
   
 

 

 

PRITARTA 

Druskininkų savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-65 

 

 

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS   

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

ĮVADAS 

 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla – tai neformaliojo vaikų 

švietimo mokykla, turinti juridinio asmens teises. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei mokyklos nuostatais.  

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų savivaldybė. 

Mokyklos įsteigimo data: 1960 m. spalio 1 d. 2010 m. liepos 1 d. pakeistas mokyklos 

pavadinimas ir mokykla pavadinta Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla.  

Mokyklos buveinė: Vytauto g. 23, LT-66118, Druskininkai. 

Mokykla turi Vytauto Kazimiero Jonyno dailės ugdymo skyrių, kuris tęsia 1978 m. 

rugpjūčio 30 d. įsteigtos V. K. Jonyno dailės mokyklos veiklą. Skyrius vykdo ankstyvojo, kryptingo 

(išplėstinio), mėgėjų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. 

Skyriaus buveinė: Vytauto g. 14, LT-66127, Druskininkai.  

Mokyklos paskirtis: kryptingo meninio ugdymo mokykla - muzikinio, dailės, 

choreografijos ugdymo mokykla. 

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85. 

Mokyklai priklauso patalpos esančios Vytauto g. 23, (plotas 1214,55 kv. m.), kuriose yra 

21 muzikos dalykų mokomoji klasė, didžioji salė, mažoji salė, biblioteka, mokytojų metodinis kabinetas 

ir Vytauto g. 14 (plotas 1720,11 kv. m.). 1037,51 kv. m. naudojasi vaikų lopšelis-darželis „Žibutė“, 

682,60 kv. m. mokykla, kuriose yra 8 dailės mokomųjų dalykų klasės. Druskininkų švietimo centro 

patalpose (324,33 kv. m.) yra 2 dailės mokomosios klasės, 1 choreografijos salė bei persirengimo 

kambarys. 

Mokykla finansiškai savarankiška, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.  

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Druskininkų 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojų metodinis būrelis, metodinės grupės. Mokykla atvira miesto 

bendruomenei, nuolat bendradarbiauja su kitomis ugdymo ir kultūros įstaigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis ir kt.  

M. K. Čiurlionio meno mokykloje veikia meniniai kolektyvai: suaugusiųjų mišrus, jaunučių 

ir jaunių chorai, kanklininkų, smuikininkų, pučiamųjų instrumentų, akordeonininkų ir mišrūs ansambliai. 

Mokykloje nuolat vyksta įvairūs renginiai: koncertai, parodos, susitikimai ir kt.  

 

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS  

 

2019 metų veikla buvo vykdoma vadovaujantis Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.V1-26 patvirtintu Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos 2019 metų veiklos planu, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 

m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V35-1082 pritartu ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

direktoriaus  2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V1-130 patvirtintu  Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos 2018 - 2020 m. strateginiu veiklos planu. 



   
 

 

 

2019 m. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos tikslai: 

1. tobulinti ugdymo(si) kokybę; 

2. stiprinti mokyklos įvaizdį plečiant mokyklos švietėjišką veiklą, tobulinant 

ugdymo aplinką.  

2019 m. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos uždaviniai: 

1. gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, keliant mokinių mokymosi motyvaciją; 

2. tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą; 

3. stiprinti ugdymo(si) proceso ir turinio vertinimą ir įsivertinimą; 

4. nuolat kelti mokytojų profesines kompetencijas; 

5. aktyvi koncertinė, parodinė ir projektinė veikla, organizavimas/dalyvavimas 

konkursuose, festivaliuose, renginiuose mieste, šalyje ir užsienyje;  

6. bendradarbiavimas su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, bendruomenėmis; 

7. materialinės bazės stiprinimas, ugdymo aplinkos tobulinimas.  

Priemonės: 

1. gerinti ugdymo(-si) kokybę kryptingai planuojant ugdymo turinį, atnaujinant dalykų 

dėstymo programas, keliant mokinių mokymosi motyvaciją;  

2. tobulinti pamokos vadybą taikant šiuolaikinės pamokos struktūrą, plečiant bei įvairinant 

ugdomąją veiklą; 

3. stiprinti vertinimo ir įsivertinimo dermę, bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir 

jų tėvams; 

4. stiprinti ir tobulinti mokytojų profesines kompetencijas dalyvaujant seminaruose ir kt. 

renginiuose; 

5. aktyvi koncertinė, parodinė ir projektinė veikla, organizavimas/dalyvavimas 

konkursuose, festivaliuose, renginiuose mieste, šalyje ir užsienyje; 

6. bendradarbiavimas per veiklas, projektus, renginius; 

7. gerinti ugdymo(si) aplinką ir stiprinti mokyklos įvaizdį, atnaujinant mokyklos materialinę 

bazę. 

Atsižvelgiant į 2018 – 2020 m. strateginio veiklos plano prioritetus, tikslus ir uždavinius 

įgyvendintas 2019 m. veiklos planas: 

1. įgyvendintas 2018-2019 m. m. ugdymo planas; 

2. pasiekti veiklos plane numatyti tikslai: tobulinti ugdymo(si) kokybę, stiprinti mokyklos 

įvaizdį, plečiant mokyklos švietėjišką veiklą, tobulinant ugdymo aplinką. Įgyvendinus tikslus - pagerėjo 

ugdymo(si) kokybė, plečiant mokyklos švietėjišką veiklą bei tobulinant ugdymo aplinką sustiprėjo 

mokyklos įvaizdis.   

