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NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLOS 2017 METŲ
VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Naujosios Akmenės muzikos mokykla įsteigta 1962 m. Ji yra savivaldybės biudžetinė
įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą,
savo antspaudą, atributiką, sąskaitas banke. Muzikos mokyklos grupė – formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokykla. Muzikos mokykla gali vykdyti neformalųjį vaikų švietimą.

Mokyklos nuostata – siekti geriausių ugdymo kokybės rezultatų ir ugdymo procesą grįsti
mokinių, mokytojų, mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu. Meninės veiklos procesą orientuoti į
mokinį bei jo poreikius, ugdyti mokinių meninį skonį ir estetines nuostatas, skatinti mokinių kūrybinę
veiklą, savarankišką mąstymą, ugdyti gebėjimą orientuotis šiandieninėje kultūros kaitoje bei vertinti
muzikinės, teatrinės ir dailės kultūros apraiškas. Mokykla teikia kokybišką muzikinį, dailės ir teatrinį
išsilavinimą pagal vykdomas programas.

VIZIJA

Muzikos mokykla – atviras kultūros židinys miesto bendruomenei. Mokiniai ugdomi kaip
savarankiškos ir kūrybingos asmenybės. Muzikinis ugdymas prieinamas kiekvienam norinčiam mokytis
vaikui. Gabiausieji kvalifikuotai rengiami ateities perspektyvai – profesinei veiklai. Mokykloje dirba
kvalifikuoti pedagogai, kurie vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo principais.
Mokykla sistemingai informuoja bendruomenę apie savo veiklą ir siekia glaudaus bendradarbiavimo
visose sferose.

MISIJA

Moderni meninio ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų meninio
ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras. Mokykla –
visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys, puoselėjantis kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą,
ugdantis harmoningą, tolerantišką, dvasiškai turtingą ir pasaulietinę asmenybę.

Įgyvendinant 2016 m. veiklos planą buvo siekiama suteikti ugdytiniams kokybiškas ir prieinamas
švietimo paslaugas, gabių mokinių profesinį orientavimą bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno
žmogaus visapusiškam ugdymui ir meninei – kultūrinei saviraiškai.

Pasiekti 1.1. uždavinio – užtikrinti įvairių gabumų mokinių muzikinį, dailės, teatrinį
ugdymą, meninę – kultūrinę saviraišką, bendruomeniškumo ir partnerystės plėtrą bei tobulinti
gabių mokinių profesinį orientavimą – įgyvendinimo kokybiniai rezultatai. Patenkinti visų norinčiųjų
mokytis muzikos, dailės, teatro mokinių poreikiai, išplėstos neformaliojo švietimo programų paslaugos.



Mokymas vykdomas pagal parengtą ugdymo planą. Kiekvienam mokiniui pagal jo poreikius, gebėjimus
parengta individuali mokymo programa. Kiekvienas iš jų padarė ryškią pažangą ir buvo įvertintas.
Parengti ir patvirtinti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, sistemingai vyko metodinė veikla. Su
įstojusių į pirmą klasę mokinių tėvais sudarytos sutartys, tikslingai paskirstytas ir suderintas mokytojų bei
darbuotojų darbo krūvis. Dalyvavimas respublikiniuose konkursuose, bendrų projektų vykdymas,
akademinių koncertų, baigiamųjų egzaminų rezultatai bei kiti aspektai rodo, kad užtikrinama efektyvi
ugdomoji veikla, o tuo pačiu – ugdomos kompetencijos.

Ilgalaikis, kryptingas mokymasis, paremtas individualia pedagogika, kuomet mokytojas meno
priemonėmis sukuria kupiną pasitikėjimo ir kūrybišką atmosferą, užgrūdina mokinio valią, moko
darbštumo ir atsakomybės. Muzikos mokyklos bendruomenės pastangų dėka per 4 mokslo metus
mokyklos patrauklumas ir poreikis visuomenėje augo.

2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje ir Akmenės filiale mokėsi 336 mokiniai.
Lyginant su 2015 metais, mokinių skaičius sumažėjo 13 mokinių. Reikia pastebėti, kad per pastaruosius
metus mokinių skaičius mokykloje išlieka stabilus. 2016 m. sudarytos 33 mokinių grupės.

1 lentelė. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas

Ugdymo programos 2016-09-01

Naujosios Akmenės
muzikos mokykla

Ankstyvojo ugdymo programa 21

Pradinio ugdymo programa 82

Pagrindinio ugdymo programa 46

Mėgėjų ugdymo programa 40

Išplėstinio ugdymo programa 23

Kryptingo muzikinio ugdymo programa 2

Iš viso 214

Akmenės filialas
Ankstyvojo ugdymo programa 25

Pradinio ugdymo programa 37

Pagrindinio ugdymo programa 29

Mėgėjų ugdymo programa 17

Išplėstinio ugdymo programa 7

Kryptingo muzikinio ugdymo programa 7

Iš viso 122

Bendras mokinių skaičius 336



Sėkmingai baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio, dailės, teatrinio ugdymo
programas, pagal Muzikos mokyklos nuostatų 76 punktą, išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos
nustatyto pavyzdžio Muzikos mokyklos baigimo pažymėjimai. 2015 – 2016 mokslo metais neformaliojo
vaikų švietimo pažymėjimus gavo 19 mokinių.

