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1. Meno mokyklos vadovo organizacinė veikla:
1.1.vidaus administravimas;
Biudžetinė įstaiga
Neringos meno mokykla
Pamario g. 4, LT-93124, Neringa
Elektroninis paštas: info@nmm.lt
Tel./faks. 8 (469) 52 820
Interneto svetainė www.nmm.lt
Dirbančiųjų skaičius (2017-12-31) 26 darbuotojai.
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Mokytojai

Ūkio reikalų
specialistas
Patalpų ir
teritorijos
valytojas

Vyriausiasis
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Raštinės
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1.2.vadovo iniciatyvos;
Iniciavau ugdymo, veiklos, 2018-2020 strateginio planų rengimą, naujos darbo ir mokyklos
tarybos rinkimus, paskyriau atsakingą asmenį už korupcijos pasireiškimą, sudarytos komisijos
inventorizacijai; egzaminams, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir kt. konkursams, sudariau darbo
grupes įvairių renginių organizavimui ir įgyvendinimui, organizavau darbų saugos instruktavimo
mokymus, inicijavau naujų tvarkų, sąmatų projektų, darbo tarybos rinkimus ir kt. dokumentų rengimą.
Esu Mokyklos atestacijos komisijos pirmininkė ir šiais metais inicijavau 2 mokytojus apsiginti
aukštesnes kvalifikacinės kategorijas. Pasikeitus biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tvarkai, buvo
parengti nauji pareiginiai nuostatai, paskirtos metinės užduotys, nustatyti kvalifikaciniai lygiai bei
koeficientai.
Kiekvienais metais įstaigoje atnaujinama materialinė bazė - kokybiškam ugdymui reikalingos
priemonės, įsigyti nauji instrumentai (šiais metais įsigijome naujus skrabalus). Mokykloje niekada
netrūksta kanceliarinių prekių, mokytojai turi galimybes įsigyti metodinės literatūros bei ugdymo
priemonių. Gerinant įstaigos infrastruktūrą atliekamas smulkus patalpų remontas. 2017 m. atliktas
medinių grindų remontas bei atlikome sienų remontą. Mokykloje yra geriamojo vandens aparatas.
Vasaros laikotarpiu mokyklos aplinka puošiama gėlynais ir kitais gražiais akcentais – jie priklauso nuo
metų laikų bei esamų kalendorinių bei tautinių švenčių.
Nuolatos skatinu ir sudarau galimybes mokyklos bendruomenę dalyvauti įvairiuose renginiuose,
iniciatyvose, projektuose, programose (NVŠ) (platesnė informacija pateikta prie įstaigos renginių 2.3 )

1.3. asmeninis tobulėjimas;
1.3.1 Dalyvavau seminaruose :
Viešųjų pirkimų, Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamuose seminaruose - 2,
strateginėje švietimo konferencijoje švietimo įstaigų vadovams, kvalifikacijos tobulinimo seminarai – 2.
1.3.2 Skaityti pranešimai :
„Neringos meno mokyklos savastis ir savitumas Vakarų kultūrinėje erdvėje“- Neringos meno
mokyklos organizuotame seminare Alytaus meno mokyklos mokytojams;
„Neformaliojo ugdymo įstaiga unikalioje gamtinėje ir kultūrinėje aplinkoje“ – Tarptautinėje
konferencijoje Vilniuje;
„Neformaliojo ugdymo institucijų edukacinių erdvių ypatumai“- Kvalifikacijos tobulinimo
seminare Neringoje;
„Neringos meno mokykla – kultūros ir meno židinys nedidelėje bendruomenėje“ –
Respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje Šiauliuose.
1.4. projektinė veikla, bendradarbiavimas;
1.4.1 Parengiau ir įgyvendinau VIII kultūrinį edukacinį projektą „Šokanti Neringa 2017“, šokių
konkursą „Gintarinė žiemužė“,
1.4.2 pasirašytos 5 naujos bendradarbiavimo sutartys su švietimo bei kultūros įstaigomis.
1.5. atliktų auditų ir (ar) patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas;
1.5.1 Mokyklą tikrino visuomenės sveikatos centras, jokių trūkumų nerasta.
1.5.2. Mokykla yra pasirašiusi sutartį su darbų saugos įmone „SDG“, kuri nuolat prižiūri ir tikrina
mokyklos darbuotojų saugą ir visą dokumentaciją.
1.5.3. Mokyklos ugdymo veiklą nuolat prižiūri Neringos savivaldybės švietimo ir sporto skyrius,
kuris konsultuoja įvairiais klausimais, pataria, pasiūlo bei skatina dalyvauti įvairiose iniciatyvose.
1.6. numatomi planai ir prognozės.
1.6.1.Mokykla, be jau suplanuotų įvairių veiklų dalyvaus 2018 m. dainų šventės „Vardan tos...“
atrankose, o jei praeis atrankas – tai ir šventėje.
1.6.2. Respublikiniame televizijos projekte „Dainų dainelė“ Vilniuje.
1.6.3. Mokyklų edukacinių erdvių konkurse.
1.6.4. Tarptautiniame šiuolaikinės muzikos Nord plus projekte kartu su Estija ir Suomija.
1.6.5. Lyderių laikas 3 ir kt.
1.6.6.Jei bus skirtas finansavimas – atliktas mokyklos pastato išorės ir „Teo“ patalpos remontas.
2. Meno mokyklos veiklos pristatymas ir rodikliai:
2.1. trumpas Meno mokyklos pristatymas: personalas (darbuotojų skaičius, kvalifikacijos
kėlimas, vidutinis darbo užmokestis), valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė)
2.1.1. Dirbančiųjų skaičius (2017-12-31) 26 darbuotojai, iš jų:
Administracijos
darbuotojai (mokyklos
vadovai)
Direktorius