3. Įgyvendinti veiklos plane numatyti uždaviniai: gerinti ugdymo(si) proceso kokybę 

keliant mokinių mokymosi motyvaciją, tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą, stiprinti ugdymo proceso 

ir turinio vertinimą ir įsivertinimą, nuolat kelti mokytojų profesines kompetencijas, stiprinti mokyklos 

įvaizdį plečiant mokyklos švietėjišką veiklą, tobulinant ugdymo aplinką, aktyvinti koncertinę, parodinę 

ir projektinę veiklą, organizuojant/dalyvaujant konkursuose, festivaliuose, renginiuose mieste, šalyje ir 

užsienyje, bendradarbiauti su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, bendruomenėmis, stiprinti 

materialinę bazę, tobulinti ugdymo aplinką: 

3.1. Siekiant gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, keliant mokinių mokymosi motyvaciją 

parengta/atnaujinta16 dalyko dėstymo programų (2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V1- 81), 

kryptingai planuotas ugdymo turinys atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, pasiekimus, 

gebėjimus, taikyti inovatyvūs ugdymo metodai. Parengtas ir patvirtintas pamokų/ugdymo dienų 

lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V1- 111). Atnaujintas ir 

patobulintas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo tvarkos aprašas (2019 m. 

rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. V1- 92). Didėjo mokinių mokymosi motyvacija, 5 proc. padidėjo mokinių 

lankomumas; 



   
 

 

 

3.2. Tobulinant šiuolaikinės pamokos vadybą taikyta šiuolaikinės pamokos struktūra, 

paįvairinta ugdomoji veikla, racionaliai ir veiksmingai naudotas pamokos laikas, organizuotas mokinių 

darbas. Patvirtinti pamokų stebėsenos planai (2019 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V1-125 ), stebėtos 29 

pamokos. Pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai (2018 m. padėkos raštais buvo apdovanoti 65 mokiniai, 

2019 m. – 76);  

3.3. Stiprinant ugdymo(si) proceso ir turinio vertinimą ir įsivertinimą bendradarbiavo 

mokytojai, mokiniai, tėvai. Įvyko 43 mokytojų, auklėtojų, mokinių ir jų tėvų, klasės tėvų ir visuotiniai 

susirinkimai/susitikimai, individualūs pokalbiai. Atnaujintas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

bei įsivertinimo tvarkos aprašas (2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. V1- 92). Bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams ir tėvams - stiprėjo vertinimo ir įsivertinimo dermė. Pagerėjo mokinių 

lankomumas,   tėvai aktyviau dalyvavo mokyklos veikloje (pusmečių peržiūros, perklausos, baigiamųjų 

darbų gynimas, koncertai, parodos ir kt.); 

3.4. Mokytojai ir nepedagoginiai darbuotojai dalyvavo 48 dalykiniuose seminaruose, 

konferencijose, organizavo metodines konferencijas, parengė ir skaitė metodinius pranešimus. Tobulėjo 

šiuolaikinės pamokos vadyba, stiprėjo mokytojų ir kitų darbuotojų profesinės kompetencijos, mokytojai 

pamokoje taiko inovatyvius mokymo metodus, pagerėjo ugdymo proceso kokybė, mokinių savijauta 

pamokose, mokymosi rezultatai;  

3.5. Stiprinant mokyklos įvaizdį, plečiant mokyklos švietėjišką veiklą, tobulinant ugdymo 

aplinką mokyklos mokiniai ir mokytojai mieste, šalyje ir užsienyje organizavo/dalyvavo konkursuose, 

festivaliuose, koncertuose, parodose ir kituose renginiuose. Viso suorganizuota/dalyvauta 130 įv. 

renginių, koncertų, projektų, 32 parodos, 41 konkursas, festivaliai. Stiprėjo mokyklos įvaizdis 

savivaldybėje, Respublikoje bei užsienyje, kilo mokinių mokymosi motyvacija siekti aukštesnių 

mokymosi rezultatų, didėjo norinčiųjų mokytis meno mokykloje skaičius. Viso padidėjo 70 mokinių. 

(2018 m.  mokykloje mokėsi 475 mokiniai, 2019 m. – 545).; 

3.6. Siekiant įtraukti mokinių tėvus, socialinius partnerius, bendruomenės narius į aktyvią, 

švietėjišką, kultūrinę mokyklos veiklą bendradarbiauta su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, 

bendruomenėmis. Suorganizuota vaikų vasaros užimtumo stovykla, tarptautinis pleneras, suaugusiųjų 

švietimo savaitės renginys, geriausių mokyklos mokinių pagerbimo ir apdovanojimo renginiai. Stiprėjo 

mokyklos įvaizdis, bendradarbiavimas, gerėjo tėvų įsitraukimas, suaktyvėjo mokyklos bendruomenės 

veikla, didėjo norinčiųjų mokytis meno mokykloje skaičius;  

3.7. Stiprinant materialinę bazę bei tobulinant ugdymo aplinką atlikti mokyklos vidaus 

remonto darbai, atnaujintos/suremontuotos 5 mokyklos klasės/patalpos, įsigytos ugdymo procesui 

reikalingos priemonės ir inventorius: 159 kėdės, 17 muzikos instrumentų (1 saksofonas – baritonas, 16 

perkusijos instrumentų komplektai), įsigytos ugdymo priemonės choreografijos (1 gimnastikos čiužinys, 

16 kilimėlių, 16 lazdelių) bei dailės (2 siuvimo ir 2 vėlimo mašinos, 2 edukaciniai stalai) pamokoms. 