2 lentelė. 2016 m. gegužės mėn. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (baigiamosios klasės
perklausos, peržiūros)

Mokinių, dalyvavusių
pagrindinio ugdymo pasiekimų

patikrinime, skaičius
(baigiamojo patikrinimo

perklausa, peržiūra)

Pagrindinio ugdymo žinių,
gebėjimų ir įgūdžių patikrinimo

skaitinė dalis

Procentinė dalis

19 6 (puikiai) 31,58 %
5 (labai gerai) 26,32 %

6 (gerai) 31,58 %
1 (pakankamai gerai) 5,26 %

1 (patenkinamai) 5,26 %

Socialiai remtinų mokinių skaičius nustatomas vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-247 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų
teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“. Mokyklos tarybai aprobavus, 2016 m. sausio – gegužės mėnesiais
mokesčio už mokslą lengvata buvo taikoma 17 mokinių, 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais mokesčio
už mokslą lengvata buvo taikoma 19 mokinių.

Siekiant plėtoti ansamblinio ir kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, muzikos
interpretacijos, meninės saviraiškos įgūdžius ir bendravimo kompetencijas bei užtikrinti mokinių
ugdymosi ir meninės veiklos poreikius, parengtos ir patvirtintos kryptingo muzikinio ugdymo meno
kolektyvuose programos. Programoms pagal ugdymo planą skiriamos 2 – 3 savaitinės valandos.
Mokykloje ir Akmenės filiale sėkmingai veikia 19 meno kolektyvų, kuriuose muzikuoja 224 mokiniai.
Tai sudaro 66,67 proc. visų mokinių skaičiaus.

3 lentelė. Mokyklos ir Akmenės filialo meno kolektyvai

Eil.
Nr.

Kolektyvo pavadinimas Kolektyvo vadovas Kolektyvo
narių skaičius

1 Akmenės filialo jaunučių choras Izolda Gulbinienė 15

2 Akmenės filialo jaunių choras Žydrūnė Kazlauskaitė 30

3 Akmenės filialo kamerinis mišrus choras Izolda Gulbinienė 18

4 Akmenės filialo estradinis ansamblis Sigitas Krasauskas 5

5 Akmenės filialo gitaristų ansamblis Sigitas Krasauskas 8

6 Akmenės filialo jaunesniųjų klasių
smuikininkų ansamblis

Stanislovas Altukavičius 10

7 Akmenės filialo birbynininkų ansamblis Algis Gulbinas 5

8 Akmenės filialo išilginių fleitų ansamblis Algis Gulbinas 4

9 Tradicinių kanklių ansamblis „Akmenėlė“ Loreta Rimkuvienė 7

10 Kanklių ansamblis Loreta Rimkuvienė 6

11 Jaunesniųjų klasių akordeonistų ansamblis Silva Dumskienė 6

12 Pučiamųjų instrumentų orkestras Antanas Norkus 19



13 Jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis Danguolė Vanagienė 7

14 Smuikininkų ansamblis „Stebuklingas strykas“ Danguolė Vanagienė 10

15 Gitaristų ansamblis Tautvydas Karalius 8

16 Roko grupė „Soul Wings“ Tautvydas Karalius 7

17 Jaunučių choras Romena Šimkuvienė 30

18 Jaunių choras „Šiaurės žiedas“ Meilutė Girskienė 25

19 Vokalinis kvartetas Meilutė Girskienė 4

Iš viso: 224

Visiems mokyklos mokiniams 2016 metais buvo sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiuose
konkursuose, festivaliuose, olimpiadose, kituose projektuose, kuriuose jie puikiai reprezentavo mokyklą,
miestą, rajoną.

Akmenės filialo akordeono klasės mokinė Rugilė Petrikaitė (mokytojas Regvaldas
Šmigelskis) Italijoje, Roseto degli Ambruzz mieste vykusiame X tarptautiniame akordeonistų konkurse
„Italian akord“, kuriame varžėsi jaunieji atlikėjai iš Italijos, Slovakijos, Moldovos, Baltarusijos, Rusijos,
už sėkmingą konkursinį pasirodymą gavo III laipsnio laureatės diplomą.

Sėkmingai įvykusiose perklausose pasirodė ir įgijo teisę dalyvauti Dainų šventėje 4
mokyklos ir Akmenės filialo meno kolektyvai. 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums
viena“ Vilniuje dalyvavo mokyklos jaunučių choras (mokytoja Romena Šimkuvienė), tradicinių kanklių
ansamblis „Akmenėlė“ (mokytoja Loreta Rimkuvienė), pučiamųjų instrumentų orkestras (mokytojas
Antanas Norkus) ir Akmenės filialo jaunučių choras (mokytoja Izolda Gulbinienė).

Vakarų Lietuvos dainų šventėje Klaipėdoje dalyvavo mokyklos jaunučių choras (mokytoja
Romena Šimkuvienė) ir jaunių choras „Šiaurės žiedas“ (mokytoja Meilutė Girskienė).

