Kalėdinis koncertas 
„Kalėdinė dovana“ 

2013-12-21 Rūdiškių 
gimnazija 

Mokyklos kolektyvai, solistai, 
mokytojai. 

6.  Padėkos vakaras „Dalinkimės 
džiaugsmu“ 

2013-12-20 Rūdiškių 
seniūnija  

Mokytojai, mokiniai 

7.  Edukaciniai renginiai vaikų darželiose 2013-12-
15,20 

Rūdiškių 
„Pasaka“, 
Paluknio vaikų 
darželis 

Solistai - instrumentalistai 

8.  Lietuvos vaikų ir moksleivių 
konkursas „Dainų dainelė“  III turas 

2014-01-15 Šalčininkų Lie
tuvos 
Tūkstantmečio 
gimnazija 

Ansamblis „Svajonėlė“ 
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9.  Metodinė savaitė „Pasiruošimas 
J.Pakalnio konkursui“  

2014-01-
29,02-19 

Rūdiškių 
muzikos 
mokykla 

LMTA dėstytojas L.B. 
Uliavičius, B. Dvariono MM 
mokytojas ekspertas 
Z.Juozapavičius. 

10. Išvyka į LR VRM orkestro jubiliejinį 
renginį „Vilniaus mūrai“ 

2014-02-07 Vilniaus Šv. 
Kotrynos 
bažnyčia 

Mokyklos mokiniai 

11.  LRT, Lietuvos vaikų ir moksleivių 
konkursas „Dainų dainelė“  IV turas 

2014-02-23 Vilniaus LRT 
televizija 

Ansamblis „Svajonėlė“ 

12.  Išvyka į Lietuvos Nacionalinę 
filharmoniją.  

2014-02-28 Vilnius Mokyklos mokiniai 

13.  VII festivalis – konkursas „Klasika ir 
džiazas“ 

2014-03-01 Vilniaus m. 
Karoliniškių 
muzikos 
mokykla 

M. Radzevičiūtė.  
G. Petruškevičiūtė, 
A. Vaitulionytė,  
S. Palulytė, R. Šeštokaitė. 

14. XII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų 
pučiamaisiais ir mušamaisiais 
instrumentais konkursas II turas. 

2014-03-01 Naujosios 
Vilniaus 
muzikos 
mokykla 

L. Aliejūnas, A. Garbštas, 
A. Chmelevskis, 
D.Kumparskas, P.Vorobjovas, 
D. Matulevičius, 
D.Vaicekaiuskas. 

15.  Išvyka į LMTA akordeono muzikos 
koncertą. 

2014-03-07 LMTA Mokyklos mokiniai ir tėveliai.  

16.  Stygininkų solistų konkursas „Diena 
su lietuviška pjese“ 

2014-03-08 Vilniaus m. 
Karoliniškių 
muzikos 
mokykla 

R. Šeštokaitė 

17.  Šventinis renginys „Lietuvą kuriame 
mes patys“  

2014-03-11 Rūdiškių Šv. 
Jėzaus širdies 
bažnyčia 

Jaunieji atlikėjai: solistai, 
kolektyvai.  

18.  Džiazinės ir pramoginės akordeono 
muzikos festivalis 

2014-03-22 Vilniaus m. 
Karoliniškių 
muzikos 
mokykla 

A.Vitkauskas, 
L.Vladimirenko,  
R. Adamavičiūtė, R. 
Solovjova, A. Stankevič,  
M. Sabaliauskas. 

19.  „Festivaliuks“ merginių ir vaikinų 
meno kolektyvų festivalis.  

2014-03-28 Vilniaus 
lietuvių namai. 

Vokalinis ansamblis 
„Svajonėlė“, pučiamųjų 
kvintetas, akordeonininkų 
duetas, smuikininkų 
ansamblis. 

20.  Respublikinis muzikos festivalis 
„Lietuviškos pjesės“ 

2014-04-04 Vilniaus 
dešimtmetė 
Balio 
Dvariono 
muzikos 
mokykla 

G. Petruškevičiūtė,  
M. Radzevičiūtė,  
I. Matejevskytė. 

21.  Respublikinis muzikos mokyklų 
programinės muzikos festivalis – 
konkursas „Iš muzikos lobių skrynios“ 

2014-04-05 Vilniaus m. 
Karoliniškių 
muzikos 
mokykla 

G. Petruškevičiūtė,  
A. Vaitulionytė, R. Šeštokaitė. 

22.  XII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų 
pučiamaisiais ir mušamaisiais 
instrumentais konkursas III turas. 