Atsinaujino mokyklos patalpos, pagerėjo mokyklos įvaizdis, pagerėjo ugdymo aplinka, tai įtakojo 

geresnę mokinių savijautą, paskatino mokinius geriau, kūrybiškiau atlikti užduotis. 

Iki 2019 m. spalio 27 d. nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 17,25 iš jų 4 

pedagoginių darbuotojų, o mokytojų darbo krūviai nustatomi pedagoginio darbo valandomis (2017 m. 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T1-138 „Dėl Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Druskininkų savivaldybės 

biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“  pakeitimo“). Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.T1-137 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 

2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.T1-86 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2019 m. spalio 28 d. nustatytas 

didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 15,25 iš jų 4 pedagoginės pareigybės.  

 

 

 



   
 

 

 

Mokytojų atestacija 

 Viso mokytojų 

(spalio 1 d. 

duomenimis) 

Mokytojas Vyr. mokytojas Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

 2018 

m. 

2019 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

Muzika 20 20 4 3 10 11 5 4 1 2 

Dailė 7 7 2 2 2 2 3 3 - - 

Choreografija 3 3 3 3 - - - - - - 

Viso meno 

mokykloje 

30 30 9 8 12 13 8 7 1 2 

 

Kvalifikacinė kategorija Mokytojų skaičius 

2018-10-01 2019-10-01 

Iš viso pedagogų 30 30 

Iš jų pagal kvalifikacines kategorijas:   

Neatestuotų  0 0 

Mokytojas 9 8 

Vyresnysis mokytojas 12 13 

Mokytojas metodininkas  8 7 

Ekspertas  1 2 

2018 m. pabaigoje aukštesnei kvalifikacinei kategorijai buvo atestuoti 2 mokytojai ir nuo 

2019 m. sausio 1 d. mokytojui ir koncertmeisteriui Taurui Olšauskui suteikta vyr. mokytojo ir vyr. 

koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija, mokytojai metodininkei Eglei Sakavičienei mokytojos 

ekspertės kvalifikacinė kategorija. Pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos 2019 – 2021 m. perspektyvinę programą 2019 m. vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai 

planavo atestuotis du mokytojai, tačiau vienas mokytojas nutraukė darbo sutartį, o kitas - atestaciją atidėjo 

2020 m., todėl 2019 metais mokykloje atestuotų mokytojų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai nebuvo.  

Mokytojams ir aptarnaujančiam personalui sudaromos sąlygos kelti savo kvalifikaciją. 

2018 m. mokytojai ir aptarnaujantis personalas tobulino kvalifikaciją 42, o 2019 m. – 48 seminaruose. 

2019 m. mokytojai vedė 9 atviras pamokas, 5 integruotas pamokas, parengė 16 metodinių priemonių, 

skaitė 18 metodinių pranešimų, vedė 14 edukacinių mokymų, stebėjo pamokas, dalyvavo konkursų, 

akademinių koncertų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų vertinimo komisijos darbe. 

Programų dalyvių pokyčiai, mokinių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokyklos Muzikos ir 

kitų menų skyriuje pagal klases spalio 1 d. duomenimis: 

Muzikos dalykų programų dalyvių pokyčiai: 

Klasės Mokinių skaičius 2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

Mokinių skaičius 2019-2020 m. m. 
(2019-10-01) 

Iš viso Iš jų pagal neformaliojo 

ugdymo programas 
Iš viso Iš jų pagal neformaliojo 

ugdymo programas 

Pradinio ugdymo I 

klasė 

46 18  38 15 (iš jų 3 suaugę) 

Pradinio ugdymo II 

klasė 

34 9 (iš jų 2 suaugęs) 36 7  

Pradinio ugdymo III 

klasė 

26 3 29 5 



   
 

 

 

Pagrindinio ugdymo I 

klasė 

28 1 21 2 

Pagrindinio ugdymo II 

klasė 

21 - 24 - 

Pagrindinio ugdymo III 

klasė 

15 - 22 - 

Pagrindinio ugdymo IV 

klasė 

17 - 14 - 

Išplėstinio ugdymo I 

klasė  

2 - 2 - 

Išplėstinio ugdymo II 

klasė 

- - 2 - 

Iš viso: 189 31 188 29 

2018 m. spalio 1 d. duomenimis muzikos dalykų mokėsi 189 mokiniai. Iš jų 158 mokiniai 

FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 31 neformaliojo ugdymo programose. 2019 m. spalio 1 d. 

duomenimis meno mokyklos muzikos dalykų mokosi 188 mokiniai. Iš jų 159 mokiniai FŠPU pradinėje 

bei pagrindinėje ir 29 neformaliojo ugdymo programose. 2019 m. mokinių skaičius lyginant su 2018 m. 

sumažėjo 1 mokiniu.  

Choreografijos programų dalyvių pokyčiai:  

Programos Klasių skaičius Mokinių skaičius 
2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

2019-2020 m. m. 
(2019-10-01) 

2018-2019 m.m. 
(2018-10-01) 

2019-2020 m. m. 
(2019-10-01) 

Choreografijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo 

6 6 49 54 

Choreografijos 

neformaliojo ugdymo 

programa 

1 4 19 53 

Viso: 7 10 68 107 

2018 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos choreografijos dalykų mokėsi 68 mokiniai. 