XIX nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso Šiaulių regiono ture
dalyvavo mokyklos ir Akmenės filialo pianistai Ema Šliažaitė (mokytoja Izolda Gulbinienė), Edvinas
Montvilas (mokytoja Jelena Pakatilytė), Rūta Guginytė (mokytoja Svetlana Kudžiminskienė),
smuikininkės Neda Sirvidaitė, Brigita Goštautaitė (mokytoja Danguolė Vanagienė, koncertmeisterė Jolita
Švenienė). Konkurso stygininkų nacionaliniame ture dalyvavo smuikininkės Neda Sirvidaitė, Brigita
Goštautaitė. Konkurso pianistų nacionaliniame ture, vykusiame Klaipėdos universiteto Menų
akademijoje, dalyvavo pianistai Ema Šliažaitė, Edvinas Montvilas. Labai gerai konkursinę programą
atliko ir tapo šio konkurso diplomantu Akmenės filialo mokinys Edvinas Montvilas.

XXIV respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais
instrumentais konkurso Šiaulių regiono ture dalyvavo mokyklos eufonijos klasės mokinys Mangirdas
Kleinas, valtornos klasės mokinys Gvidas Vanagas, trimito klasės mokinys Justas Čiapas (mokytojas
Antanas Norkus, koncertmeisterė Svetlana Kudžiminskienė). Visi trys mokyklos konkursantai gerai
pasirodė ir pateko į konkurso respublikinį turą, vykusį Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etape, vykusiame
Lietuvos nacionalinėje televizijoje, dalyvavo mokyklos vokalinis tercetas – Aurelija Adomaitytė, Kamilė
Ramanauskaitė, Ignas Šnelis (mokytoja Meilutė Girskienė, koncertmeisterė Jolita Švenienė), Akmenės
filialo solistai Danielius Mikalauskis (mokytoja Daiva Palionienė, koncertmeisteris Sigitas Krasauskas),
Gabrielė Montvilaitė (mokytoja Žydrūnė Kazlauskaitė, koncertmeisterė Jelena Pakatilytė).

Mokyklos roko grupė „Soul Wings“ (mokytojas Tautvydas Karalius) dalyvavo Plungėje
surengtame respublikiniame jaunimo muzikos grupių ir vokalistų konkurse „Garsyn 2016“,
respublikiniame moksleivių konkurse „3G – 2016“, vykusiame Šiauliuose ir Šiaulių miesto ir apskrities
menų festivalyje „Šitą žemę man likimas dovanojo“, skirtame Šiaulių miesto 780-ajam gimtadieniui
paminėti.



Šiauliuose organizuotame II respublikiniame konkurse „Šiaurės Lietuvos kompozitorių
dovana lietuvių liaudies instrumentams“ dalyvavo kanklių klasės mokinė Silma Lalaitė (mokytoja Loreta
Rimkuvienė) ir gavo šio konkurso I laipsnio laureatės diplomą.

Respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Baltų dievai ir simboliai“ organizavo
Akmenės gimnazija. Naujosios Akmenės muzikos mokykla konkurso vertinimo komisijai išsiuntė 5
mokinių – Kevino Bergs, Gabijos Vėlavičiūtės, Gabijos Celikovaitės, Gerdos Mockaitytės ir Akvilės
Paulauskaitės (mokytoja Rita Almanis) – dailės darbus. Savo amžiaus grupėje Gabija Celikovaitė užėmė
III vietą.

IV respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Saulėtos gaidos“ Šiauliuose dalyvavo
Akmenės filialo fortepijono klasės mokiniai – Ema Šliažaitė (mokytoja Izolda Gulbinienė) ir Edvinas
Montvilas (mokytoja Jelena Pakatilytė). Edvinas Montvilas tapo konkurso diplomantu.

Mokyklos kanklių klasės mokinys Modestas Ulberkis (mokytoja Loreta Rimkuvienė)
Klaipėdoje vykusiame V Žemaitijos ir Klaipėdos krašto muzikos (meno) mokyklų kanklininkų etiudo
konkurse puikiai atliko kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės etiudą ir tapo šio konkurso laureatu.

I regioniniame akordeono muzikos konkurse „Draugystės tiltai“, surengtame Šiauliuose,
mokyklos akordeono klasės mokinys Justas Stabrauskas (mokytoja Silva Dumskienė) pelnė I laipsnio
laureato diplomą.

XI tarptautiniame mokinių vokalinės sakralinės muzikos festivalyje – konkurse „Skriski,
giesmele...“, vykusiame Kelmės rajone, Šaukėnuose, dalyvavo gausus mokyklos dainininkų būrys.
Konkursas buvo sėkmingas mūsų mokyklos ir Akmenės filialo mokiniams. Emilija Stonkutė (mokytoja
Aldona Savčikienė), Edita Griciūtė, vokalinis kvartetas (mokytoja Meilutė Girskienė) pelnė I laipsnio
diplomus, 1 – 3 klasių mišrus vokalinis ansamblis (mokytoja Aldona Savčikienė) pelnė II laipsnio
diplomą, Gabrielė Druskelytė (mokytoja Aldona Savčikienė), Orinta Rakštytė (mokytoja Romena
Šimkuvienė) pelnė III laipsnio diplomus. Akmenės filialo solistė Augustė Balnytė laimėjo II laipsnio
diplomą, o Jogaila Stoncelis ir Ugnė Kinčinaitė – III laipsnio diplomus. Solistus konkursui paruošė
mokytoja Daiva Palionienė.