Kiti specialistai
(nepedagoginiai
darbuotojai)

Pagalbiniai (ūkinis–techninis
personalas) darbuotojai

Pedagoginiai
darbuotojai

Etatas 1
Etatas 1
Lygis A
Raštinės
Lygis A1
Mokytojai
administratorius koef.6
koef.9,88

19

Valytojas
kiemsargis

Etatas 1
Lygis D
MMA

Direktoriaus
pavaduotojas
Viso:

Etatas 1
Lygis A
Koef. 6,4
2

Buhalteris
Viso:

Ūkio
Etatas 0,5
reikalų
B
specialistas Koef. 5,2

Etatas 0,5
Lygis A
Koef.7,4
1,5

Viso:

19

Viso:

1,5

(2 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose)
Mokytojai (be kvalifikacijos) - 3
Mokytojai -3
Vyresnieji mokytojai -7
Mokytojai metodininkai- 6
Mokytojai ekspertai -2
Du mokytojai 2017 metų II pusmetyje įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas – vyresniojo
dailės mokytojo ir muzikos metodininko kvalifikacine kategorijas.
2.1.2 Mokinių skaičius mokykloje (2017-12-31) –138 mokiniai, iš jų:
- 93 mokinai (vaikai), kurių 24 lankė po 2 programas. Visose programose besimokančiųjų
mokinių (vaikų) buvo 117;
- 21 suaugusiųjų, kurių 8 lankė programas Juodkrantėje (7 dailės ir 1 fortepijono) bei 13 Nidoje
(4 dailės ir 9 muzikos instrumentų).
2.1.3 Vidutinis darbo užmokestis (Eur) :
Administracijos darbuotojai(direktorius, dir. pavaduotojas, raštinės administratorius,
buhalteris) – 910
Pedagogai - 629
Ūkio reikalų specialistas -349
Valytojas- 391
2.1.4.Mokykla naudojasi pastatu, esančiu adresu Pamario g. 4, Neringa, kurį patikėjimo teise
yra paskyrusi Neringos savivaldybė. Jos būklė įvertinta – t. y. paruoštas aktas, kuriame yra pateiktos
išvados dėl reikalingo remonto.
2.2. pagrindiniai pasiekimai – uždavinių įgyvendinimas pagal nustatytus metinių uždavinių
siektinus rodiklius;
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)
Eil.
Metinės veiklos užduotys
Siektini rezultatai
Įvykdyta
Nr.
Visiems administracijos darbuotojams
1.
Parengti
visiems
įstaigos Parengti nauji
parengti pareiginiai nuostatai (Neringos
darbuotojams naujus pareigybių pareigybių
meno mokyklos direktoriaus 2017 m.
aprašymus.
aprašymai.
vasario 22 d. įsakymas Nr. V1-2)
2.