Iš jų 49 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 19 neformaliojo ugdymo programoje. 2019 m. spalio 

1 d. duomenimis meno mokyklos choreografijos dalykų mokosi 107 mokiniai. Iš jų 54 mokiniai FŠPU 

pradinėje bei pagrindinėje ir 53 neformaliojo ugdymo programoje. 2019 m. mokinių skaičius lyginant su 

2018 m. padidėjo 39 mokiniais. Mokinių skaičiaus didėjimą lėmė didesnis norinčiųjų mokytis vaikų 

skaičius. Suformuotos trys neformaliojo ugdymo programos klasės: dvi Viečiūnuose ir viena 

Leipalingyje. 

Programų dalyvių pokyčiai, mokinių ir klasių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. 

K. Jonyno dailės skyriuje:  

Programos Klasių skaičius Mokinių skaičius 
2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

2019-2020 m. m. 
(2019-10-01) 

2018-2019 m.m. 
(2018-10-01) 

2019-2020 m. m. 
(2019-10-01) 

Pagrindinio ugdymo 8 8 86 91 

Neformaliojo ugdymo:  

“Ankstyvasis dailės 

meninis ugdymas”  

2 4 28 45 

“Ankstyvas 

parengiamasis dailės 

meninis ugdymas” ir 

“Dailės išplėstinio 

7 8 85 96 



   
 

 

 

meninio ugdymo 

programa”  

“Suaugusių dailės 

meninis ugdymas” 

2 2 19 18 

Viso: 19 22 218 250 

Iš jų mokosi pagal 

neformaliojo ugdymo 

programas 

11 14 132 159 

2018 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokėsi 218 mokinių. Iš jų 

86 mokiniai FŠPU pagrindinėje programoje ir 132 neformaliojo ugdymo programose. 2019 m. spalio 1 

d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokosi 250 mokinių. Iš jų 91 mokinys FŠPU pagrindinėje 

programoje ir 159 neformaliojo ugdymo programose. 2019 m. mokinių skaičius lyginant su 2018 m. 

padidėjo 32 mokiniais. Mokinių skaičiaus didėjimą lėmė didesnis norinčiųjų mokytis vaikų skaičius. 

Suformuotos trys neformaliojo ugdymo programų klasės: dvi “Ankstyvasis dailės meninis ugdymas” 

programos klasės (iš jų viena meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje, kita Viečiūnuose) bei viena 

“Ankstyvas parengiamasis dailės meninis ugdymas”  programos klasė meno mokyklos V. K. Jonyno 

dailės skyriuje. 

Mokykla, vykdydama 2019 m. neformaliojo švietimo programą iki 2019 m. gegužės 27 d. 

vadovavosi Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Druskininkų 

savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ patvirtintomis teikiamų 

paslaugų kainomis. Nuo 2019 m. gegužės 28 d. vadovavosi Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. 

gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-50 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. 

sprendimo Nr. T1-63 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą nustatymo“ pakeitimo“     

Atlyginimo dydis priklausomai nuo paslaugos, ugdymo valandų skaičiaus, grupinių ar individualių 

užsiėmimų, svyruoja nuo 4 iki 41 € mokiniui per mėnesį. 

Mokinių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokykloje:  
2019-10-

01 
Muzikos dalykai Dailė  Choreografija 

 Pradinis, 

pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Pradinis, 

pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Mokinių 

skaičius 

 159 29 91 159 54 53 

Viso: 188 250 107 

Bendras 

skaičius 

 

545 

2019 m. spalio 1 d. duomenimis muzikos ir kitų menų skyriuje muzikos dalykų mokosi 188 

mokiniai. Iš jų 29 pagal neformaliojo ugdymo programas. Choreografijos mokosi 107 mokiniai. Iš jų 53 

pagal neformaliojo ugdymo programą. V. K. Jonyno dailės skyriuje mokosi 250 mokinių. Iš jų 159 pagal 

neformaliojo ugdymo programas. Viso meno mokykloje mokosi 545 mokiniai. 2019 m. mokinių skaičius 

lyginant su 2018 m. padidėjo 70 mokinių. Didėjimą lėmė didesnis norinčiųjų mokytis vaikų skaičius, 

suformuotos papildomos neformaliojo ugdymo programų klasės meno mokykloje, Leipalingyje 

Viečiūnuose, aukšta mokytojų kvalifikacija, patraukli ugdymo(si) aplinka, atnaujinta materialinė bazė, 

dalykų dėstymo programos. 

 

 



   
 

 

 

Mokslo 

metai 

Mokinių skaičius Baigusių mokyklą mokinių skaičius 

 Muzika Dailė Choreografija Viso 

 

Muzika Dailė Choreografija 

2018-

2019 

189 218 68 475 18 iš jų 1 

neformaliojo 

ugdymo 

programą 

25 iš jų 4 

neformaliojo 

ugdymo 

programą  

5 

 

2019-

2020 

188 250 107 545 18 iš jų 4 

neformaliojo 

ugdymo 

programą 

(planuojame) 

24 iš jų 5 

neformaliojo 

ugdymo 

programą 

(planuojame) 

5 

(planuojame) 

2018-2019 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų skyriaus 

muzikinio ugdymo programą baigė 18 mokinių. 2019-2020 m. m. planuojama mokyklą baigs taip pat 18, 

iš jų 4 neformaliojo ugdymo programą. 2018-2019 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės skyrių 

baigė 25 mokiniai, iš jų 4 neformaliojo ugdymo programą. 2019-2020 m. m. planuojama baigs 24, iš jų 

5 neformaliojo ugdymo programą. 2018-2019 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų 

menų skyriaus choreografijos ugdymo programą baigė 5 mokiniai. 2019-2020 m. m. planuojama baigs 

taip pat 5 mokiniai.  2018 -2019 m. m. meno mokyklą baigė 48 mokiniai, 2019-2020 m. m. meno 

mokyklą baigs 47 mokiniai.  