IV respublikiniame tautinių muzikos instrumentų kamerinių ansamblių festivalyje –
konkurse „Keturnytis“, surengtame Kretingoje, dalyvavo mokyklos kanklių ansamblis – Silma Lalaitė,
Vytautė Stonkutė, Indrė Labanauskytė, Diana Kastečkaitė ir kanklininkų duetas – Ugnė Laurinaitytė,
Modestas Ulberkis (mokytoja Loreta Rimkuvienė). Kanklių ansamblis pelnė laureato diplomą.

XXXVII tarptautiniame vaikų dainų ir šokių festivalyje „Koninas 2016“, vykusiame Konino
mieste, Lenkijoje, dalyvavo ir sėkmingai pasirodė mokyklos vokalinė grupė – Rugilė Norvaišaitė, Kamilė
Ramanauskaitė, Greta Raudytė ir Eglė Šileikaitė (mokytoja Meilutė Girskienė).

VI tarptautiniame festivalyje „Akordeonų muzikos mozaika“ Kuršėnuose dalyvavo
Akmenės filialo akordeono klasės mokinės Rugilė Petrikaitė ir Ugnė Dumsevičiūtė (mokytojas Regvaldas
Šmigelskis).

V tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „Tūto 2016“, surengtame
Naujojoje Akmenėje, dalyvavo Akmenės filialo birbynininkų ansamblis (mokytojas Algis Gulbinas) ir
mokyklos kanklių ansamblis (mokytoja Loreta Rimkuvienė).

V respublikiniame Povilo Samuičio liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje,
surengtame Šiauliuose, dalyvavo Akmenės filialo birbynininkų ansamblis – Armantė Kyzikaitė, Laurynas
Abakanavičius, Aurelijus Kurganas, mokytojas Valdas Bogavičius (vadovas mokytojas Algis Gulbinas).

IX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokinių teatrų festivalyje „Svečiuose pas
Naminuką“ Mažeikiuose dalyvavo mokyklos teatrinio ugdymo mokiniai (mokytojos Aldona Savčikienė ir
Daiva Kvaukienė).

Vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Dainuojam Lietuvai“, kuris įvyko Ventoje, dalyvavo
mokyklos jaunučių choras (mokytoja Romena Šimkuvienė, koncertmeisterė Marija Botiova), jaunių
choras „Šiaurės žiedas“ (mokytoja Meilutė Girskienė, koncertmeisterė Jolita Švenienė), Akmenės filialo
jaunučių choras (mokytoja Žydrūnė Kazlauskaitė, koncertmeisteriai Jelena Pakatilytė, Sigitas
Krasauskas), Akmenės filialo jaunių choras (mokytoja Izolda Gulbinienė, koncertmeisterė Jelena
Pakatilytė).



Šiaulių regiono fortepijoninių ansamblių festivalyje „Muzikuokime kartu“, organizuotame
Joniškyje, dalyvavo mokyklos fortepijoninis duetas – Rugilė Bauer ir Ugnė Vilkaitė (mokytoja Jolita
Švenienė) bei Akmenės filialo fortepijoninis duetas – Ugnė Batavičiūtė ir Vasarė Kuprevičiūtė (mokytoja
Jelena Pakatilytė).

XVI Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje
„Trimitatis“, įvykusiame Skuodo rajone, Ylakiuose, dalyvavo mokyklos tradicinių kanklių ansamblis
„Akmenėlė“ (mokytoja Loreta Rimkuvienė).

Šiauliuose įvykusiame I akordeonų ansamblių festivalyje „Muzikinės spalvos 2016“,
skirtame 780-ajam Šiaulių miesto gimtadieniui, dalyvavo mišrus instrumentinis ansamblis – akordeono
klasės mokiniai Justas Stabrauskas, Ieva Lalaitė (mokytoja Silva Dumskienė) ir smuiko klasės mokiniai
Brigita Goštautaitė, Rytis Grigas, Meda Kiršytė ir Neda Sirvidaitė (mokytoja Danguolė Vanagienė).

Ventos muzikos mokykloje surengtame vaikų ir jaunimo lietuviškos muzikos festivalyje
„Ant muzikos kranto“ dalyvavo mokyklos fortepijono klasės mokiniai Jokūbas Rimkus (mokytoja Marija
Botiova), Kamilė Ivanovaitė (mokytoja Jolita Švenienė), chorinio dainavimo klasės mokinė Gabrielė
Druskelytė (mokytoja Aldona Savčikienė, koncertmeisterė Marija Botiova), akordeono klasės mokinys
Justas Stabrauskas (mokytoja Silva Dumskienė), birbynės klasės mokinys Loretis Grotuzas (mokytojas
Algis Gulbinas, koncertmeisterė Loreta Rimkuvienė), kanklininkų duetas – Ugnė Laurinaitytė ir
Modestas Ulberkis (mokytoja Loreta Rimkuvienė), jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis – Nojus
Jarušaitis, Rūtenis Goštautas, Pijus Prelgauskas, Viltė Stonkutė ir Urtė Beišinaitė (mokytoja Danguolė
Vanagienė, koncertmeisterė Jolita Švenienė), smuikininkų ansamblis „Stebuklingas strykas“ – Brigita
Goštautaitė, Gvidas Šulskis, Rytis Grigas, Meda Kiršytė ir Neda Sirvidaitė (mokytoja Danguolė
Vanagienė, koncertmeisterė Jolita Švenienė), Akmenės filialo birbynės klasės mokinė Armantė Kyzikaitė
(mokytojas Algis Gulbinas, koncertmeisterė Jelena Pakatilytė).