2014-04-
11,12 

Kauno J 
Gruodžio 
konservatorija 

L. Aliejūnas, A. Chmelevskis, 
D. Kumparskas, 
 D. Matulevičius,  
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D. Vaicekaiuskas. 

23.  Išvyka ir dalyvavimas „Nacionalinio 
suverenumo bei vaikų dienose“ 
Alanijoje (Turkija) 

2014-04-
21-29  

Turkija, 
Alanija 

Vokalinis  ansamblis 
„Svajonėlė“ 

24.  Akordeono muzikos festivalis „Varėna 
2014“ 

2014-04-25 Varėnos  
J.Čiurlionytės 
muzikos 
mokykla 

A. Vitkauskas, A. Stankevič 

25.  Respublikinis festivalis „XX amžiaus 
muzika“ 

2014-04-30 Trakų meno 
mokykla 

V. Buividavičius,  
G. Jančevska 

26. XXI S. Moniuškos vaikų ir jaunimo 
tarptautinis festivalis 

2014-05-10 Vilniaus 
Mokytojų 
namai 

M. Radzevičiūtė.  
G. Petruškevičiūtė, 
 A. Vaitulionytė, S. Palulytė, 
R. Šeštokaitė, O. Aliukonytė, 
I. Matejevskytė. 

27.  VII džiazo ir lengvosios muzikos 
festivalis – konkursas „Elektrėnų 
žiburiukai 2014“ 

2014-05-23 Elektrėnų 
meno mokykla 

E. Vitkovskaja,  
A. Buinovskaitė. 

28.  Koncertinės programos, skirtos mamos 
dienai.   

2014-05-29  Paluknio vaikų 
darželis, 
Rūdiškių vaikų 
l/d. 

Solistai - instrumentalistai 

29.  Iškilminga baigimo pažymėjimų 
įteikimo ceremonija 

2014-05-30 Rūdiškių Šv. 
Jėzaus širdies 
bažnyčia 

Mokyklos abiturientai, 
kolektyvai. 

30.  Tarptautinis jaunųjų pianistų 
konkursas – festivalis „Terra musica“ 

2014-06-05 Druskininkai M. Radzevičiūtė 

31.  Trakų rajono šventė „Trakų vasara 
2014“ 

2014-06-07 Trakai Vokalinis ansamblis 
„Svajonėlė“ 

32. Tarptautinis pučiamųjų orkestrų 
festivalis „Atataria vamzdžiai“ 

2014-06-07 Trakai Pučiamųjų orkestras „Brass 
Band“ 

33.  2014 Lietuvos dainų šventė „ČIA  
MANO NAMAI“ 

2014-07-06 Vilnius Pučiamųjų orkestras „Brass 
Band“ 

 

4. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai poky čiai. 

2013 - 2014 m. m. muzikos mokykloje mokėsi 107 mokiniai. Baigusiems mokyklą ugdytiniams 

suteikiama galimybė meninę saviraišką plėtoti mokomuosiuose kolektyvuose: pučiamųjų 

instrumentų orkestre, akordeonininkų kvintete, pučiamųjų kvintetuose,  jaunių ir jaunučių 

populiariosios muzikos  choruose, smuikininkų ansamblyje.  

 

5. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

5.1.Vadovo iniciatyva tobulinamas ir efektyvinamas mokyklos veiklos ir personalo  

valdymas. 

Inicijavau ir vadovavau darbo grupėms mokyklos 2013 - 2014 m. m. veiklos programos 

parengimui. 
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Sudariau darbo grupes mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokytojo, koncertmeisterio, skyriaus 

vedėjo,  ir kitų darbuotojų  pareigybių aprašams patobulinti, aptariau mokytojų tarybos posėdyje 

ir patvirtinau. 

Veiklos programos koordinavimą ir vykdymo kontrolę nuolat vykdo direktorius ir mokyklos 

taryba. Už veiklos programoje numatytų priemonių realizavimą atsakingi vykdytojai atsiskaito 

skyrių susirinkimuose, mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos posėdžiuose.  

Mokyklos vadovas, skyrių vedėjai stebėjo mokinių atsiskaitymus, koncertus, atviras pamokas, 

aptarinėjo jas su mokytojais. Sistemingai buvo tikrinami pamokų tvarkaraščiai, priemonių, 

numatytų mėnesių planuose vykdymas, atliekama individualių planų (repertuaro) 

atitikmens programiniams reikalavimams patikra. 