Parengti strateginį planą 2018–
2020 m.

Parengtas planas

Pritartas Mokyklos tarybos,
administracijos direktoriaus ir
patvirtintas (Neringos meno mokyklos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d.
įsakymas Nr.V1-27)

3.

Inicijuoti mokyklos pastato vidaus
ir išorės remonto darbus

Suremontuotas
pastatas

Atliktas smulkus vidaus remontasnudažytos sienos, sutvarkytos medinės
grindys (nušlifuotos ir perdažytos)

4.

Parengti viešus pranešimus apie
Neringos meno mokyklos veiklą
respublikiniu mastu

Informacijos apie
mokyklos veiklą
sklaida

5.

Kelti vadybinę kvalifikaciją

Kvalifikacijos
kėlimas
seminaruose ir kt.
renginiuose

Parengti ne mažiau nei du pranešimus
apie gerąją mokyklos patirtį
Parengti 4 pranešimai respublikiniu
mastu. Vienas jų – tarptautinis.
Dalyvauti ne mažiau nei dviejuose
vadybinės kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose
Dalyvauta 10 kvalifikacijos kėlimo
renginių, seminarų, konferencijų.

2.3. pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais;
2.3.1 Lyginant su praėjusiais metais, renginių konkursų, laimėjimų kiekis išlieka panašus,
mokyklos veikla orientuota į mokinių, mokytojų tobulėjimą, dalyvavimą įvairiuose renginiuose,
konkursuose. Taip pat didelis dėmesys skiriamas mokyklos edukacinėms - tiek vidaus, tiek išorės
erdvėms.
2.3.2. Mokykloje besimokančių mokinių, lyginant su praėjusiais metais – sumažėjo 8 mokiniais
(2016 m. – 101 mokinys, o 2017 m. – 93 mokiniai). Suaugusiųjų padaugėjo 2 mokiniais. (2016-19
mokinių, o 2017 – 21 mokinys)
2.3.3.Mokykla prisijungė prie dokumentų valdymo programos „Kontora“, tačiau ja pradėsime
naudotis tik 2018 metais. Iki 2017 metų mokykla nebuvo prisijungusi prie šios sistemos.
2.3.4 Atestavosi 2 mokytojai. Lyginant su 2016 metais – Neringos meno mokykloje atestavosi 5
mokytojai, tačiau 3 mokytojai buvo Nidos lopšelio darželio pedagogai.
2.3.5.Mokyklos naujos veiklos, laimėjimai, pasiekimai 2017 metais:
2.3.5.1.Respublikiniai projektai: ,,Mano žalioji palangė“ – iš 600 dalyvių atrinkti 30
laureatų – Neringos meno mokykla tarp jų, ŠMM organizuojama iniciatyva - ,,Atverk duris
vasarai“ - mokykla atrinkta tarp geriausiųjų.
2.3.5.2. Parengti 5 projektai dėl papildomo finansavimo suteikimo: pateikti LMNŠC –
muzikiniam projektui ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui – suaugusiųjų švietimui.
Finansavimo negavome. Dviem projektams – „Ritin kalne smiltate“ ir „Šokanti Neringa“ – gautas
Neringos savivaldybės finansavimas, NVŠ programai – trumpalaikis kryptingas meninis ugdymas
choreografijos specialybei – gautas finansavimas iš valstybės.
2.3.5.3. Seminarai: visų mokytojų dalyvavimas Šiauliuose, Birštone, Klaipėdoje, Vilniuje,
Trakuose. Administracijos darbuotojai - Viešųjų pirkimų, Biudžetinės veiklos, Dokumentų valdymo ir kt.
2.3.5.4.Bendradarbiauta rengiant respublikinius seminarus: LMNŠC seminaras Neringoje,
kvalifikacijos kėlimo seminaras su Alytaus muzikos mokykla Neringos meno mokykloje.
2.3.5.5.Bendradarbiavimas su tarptautiniais projektais: VŠĮ EDUKATEKA inicijuotas
,,Erasmus+“ projektas ,,The usage of ICT in art education classroom and informal education“.
2.3.5.6.Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 5 (VDA Nidos meno kolonija, B.Į.