Rajoniniame folkloro atlikėjų festivalyje „Tramtatulis“ Naujojoje Akmenėje dalyvavo
mokyklos tradicinių kanklių ansamblis „Akmenėlė“, kanklių klasės mokinė Estera Kriukovaitė (mokytoja
Loreta Rimkuvienė), kanklių ir birbynės duetas – Vytautė Stonkutė ir Loretis Grotuzas (mokytojai Loreta
Rimkuvienė ir Algis Gulbinas).

2016 metų Lietuvos mokinių XXII dailės olimpiados „Mano namai“ Akmenės rajono
savivaldybės etape dalyvavo mokyklos dailės klasės mokinės Gabija Celikovaitė ir Akvilė Paulauskaitė
(mokytoja Rita Almanis). Akvilė Paulauskaitė tapo I vietos laimėtoja, Gabija Celikovaitė – II vietos
laimėtoja.

Olimpiada „Muzikinė karuselė“ surengta Ventos muzikos mokykloje. Joje dalyvavo dvi
mokyklos komandos – ,,Comodo“ (mokytoja Aldona Savčikienė), ,,Neumos“ (mokytojos Meilutė
Girskienė ir Romena Šimkuvienė) ir Akmenės filialo komanda ,,Žydrūnės svajoklės“ (mokytoja Žydrūnė
Kazlauskaitė). ,,Comodo“ komanda pelnė nuotaikingiausios komandos vardą, originaliausia tapo
komanda ,,Neumos”, šauniausios komandos vardą pelnė komanda ,,Žydrūnės svajoklės“.

Įgyvendinant mokyklos veiklos visuomeninio pristatymo ir bendradarbiavimo su įvairiomis
įstaigomis plėtrą, mokykloje aktyviai skatinami ilgalaikiai kūrybinio ir meninio tarptautinio
bendradarbiavimo ryšiai su Bocholt – Isselburg – Rhede ir Eisenacho (Vokietija) muzikos mokyklomis,
Aucės (Latvija) muzikos mokykla.

2016 metų pavasarį į Naujosios Akmenės muzikos mokyklą atvyko fleitininkų ir
klarnetininkų ansambliai iš Bocholto (Vokietija). Muzikos mokyklos svečius priėmė Akmenės rajono
savivaldybės vadovai. Viešnagės metu buvo surengti trys įspūdingi šių kolektyvų koncertai: Naujosios
Akmenės kultūros rūmuose, Aucės ir Dobelės (Latvija) muzikos mokyklose. Svečiai su Naujosios
Akmenės muzikos mokyklos mokiniais ir mokytojais muzikavo, šiltai bendravo vakaronėje, aplankė
pajūrio kurortą Palangą.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos dailės klasės mokytoja Rita Almanis kartu su 14
menininkų iš įvairių pasaulio šalių buvo pakviesta į Bocholtą (Vokietija) dalyvauti meniniame projekte
,,Atviros erdvės“ (,,Open spaces“). Tarp Bocholto miesto centro ir rekreacinės zonos prie ežero – buvęs
pramoninis rajonas su senais pastatais. Kaip pritaikyti nenaudojamas erdves arba nebaigtas statybas
miestiečių poreikiams buvo sumanytas projektas ,,Atviros erdvės“. Rengėjai tikėjosi, kad nebaigtų statybų
ar senų gamybinių patalpų erdvėse vyks renginiai, kurie praturtins miestiečių laisvalaikį, o kitų kraštų



menininkų idėjos įkvėps naujoms statyboms. Mokytoja Rita Almanis Bocholte, pagauta kūrybinio
įkvėpimo, nutapė vienos erdvės sienas, savo kūrinį pavadindama ,,Ateities vizija“.

Vyko aktyvus bendravimas su Aucės (Latvija) muzikos mokyklos bendruomene. Šios
mokyklos mokiniai ir mokytojai buvo aktyvūs dalyviai mūsų mokyklos organizuotuose renginiuose –
festivaliuose „Stebuklingas strykas – 2016“, „Pianoforte – 2016“, meniniame projekte „Muzikiniai
rudenys – 2016“.

Kas dvejus metus rengiamas Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas ,,Dainų
dainelė“. Jis organizuojamas keliais etapais. Pirmiausia vaikai ir mokiniai pasirodo savo ugdymo
įstaigose, tuomet dalyvauja savivaldybės etape. Iš šio etapo atrinkti dainininkai dainuoja zoniniame etape,
o geriausieji pasirodo LRT televizijoje. 2016 metais konkurso ,,Dainų dainelė“ zoninis etapas pirmą kartą
surengtas Naujojoje Akmenėje. Konkursą organizavo Naujosios Akmenės muzikos mokykla kartu su
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Naujosios Akmenės
kultūros namuose vykusiame konkurse dalyvavo jaunieji dainorėliai iš Akmenės, Joniškio, Pakruojo,
Radviliškio ir Šiaulių rajonų.