2018 m. mokinių iš socialiai remtinų šeimų, kuriems, vadovaujantis Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį 

vaikų švietimą nustatymo“ 100 procentų mažinamas mėnesio atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą buvo 1 mokinys, 2019 m. – 2. 

Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio mokinių vežiojimo paslaugą teikia bendrojo ugdymo 

mokyklos.  

Neformalaus vaikų švietimo mokykla skirta savivaldybės mokiniams nuo 3 iki 18 metų bei 

suaugusiems, kuri teikia meninio ugdymo paslaugas, formuoja ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines 

regiono švietimo nuostatas, individualius, neformalios švietimo įstaigos, tikslus ir vaikų bei tėvų 

(globėjų), suaugusiųjų poreikius. 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla 2019 m. organizavo bei 

dalyvavo 130 įvairių renginių (koncertai, konferencijos, konkursai, festivaliai, plenerai, ekskursijos, 

vaikų vasaros užimtumo stovykla, muzikiniai vakarai ir kt.) mieste, šalyje bei užsienyje: 

1. Tarptautinis renginys – koncertas ,,Vaikų diena“. Helenovas (Lenkija); 

2. Tarptautinis chorų festivalis-konkursas ,,Krakow Advent & Christmas Choir Festival 

 2019“. Krokuva (Lenkija). Dalyviai: mišrus choras ,,Druskininkai“, vadovas -  V. Lopas; 

3. Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu; 

4. Tarptautinis konkursas - festivalis „Muzika be sienų“. Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokykla; 

5. VIII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas-festivalis „Čiurlionio krašto  

spalvos“. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla; 

6. koncertas skirtas Motinos dienai ,,Ačiū, kad esi“. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokykla; 

7. III-iais Pietų Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų seminaras „Pietų Lietuvos 

pučiamųjų orkestrų tradicijos ir tąsa“. Druskininkų Švietimo centras; 

8. trečiadieninės muzikinės popietės, kalėdiniai koncertai. Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokykla; 



   
 

 

 

9. „Ansamblių vakaras“. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla; 

10. „Gatvės muzikos diena“. Pramogų aikštė, viešbučio „Flores“ žiemos sodas ir kt. 

Druskininkų miesto erdvės;  

11. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pop – rock grupės „MOOD“ koncertas. “  

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla; 

12. Vaikų vasaros užimtumo stovykla (muzika, dailė, choreografija), Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokykla; 

13. „Atvirų durų diena“. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla; 

14. Europos judrumo savaitė. Meninė - akcija „ Dailė – judanti jėga “. Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokykla;  

15. Suaugusiųjų švietimo savaitė. „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ Lazdijų meno 

mokykla,  miesto muziejus. 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mokytojai ir mokiniai 

2019 m. aktyviai dalyvavo tradicinėse rudens bei pavasario ataskaitinėse darbų peržiūrose, perklausose. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinių 

kūrybiniai darbai 2019 m. buvo eksponuojami respublikinėse ir miesto parodose. Viso 2019 m. 

suorganizuota/dalyvauta 32 parodose.   

Mokiniai dalyvavo 41 konkurse, iš jų 15 tarptautinių, 26 – respublikiniai. 57 mokiniai tapo 

laureatais ir diplomantais.  

Laimėjimai, tarptautiniuose, respublikiniuose, savivaldybės, konkursuose:  

1. III Tarptautinis fortepijono ir kamerinių ansamblių konkursas „Edelweiss 2019”, Viena, 

Austrija. Augustas Navickas (mokytoja N. Kalvaitienė) - I vietos laureatas; 

2. II Tarptautinis konkursas „Trofeo musicale 2019” Kaunas. Augustas Navickas (mokytoja 

N. Kalvaitienė) I vietos laureatas; 

3. XIX tarptautinis konkursas festivalis ,,Muzika be sienų‘‘, Druskininkų M.K. Čiurlionio 

meno m-la. Elijas Voronovas (mokytoja S.Milušauskaitė) I vietos laureatas, Sofija Jacevič, Dorotėja 

Bachtijeva (mokytoja G. Vosylienė, koncertmeisteris T. Olšauskas) I v. laureatės, mokytojas Tauras 

Olšauskas koncertmeisterio kategorijoje - I v. laureatas; 

4. II Tarptautinis konkursas „Muzikuojantys berniukai“ Klaipėda, Augustas Navickas 

(mokytoja N. Kalvaitienė) II vietos laureato diplomas; 

5. I Tarptautinis konkursas „Krakow stars 2019” Krokuva, Lenkija. Augustas Navickas 

(mokytoja N.Kalvaitienė) I v. laureato diplomas, Žemyna Stankauskaitė (mokytoja J.Bujokienė) II v. 

laureato diplomas; 

6. Tarptautinis chorų festivalis-konkursas ,,Krakow Advent & Christmas Choir Festival 

2019“. Krokuva (Lenkija),  Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos suaugusiųjų mišrus choras 