Inicijuoju ir  padedu organizuoti ugdytinių ir pedagogų dalyvavimą mokyklos, rajono, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose,  konkursuose, projektuose, edukacinėse 

programose, Respublikinėse ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, kūrybinėse stovyklose,   

išvykose ir kt. 

Nuolat informuoju per žiniasklaidą  apie įstaigos veiklą, skatinu pedagogus teikti tokią 

informaciją žiniasklaidai. Viešieji skelbimai internete www.rudiskiumm.lt 

Skatinu darbuotojus puoselėti ir plėtoti mokyklos kultūrą, kolektyviai  rengiant ir vykdant 

tradicines  šventes, renginius. 

Subūriau komandas įstaigos kultūrai puoselėti ir plėtoti, fiksuoti mokyklos istorijos faktus 

Įtraukiau darbo grupes į įstaigos ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą, koregavimą, veiklą 

nukreipiant, vaikų ugdymui ir ugdymuisi, kokybiškų mokymosi sąlygų sudarymui. 

Inicijavau ugdymo programų rengimą, aptarimą ir pritarimą  joms mokyklos taryboje. 

Tvirtinu  mokytojų sudarytus teminius planus, ugdymo programas. Vykdau ugdymo programų 

įgyvendinimą ir jos priežiūrą. 

Užtikrinu meninio ugdymo teikimą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. 

Sudarydamas mokyklos biudžetą atsižvelgiu įstaigos poreikius, kartu su bendruomene nustatau  

problematiškiausias sritis, nustatau prioritetus, kuriuos susieju su įstaigos strategija, galimybėmis 

tikslais ir uždaviniais 

Inicijavau ir patvirtinau  viešųjų pirkimų vykdymo komisiją, patvirtinau viešųjų pirkimų 

taisykles,  tvirtinu viešųjų pirkimų komisijos sprendimus,  paskyriau viešųjų pirkimų vykdytoją. 

Mokyklos viešųjų pirkimo taisyklės užregistruotos respublikinėje Viešųjų pirkimų tarnyboje bei 

direktoriaus įsakymu patvirtintas metinis viešųjų pirkimų planas. 

Kasmet darbuotojams išleidžiamas įsakymas – priminimas dėl privalomo sveikatos 

pasitikrinimo, suteikiamos laisvos darbo dienos moksleivių atostogų metu už darbą švenčių ir 

poilsio dienomis ir kt. 
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Vykdomas nuolatinis bendradarbiavimas su rajono švietimo, kultūros įstaigomis, seniūnijomis, 

bažnyčiomis ir kt. institucijomis. Organizavau pažintinius profesionalios muzikos atlikėjų 

koncertus mokykloje ugdytiniams ir jų tėvams kartu su Lietuvos profesionalios muzikos 

atlikėjais. 

Dalyvauju respublikinės muzikos ir meno mokyklų asociacijos, rajono švietimo ir kultūros 

centro tarybų darbe. 

 

5.2. Vadovo veikla formuojant mokyklos  kultūrą ir edukacines veiklas. 

Ugdymo procesas buvo planuojamas ir vyko sklandžiai. Pradėtos vykdyti atnaujintos atskirų 

dalykų bendrosios programos. Į planavimą ir veiklos organizavimą buvo įtraukti visi 

bendruomenės nariai: dalyvavo visos savivaldos institucijos, apjungtos visų skyrių veikos sritys. 

Ugdytiniams užtikrintos lygios ugdymo(si) ir saviraiškos tobulėjimo galimybės. Patvirtintos 6 

mokomųjų kolektyvų metinės programos:  pučiamųjų orkestro ,,Brass-band”, akordeonininkų 

orkestro, pučiamųjų kvintetų, smuikininkų ansamblio, populiariosios muzikos choro ,,Svajonėlė” 

Kolektyvų veiklos programų sklaida vyko rajone, šalyje ir užsienyje. Informacija apie mokyklos 

veiklą ir pasiekimus nuolat atsispindėjo mokyklos  informaciniuose stenduose, internetiniame 

puslapyje, rajono ir respublikinėje žiniasklaidoje. 

 

6. Problemos sąlygotos vidaus ir išorės faktorių ir j ų sprendimo būdai 

 

Siekiant užtikrinti kokybišką  2013-2014 m. m. ugdymo plano vykdymą bei paslaugų teikimą -                                

esminių problemų neiškilo. 

 

 

                                                 

 Direktorius                                     Aringas Šumskas 

 