Vyko aktyvus bendradarbiavimas su Šiaulių apskrities ir rajono muzikos mokyklomis,
rajono ir miesto švietimo bei kultūros įstaigomis. Mokykla organizavo 4 tradicinius festivalius –
fortepijoninės muzikos festivalį „Pianoforte – 2016“, meno terapijos festivalį neįgaliems „Augame
širdimi – 2016“, pop – rock muzikos festivalį „Sparnai“, styginių instrumentų ansamblių festivalį
„Stebuklingas strykas – 2016“.

Nuolat palaikomi dalykiniai ryšiai su Šiaulių koncertine įstaiga „Saulė“. Su šia įstaiga jau
septintą kartą organizuotas meninis projektas „Muzikiniai rudenys – 2016“. Mūsų mokyklos ir Aucės
(Latvija) muzikos mokyklos mokiniai turėjo galimybę dalyvauti koncertinėje programoje kartu su
profesionaliu kolektyvu – Šiaulių kameriniu orkestru (meno vadovas ir dirigentas – Ričardas Šumila).

Mokykla vykdo sėkmingą bendradarbiavimą su Akmenės rajono sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Akmenės viltis“. Septintą kartą laimėtas sveikatos fondo projektas „Augame širdimi –
2016“, kuris sudarė galimybę organizuoti tradicinį tarptautinį meno terapijos festivalį neįgaliems
„Augame širdimi – 2016“. Jame dalyvavo ir kiti socialiniai mokyklos partneriai – Aucės (Latvija)
vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, Akmenės rajono Dabikinės specialiosios ir Kruopių
pagrindinės mokyklos mokiniai bei mokytojai.

Siekiant stiprinti ir plėsti ankstyvojo muzikinio ugdymo programas, aktyvus
bendradarbiavimas su lopšeliais – darželiais „Žvaigždutė“, „Atžalynas“ ir „Gintarėlis“ sudarė galimybę
bendrai projektinei veiklai. Vykdyti projektai: „Dul dul dūdelė – 2“, „Skambančios dūdelės“,
„Skambančios dūdelės – 2“, „Muzikuoju ...“.

Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimų renginys ,,ŠAMA 2016“ vyko Pakruojo dvare.
Šiame renginyje buvo nominuoti ir apdovanoti geriausi Šiaulių apskrities muzikantai. Akmenės rajonui
atstovavo ir pelnė geriausio meno kolektyvo nominaciją Naujosios Akmenės mieste, Akmenės rajone ir
šalyje aktyviai koncertuojantis Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklių ansamblis, vadovaujamas
mokytojos Loretos Rimkuvienės.

2016 metais mokyklos mokytojai organizavo ir su savo mokiniais pravedė apie 70 koncertų
miesto bei rajono mokyklose, vaikų globos namuose, darželiuose, bažnyčiose, bibliotekose, įvairiose
koncertų salėse. Pravesti tradiciniai šeimyninio muzikavimo, kalėdiniai, mokyklos absolventų koncertai.
Pirmą kartą Tarptautinės muzikos dienos proga surengtas Akmenės rajono muzikos mokyklų atlikėjų
koncertas „Muzikinis laimėjimas“, kuriame buvo pagerbti 2015 – 2016 mokslo metais dalyvavę
įvairiuose muzikiniuose konkursuose Akmenės rajono muzikos mokyklų mokiniai. Mokyklos mokiniai ir
mokytojai aktyviai įsijungė į 45 – ąją rajono meno šventę „Akmenės smuikelis“ ir Naujosios Akmenės
miesto šventę.

Mokykloje organizuotos dailės ugdymo programos mokinių parodos, dailės darbais
papuošiant mokyklos erdves. Mokyklos dailės klasės mokinių ir dailės klasės mokytojos Ritos Almanis
dailės darbų parodos surengtos Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ventos miesto
bibliotekoje – filiale. Dailės klasės mokinių ir mokytojos Ritos Almanis dailės darbai buvo eksponuoti
Akmenės krašto muziejuje veikusioje Akmenės rajono tautodailininkų, meno kūrėjų ir mėgėjų parodoje.
Mokytojos Ritos Almanis dailės darbai buvo atrinkti į zoninę tautodailininkų ir meno mylėtojų parodą,



kuri įvyko Šiaulių dailės galerijoje. Minint Vietos savivaldos dieną, Akmenės rajono savivaldybės pastate
veikė kūrybinių darbų paroda „Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau“. Parodai dailės darbus pateikė rajono
švietimo įstaigų ugdytiniai. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos dailės klasę reprezentavo Eglės
Kazazajevaitės, Akvilės Paulauskaitės, Gabijos Vėlavičiūtės ir Gabijos Celikovaitės tapybos darbai. Į
kūrybinių darbų parodos rezultatų aptarimą buvo pakviesti parodos nugalėtojai ir juos paruošę mokytojai.
Džiugu, kad tarp penkių kūrybinių darbų parodos „Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau“ nugalėtojų buvo ir
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos dailės klasės mokinė Gabija Celikovaitė (mokytoja Rita
Almanis). Parodos vertinimo komisija palankiai įvertino Gabijos nutapytą natiurmortą. Nugalėtojus
pasveikino Akmenės rajono savivaldybės vadovai.