,,Druskininkai“ (vadovas l. V. Lopas) – sidabro diplomas; 

7. XIII tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2019“ Kaunas, Aleksėjus 

Muravjovas (mokytoja G. Andruškevičienė) III vieta; 

8. Tarptautinis festivalis – konkursas “Baltic Amber Jurmala 2019m.” Jurmala . III. IV- VI 

kl. mokiniai (mokytojos G.M. Eidulevičienė, R. Graužytė) – II vieta; 

9. VII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas-festivalis „Čiurlionio krašto 

spalvos“, konkurso tema - „Čiurlioniška pasaka“. Druskininkų M .K. Čiurlionio meno mokykla, Eglė 

Orliukaitė, Gretė Obolėnaitė (mokytoja A. Kalėdienė) III  vieta, Grytė Mockevičiūtė (mokytoja                       

O. Olšauskienė) III vieta; 

10. Tarptautinis FAI piešinių konkursas „Svajoju... skraidyti“. Organizatoriai: Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos aeroklubas, Lietuvos aviacijos muziejus. Vilnius, 

Vincentas Akstinas (mokytoja N. Akstinienė) – laureatas; 

11. IX respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „ Allegro“, Lazdijų meno 

mokykla. Ausma Dambauskaitė  (mokytoja A.Vilčinskienė) Grand Prix; 



   
 

 

 

12. VII respublikinis jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalis – konkursas „Atlėk, 

sakale“, Alytus. Faustas Pauliukas (mokytoja E. Sakavičienė) ir  Motiejus Žūkas (S. Vilpišauskas) I vieta, 

Emilija Krušaitė, Emilija Večkytė (mokytoja G.Geležinytė) II vieta; 

13. IV Respublikinis lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai žydėk, žydėk“, Vilniaus 

Algirdo muzikos mokykla. Mišrus duetas: Žemyna ir Vakaris Stankauskai; vokalinis duetas: Urtė ir 

Austėja Katčenkaitės (mokytoja G. Vosylienė koncertmeisteris T. Olšauskas) II vieta; 

14. Jaunųjų atlikėjų ansamblių konkurse „Muzikuokime drauge“, Birštonas. Saksofonų 

kvartetas: Žėkas Agnius, Rudys Jokūbas, Radzevičius Gytis, Amšiejus Adomas (mokytojas                                 

J. Mikolainis) II vieta; 

15. IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Jaunieji fortepijono lyderiai‘‘, Kauno 

filharmonija. Yelizaveta Kazaryna (mokytoja S.Milušauskaitė) II vieta; 

16. VIII Respublikinis šokio festivalis – konkursas „Pavasarinė šokių pynė“ Vilkaviškis. 

Choreografijos III, IV- VI kl. III vieta, II vieta, III vieta; 

17. Vaikų ir jaunimo istorinis-meninis konkursas „Praeities ir dabarties susitikimas viloje 

Linksma“. Organizatorius: Druskininkų miesto muziejus. Vincentas Akstinas  (mok. N.Akstinienė) , 

Viltė Auksė Vasiukevičiūtė, Matas Čepanonis, (mokytoja E.Maračinskaitė) – laureatai; 

18. Respublikinis mokinių filmų festivalis – konkursas „Įjunk šviesą“. Šiaulių dainų 

progimnazija, Vincentas Akstinas (mokytoja Alė Kalėdienė) – diplomantas.  

M. K. Čiurlionio meno mokyklos kolektyvas bendradarbiauja su mokinių tėvais. Tėvai 

kviečiami į muzikinius vakarus, programų, planų, projektų aptarimus, išklauso ataskaitas, dalyvauja 

mokinių koncertuose, darbų peržiūrose, susirinkimuose, atvirose pamokose.  

 

Asignavimai įstaigos veiklai, kasinių išlaidų palyginimai 2018 m. ir 2019 m. pagal išlaidų 

straipsnius, pokyčiai, paaiškinimai (eurais) 
Išlaidų 

klasifikacijos 

odas 

Išlaidų 

pavadinimas 

 

Lėšos programoms vykdyti (kasinės išlaidos ), eurais 

 

 

2018 

m. iš 

viso 

 

2019 

m. iš 

viso 

 

 

Iš jų: 

Special

ioji 

tikslinė 

dotacij

a 

mokini

o 

krepšel

iui 

finansu

oti 

Lėšos ugdymo 

aplinkai užtikrinti 

Kita Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

Steigėjo  

lėšos 

Gautos 

už 

teikiamas 

paslaugas 

Para

ma ir 

kita 

2 proc. 

gyventoj

ų pajamų 

mokesči

o 

2 Išlaidos 512051 542569 21400 465557 31200 20100 3229 1083 

2.1 Darbo 

užmokestis ir 

socialinis 

draudimas 

480996 488332 21400 422500 2433

2 

20100 0 0 

2.1.1.1.1.1 Darbo 

užmokestis 

366510 478983 21100 414100 23983 19800 0 0 

2.1.2.1.1.1. Socialinio 

draudimo 

įmokos 

114486 9349 300   8400 349 300 0 0 



   
 

 

 

2.2 Prekių ir 

paslaugų 

naudojimas 

60022  54237 0 43057   6868 0 3229 1083 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 851 883 0 779 104 0 0 0 

2.2.1.1.1.6 Transporto 

išlaikymas 

9316 4728 0 3628 0 0 1100 0 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai      0 0 0 0 0 0 0       0 