,,Čiurlionio namai“, Kretingos Simono Daukanto gimnazija, Alytaus muzikos mokykla, Šokio
teatru „Padi dapi Fish“)
2.3.5.7. Edukaciniai projektai, renginiai, festivaliai Neringoje: ,,Gintarinė žiemužė“, Kovo 11osios minėjimo šventė, ,,Žibintų – šviesos šventė“, ,,Laiko būgnas“, ,,Šokanti Neringa 2017“, ,,Ritin kalne
smiltatę 2017“, ,,Mano žalioji palangė“, „Dainų dainelė“ atrankoje Nidoje ir kt.
2.3.5.8.Koncertai, festivaliai, konkursai respublikoje: Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė
Klaipėdoje, Festivalis „Vaikai ir muzika“ Salantuose, festivalis „Šitam dideliam būry“ Marijampolėje,

tarptautinis Festivalis „Giovani virtuosi“ Alytuje, „Trimitatis“ Klaipėdoje „Respublikinis meninio
skaitymo konkursas Raseiniuose, konkursuose ,,Aušta Aušrelė“ Joniškyje, ,,Laisvalaikio muzika 2017“,
„Muzikuojame drauge“ Birštone, „Lithuania show dance and comtemporary dance 2017“ Vilniuje ir kt.
2.3.5.9.Užsienyje: Baltic Amber 2017 (Jūrmaloje)
2.3.5.10.Įgyvendintos meistriškumo kursų pamokos mokiniams su mokytojais svečiais: su
Düsseldorfer Symphoniker simfoninio orkestro altu Augusta Romaškevičiūte ir pianiste Julija
Sadaunykaite, menininke ir fotografe iš Danijos, Ditte Knus Tønnesen.

2.3.5.11.Kita veikla: dalyvavimas Nidos meno kolonijos inicijuotame edukaciniame
projekte ,,Kaleidoskopas: dizainas ir fikcija“, įgyvendinant Neringos meno mokyklos dailės
skyriaus mokinių susitikimus bei dirbtuves su kolonijoje reziduojančiais menininkais iš Lietuvos
bei užsienio šalių. Bendradarbiavimas su ,,Nacionaline moksleivių akademija“ vykstant vasaros
kursams Neringoje. Bendradarbiavimas su ekologijos ir muzikos festivaliu ,,Nepaklusniųjų
žemė“ 2017, jiems ruošiantis festivalio programos įgyvendinimui Neringoje.
2.4. vidaus ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai.
2.4.1.Mokyklai reikalingas pastato išorės remontas bei „Teo“ patalpos remontas. Mokykla
bendradarbiauja su Neringos savivaldybės administracijos statybos skyriumi ir tikimės, kad problemos
bus išspręstos.
2.4.2.Mokyklai reikalingas tarnybinis būstas mokytojams, kad būtų kuo mažiau važinėjančiųjų
mokytojų.
2.4.3.Mokyklai reikėtų pagalbinių patalpų – pvz. garažo, kad galėtų laikyti įvairias priemones,
kurios naudojamos mokyklos lauko ir vidaus erdvėms puošti.
3. Meno mokyklos finansinės veiklos ataskaita:
Lėšų pavadinimas
Savivaldybės biudžeto lėšos

Valstybės biudžeto lėšos
Projektų lėšos
Paramos lėšos
Spec. programų (lėšos už
mokamas paslaugas) lėšos

Lėšų dydis, tūkst.. Eur
2016 m.
2017 m.
259,00
253,30
73,00

0,00
0,2

0,00
0,6

0,2
16,6

9,2
0,2
16,5

PRITARTA
Neringos meno mokyklos tarybos
2017 m. vasario 1 d. protokoliniu nutarimu Nr. V11-1

Panaudojimas 2017 m.
DU 180, 3 tūkst. Eur
Sodra – 55,9 tūkst. Eur
Įstaigos išlaikymui - komunaliniams,
prekėms ir paslaugoms iš viso 17,1
tūkst. Eur.
Ilgalaikiam turtui - 0,00 Eur
DU 0,6 tūkst. Eur
Įstaigos išlaikymui
Ilgalaikiam turtui
Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Lėšos nepanaudotos
DU 1,0 tūkst. Eur.
Įstaigos išlaikymui prekėms ir
paslaugoms iš viso 11tūkst. Eur.
Ilgalaikiam turtui 3,0 tūkst. Eur.