2016 metais teatrinio ugdymo programos mokiniai kartu su mokytojomis Aldona
Savčikiene, Daiva Kvaukiene pastatė ir pristatė Naujosios Akmenės miesto bendruomenei du spektaklius
– „Mamytei“ ir dviejų dalių pjesę „Žvaigždės vaikas“ (O. Vaildo pasakos motyvais). Mokytoja Ona
Lechavičiutė vedė atvirą muzikos popietę „Egzotinių šalių melodijos“.

2016 metų vasario – birželio ir rugsėjo – gruodžio mėnesiais mokykla vykdė dvi
neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas – dailės ugdymo programą „Prisilietę prie meno“ (10
dalyvių, mokytoja Rita Almanis) ir atvirą jaunimo erdvę „Meno arka+“ (13 dalyvių, mokytoja Danguolė
Vanagienė).

Įgyvendinant 1.2. uždavinį – Gilinti ugdymo turinio individualizavimą ir
diferencijavimą, gerinant švietimo kokybę, vadybą ir plečiant mokymosi visą gyvenimą galimybes –
pasiekti kokybiniai rezultatai.

Mokykloje dirba 28 pedagogai (25 – pagrindinėje darbovietėje, 3 – nepagrindinėje
darbovietėje): 1 neatestuotas mokytojas, 5 mokytojai, 13 vyresniųjų mokytojų, 9 mokytojai metodininkai.
Iš jų Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės filiale dirba 10 pedagogų (9 – pagrindinėje
darbovietėje, 1 – nepagrindinėje darbovietėje): 2 mokytojai, 4 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai
metodininkai.

Mokykloje 2016 metais veikė 8 metodinės grupės, vyko 2 metodinių grupių vadovų kaita:
muzikos instrumento (fortepijonas) (buvusi vadovė Svetlana Kudžiminskienė, dabartinė vadovė Jelena
Pakatilytė), pučiamųjų ir mušamųjų muzikos instrumentų (buvęs vadovas Antanas Norkus, dabartinis
vadovas Rimantas Gintauskas), styginių muzikos instrumentų (Danguolė Vanagienė), liaudies muzikos
instrumentų ir muzikos instrumento (akordeonas) (vadovė Loreta Rimkuvienė), solinio ir chorinio
dainavimo (vadovė Žydrūnė Kazlauskaitė), muzikos teorijos (vadovė Meilutė Girskienė), dailės ugdymo
(vadovė Rita Almanis), teatrinio ugdymo (vadovė Aldona Savčikienė) metodinės grupės, kurios jungia
giminingų dalykų mokytojus, vykdančius ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties
sklaidą. Aktyviai dirba 10 narių metodinė taryba. Posėdžių metu sprendžiami muzikinio, meninio ugdymo
ir jo kokybės gerinimo klausimai, numatomi renginiai, pasidalijama veikla, aptariamos pasiekimų ir
vertinimų aktualijos. Vyksta visų dalykų mokymo programų derinimas ir atnaujinimas. Mokyklos
mokytojai turi galimybę dalintis gerąja patirtimi, numatyti esmines darbo kryptis mokslo metams
Akmenės rajono muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio susirinkimuose ir kitose šalies ugdymo
įstaigose. Mokytoja Loreta Rimkuvienė parengė metodinį leidinį „Lyra/ Instrumentuotės kanklių
ansambliams“ ir jį pristatė mokyklos metodinei tarybai.

Pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokykloje, Akmenės rajono
jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre ir kitose šalies švietimo įstaigose. Mokyklos mokytojų
susidomėjimo sulaukė Naujojoje Akmenėje vykęs kvalifikacijos tobulinimo renginys – seminaras
„Kūrybingas jaunojo atlikėjo muzikinio mąstymo ugdymas“, kurį vedė Kauno mokyklos – darželio
„Šviesa“ muzikos mokytoja, Kauno seserų benediktinių vienuolyno sakralinio choro vadovė Sesuo Pija
Kristina Metrikytė. Kiekvienas mokytojas renginius rinkosi pagal savo poreikius, galimybes ir pasiūlą.

2016 metais patvirtintos nauja mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) atestacijos komisija, mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2016 – 2018 metų
atestacijos programa. 2016 metais mokytoja Marija Botiova įgijo muzikos (fortepijonas) vyresniosios
mokytojos kvalifikacinę kategoriją.



Įgyvendinant 1.3 uždavinį – Tobulinti neformalųjį švietimą, modernizuojant bazę ir
aprūpinant ugdymo procesą naujomis mokymo priemonėmis, estetizuojant aplinką – pasiekti
kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.