2.2.1.1.1.23 Kitos prekės 10659 9823 0   5672 3958 0   193       0 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 

išlaidos 

74   998 0 998,0 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio 

materialiojo 

turto einamasis 

remontas 

4181 258 0    258 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos 

kėlimas 

826 741 0 741 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.20 Šildymas 13573 15952 0 15452 500 0 0 0 

Elektros energija 3137 4144 0 3944 200 0 0 0 

Vandentiekis ir 

kanalizacija 

1158 1692 0 1692 0 0 0 0 

Šiukšlės 548 549 0 549 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 13368 1446

9 

0 9344 2106 0 193

6 

1083 

2.7.3.1.1.1 Socialinė 

parama 

    1139 1175 0 1175 0,0 0 0 0 

3 Turto išlaidos 3626 0,00 0 0 0 0 0         0 

3.1.1.2.1.3 Kiti pastatai ir 

statiniai 

0,00 0,0 0   0 0 0 0 0 

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir 

įrenginiai 

3626 0,00 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.1.1.2 Nematerialus 

turtas 

0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 

 IŠ VISO 543352 543744 21400 466732 31200 20100 3229   1083 

2019 m. kasinės išlaidos, palyginti su 2018 m., padidėjo 392 eurais. Iš jų: išlaidų straipsnis 

„Darbo užmokestis“ ir socialinis draudimas padidėjo 7336,0 eurais. Didžiausią padidėjimą lėmė darbo 

apmokėjimo įstatymo įgyvendinimas. Išlaidų straipsnis „Transporto išlaikymas“ sumažėjo 4588 euru dėl 

sumažėjusio poreikio mokyklos renginiams, konkursams išvykstant į užsienį. Išlaidų straipsnis „Kitos 

prekės“ sumažėjo 836 eurų dėl mažiau reikalingų įsigyti ugdymo priemonių ir mokyklinių baldų.  Išlaidų 

straipsnis  „Komandiruotės išlaidos“ padidėjo 924 eurų. Išlaidų straipsnis „Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas“ sumažėjo 3923 eurais dėl Druskininkų savivaldybės įgyvendinamo projekto 

„Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Išlaidų 

straipsnis „Kitos paslaugos“ padidėjo 1101 eurais dėl padidėjusių  poreikio kitų paslaugų išlaidų iš kitų 

šaltinių.  

2019 m. ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta. 

2019 m. mokestis už mokinių mokslą, viso 42571 eurai, buvo surinktas ir pravestas į 

savivaldybės biudžetą. 2019 m. išlaidos vienam mokiniui iš savivaldybės biudžeto – 1148 eurai, o 2018 

m. – 1118 eurų. Išlaidos vienam mokiniui padidėjo 30 eurais, dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir 

komunalinių išlaidų.  (2017/2018 m. m. – 477 mokiniai, o 2018/2019 m. m. – 470 mokinių).  



   
 

 

 

2019 metais mokykla gavo pajamų iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio 971 eurų. 

Parama iš kitų šaltinių - 3970 eurai. Iš viso – 4941 eurų. 2019 m. panaudota 1083 eurų 2 procentų 

gyventojų pajamų mokesčio paramos ir 3229 eurai - kitų šaltinių lėšų.  

Mokykla už 2019 m. teikiamas paslaugas gavo 31200 eurų. Šias pajamas sudarė mokestis 

už teikiamas ugdymo paslaugas – 30315 eurai bei salės, klasių, muzikos instrumentų nuomą – 885 eurai. 

Lėšos už teikiamas paslaugas panaudotos programas vykdančių mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms, prekių bei paslaugų išlaidoms. 

Įsiskolinimas 2019 m. pradžiai ir pabaigai (eurais): 

Eil. 

Nr. 

Įsiskolinimas 2018-12-31 2019-12-31 Padidėjo +; 

Sumažėjo - 

1. Gautinos sumos įsiskolinimas iš viso: 763 1778 +1015 

gautinos sumos iš biudžeto lėšų  74 68 -6 

gautinos sumos nebiudžetinių lėšų (tėvų 

įnašai) 

689       1710 +1021 

2.  Mokėtinos sumos iš viso: 5515 9867 +4352 

mokėtinos sumos tiekėjams 4244 3655 -589 

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 

(darbuotojo lėšomis) 

0,0       5629 +5629 

mokėtinos sumos darbdavio socialinio 

draudimo įmokos 

1271 583 -688 

Gautinos skolos 2019 m. gruodžio 31 dienai – 1778 eurai, iš jų nebiudžetinės lėšos – 1710 

eurai  tėvų įnašai ir 68 eurai biudžeto lėšos.  

Mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 dienai – 9867 eurų, iš jų įsiskolinimas tiekėjams 

3655 eurai, darbdavio socialinio draudimo įmokos už gruodžio mėnesį - 1271 euras. Kreditinis 

įsiskolinimas (darbdavio socialinio draudimo įmokos) sumokėtas 2019 m. sausio mėnesį. 

 

SIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS DĖL VEIKLOS TĘSTINUMO, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 

PERŽIŪROS, VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMO 

 

Pavyko įgyvendinti 2019 m. veiklos planą:  

1. Įgyvendintas 2018 - 2019 m. m. ugdymo planas. 

2. Pasiektas veiklos plane numatytas tikslas – pagerėjo ugdymo(si) kokybė, plečiant 

mokyklos švietėjišką veiklą bei tobulinant ugdymo aplinką sustiprėjo mokyklos įvaizdis.  