Tobulinant mokyklos materialinę bazę ir estetinę išvaizdą, mokykla planingai aprūpinama
kokybiškam ugdymui reikalingomis techninėmis ir vaizdinėmis priemonėmis. Mokyklos vidaus erdvėms
jaukinti yra panaudojami mokinių dailės darbai, foje vyksta dailės darbų parodos. Naujų technologijų
pagalba mokyklos salėje organizuojamas įvykusių koncertų ir kitų renginių įrašų demonstravimas ir
aptarimas. Tai skatina tobulesnio rezultato siekimo.

Ieškodama galimybių pagerinti mokinių ugdymosi sąlygas, mokykla dalyvauja įvairiuose
projektuose. Akmenės rajono savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos projektui „Augame širdimi – 2016“ skirta 500 eurų. Iš savivaldybės Švietimo, kultūros,
jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos projektui „Kūrybiškiausių šeimų sambūris“ skirta
200 eurų. Buvo parašytas tarptautinis projektas „Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimas siekiant mažinti
socialinę atskirtį per muzikos veiklas“. Laukiama atsakymo dėl projekto finansavimo.

Įstaiga per 2016 metus surinko 872 Eur 2 % paramos ir 210 Eur rėmėjų lėšų. Iš šių lėšų
nupirkta transporto paslaugos, kopijavimo popierius, lėšos naudotos mokyklos rengiamų festivalių
organizavimui.

Mokykla nusipirko Meno mokyklos įkūrimo Naujosios Akmenės mieste investicinio projekto
parengimo paslaugas, rekonstruojant ir meno mokyklai pritaikant pastatą, esantį Taikos g. 20, Naujojoje
Akmenėje.

Mokykloje sėkmingai dirba garso įrašų studija, kurioje kuriamos fonogramos mokyklos meno
kolektyvams ir solistams, kompiuterio pagalba aranžuojami kūriniai, įrašomas mokinių ir mokytojų
muzikavimas ir dainavimas.

Muzikos istorijos ir dailėtyros pamokose naudojama interaktyvi lenta, kurios pagalba galima
ženkliai praplėsti mokymo medžiagos audiovizualizaciją.

Mokykla nuo 2015 metų perėjo prie elektroninio dienyno administravimo. Patvirtintos
mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatos.

2016 metais atliktas einamasis mokyklos remontas.



ĮSTAIGOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS

Stiprybės Silpnybės
1. Stabilus mokinių skaičius.
2. Stipri kūrybiškumo atmosfera ir šiltas
mikroklimatas.
3. Aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį
turintis pedagoginis personalas.
4. Geri mokinių akademiniai, konkursų
rezultatai ir aktyvi mokinių ir pedagogų
koncertinė veikla.
5. Aktyvi mokytojų metodinė veikla.
6. Ženklus išorės lėšų pritraukimas, dalyvaujant
įvairių fondų projektuose.
7. Aktyvus muzikinės švietėjiškos veiklos ir
meninės labdaros plėtojimas.
8. Ryšiai su visuomene ir mokinių tėvais.
9. Gerinama įstaigos materialinė bazė.

1. Didėja mokinių krūvis bendrojo ugdymo
mokyklose.
2. Didėja mokinių skaičius, kurių tėvai išvykę
dirbti į užsienį, todėl jie nepakankamai parengia
namų užduotis.
3. Didėja mokinių skaičius, kurių tėvai negali
įsigyti muzikos instrumento.
4. Patalpų, skirtų ugdytinių, kurie neturi muzikos
instrumentų namuose, savarankiškam,
individualiam darbui, trūkumas.
5. Netinkama, maža koncertinė mokyklos salė.

Galimybės Grėsmės
1. Bendradarbiavimas su užsienio mokyklomis,
galimybė susipažinti su ES kultūra.
2. Mokinių ugdymas individualizuojamas pagal
jų poreikius vykdant neformalųjį švietimą ir
formalųjį švietimą papildantį ugdymą.
3. Geros sąlygos mokytojų profesiniam
tobulėjimui bei profesinei veiklai.
4. Sudaromos sąlygos kvalifikacijos kėlimui.
5. Sudaroma galimybė mokiniams dalyvauti
įvairiuose jaunųjų atlikėjų konkursuose.
6. Informacinė, konsultacinė Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus specialistų pagalba.
7. Integruojami specialiuosius poreikius turintys
asmenys.
8. Stiprinamas ankstyvasis ugdymas.
9. Muzikos mėgėjų programos vykdymas sudaro
mokymosi visą gyvenimą galimybę.
10. Atviros jaunimui erdvės sukūrimas ir
stiprinimas.
11. Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis
švietimo ir kultūros įstaigomis.

1. Nepalanki demografinė situacija.
2. Didėja mokinių skaičius, kurių tėvai emigruoja į
užsienį ir vaikai lieka be tinkamos priežiūros.
3. Mažėja atskirų specialybių populiarumas.
4. Išliekanti nedarbo problema Akmenės rajone
riboja mokinių galimybę lankyti muzikos mokyklą.



IV. PRIDEDAMI PRIEDAI

1. Ugdymo proceso priežiūros planas.
2. Mokyklos tarybos veiklos planas.
3. Metodinės tarybos veiklos planas
4. Mokytojų tarybos veiklos planas.
5. Atestacijos komisijos veiklos planas.
6. Mokyklos renginių planas.
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