3. Įgyvendinant tikslus - įgyvendinti veiklos plane numatyti uždaviniai ir priemonės. 

Keliant mokinių mokymosi motyvaciją pagerinta ugdymo(si) proceso kokybė, tobulinta šiuolaikinės 

pamokos vadyba, stiprintas ugdymo proceso ir turinio vertinimas ir įsivertinimas, kilo mokytojų 

profesinės kompetencijos, plečiant mokyklos švietėjišką veiklą, tobulinant ugdymo aplinką sustiprėjo 

mokyklos įvaizdis, suaktyvėjo koncertinė, parodinė ir projektinė veikla, organizuoti/dalyvauta 

konkursuose, festivaliuose, įvairiuose renginiuose mieste, šalyje ir užsienyje, bendradarbiauta su 

mokinių tėvais, socialiniais partneriais, bendruomenėmis, pagerinta materialinė bazė, patobulinta 

ugdymo aplinka.  

3.1. Siekiant gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, keliant mokinių mokymosi motyvaciją 

parengtos/atnaujintos dalyko dėstymo programos, kryptingai planuotas ugdymo turinys atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio poreikius, pasiekimus, gebėjimus, taikyti inovatyvūs ugdymo metodai. Didėjo 

mokinių mokymosi motyvacija, 5 proc. padidėjo mokinių lankomumas. 

3.2. Tobulinant šiuolaikinės pamokos vadybą taikyta šiuolaikinės pamokos struktūra, 

paįvairinta ugdomoji veikla, racionaliai ir veiksmingai naudotas pamokos laikas, organizuotas mokinių 

darbas. Pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai.  



   
 

 

 

3.3. Stiprinant ugdymo(si) proceso ir turinio vertinimą ir įsivertinimą bendradarbiavo 

mokytojai, mokiniai, tėvai. Bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir tėvams - stiprėjo vertinimo ir 

įsivertinimo dermė. Pagerėjo mokinių lankomumas, tėvai aktyviau dalyvavo mokyklos veikloje 

(pusmečių peržiūros, perklausos, baigiamųjų darbų gynimas, koncertai, parodos ir kt.). 

3.4. Mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, organizavo metodines konferencijas, 

parengė ir skaitė metodinius pranešimus. Tobulėjo šiuolaikinės pamokos vadyba, stiprėjo mokytojų 

profesinės kompetencijos, mokytojai pamokoje taiko inovatyvius mokymo metodus, pagerėjo ugdymo 

proceso kokybė, mokinių savijauta pamokose, mokymosi rezultatai.  

3.5. Stiprinant mokyklos įvaizdį, plečiant mokyklos švietėjišką veiklą, tobulinant ugdymo 

aplinką mokyklos mokiniai ir mokytojai mieste, šalyje ir užsienyje organizavo/dalyvavo konkursuose, 

festivaliuose, koncertuose, parodose ir kituose renginiuose. Stiprėjo mokyklos įvaizdis savivaldybėje, 

Respublikoje bei užsienyje, kilo mokinių mokymosi motyvacija siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, 

didėjo norinčiųjų mokytis meno mokykloje skaičius.  

3.6. Siekiant įtraukti mokinių tėvus, socialinius partnerius, bendruomenės narius į aktyvią, 

švietėjišką, kultūrinę mokyklos veiklą bendradarbiauta su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, 

bendruomenėmis. Suorganizuota vaikų vasaros užimtumo stovykla, tarptautinis pleneras, suaugusiųjų 

švietimo savaitės renginys, geriausių mokyklos mokinių pagerbimo ir apdovanojimo renginiai. Stiprėjo 

mokyklos įvaizdis, bendradarbiavimas, gerėjo tėvų įsitraukimas, suaktyvėjo mokyklos bendruomenės 

veikla, didėjo norinčiųjų mokytis meno mokykloje skaičius.   

3.7. Stiprinant materialinę bazę bei tobulinant ugdymo aplinką atlikti mokyklos vidaus 

remonto darbai, atnaujintos/suremontuotos mokyklos klasės/patalpos, įsigytos ugdymo procesui 

reikalingos priemonės ir inventorius. Atsinaujino mokyklos patalpos, pagerėjo mokyklos įvaizdis, 

pagerėjo ugdymo aplinka, tai įtakojo geresnę mokinių savijautą, paskatino mokinius geriau, kūrybiškiau 

atlikti užduotis. 

_________________________ 

 



   
 

 

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos  

1 priedas    

 

Metinio veiklos plano 2019 metų rodiklių įgyvendinimo ataskaita   

 
Tikslo kodas Uždavinio 

kodas 
 

Priemonės 

kodas 
Veiklos 

kodas 
Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Mato 

vienetas 
Plano 

reikšmė 
Fakto 

reikšmė 
Įvykdy

mo 

proc. 

Paaiškinimas dėl 

nukrypimo nuo 

vertinimo kriterijaus 

plano 

Indėlio kriterijai 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

proceso 

kokybę keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

01-01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

kryptingai 

planuojant 

ugdymo turinį, 

atnaujinant 

dalykų 

dėstymo 

programas, 

keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

 Parengtos ir 

/ar atnaujintos 

dalyko 

dėstymo 

programos 

P-01-01-

01 

Skaičius 16 16 100 % - 



   
 

 

 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-02 

Tobulinti 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

01-02-01 

Tobulinti 

pamokos 

vadybą taikant 

šiuolaikinės 

pamokos 

struktūrą, 

plečiant bei 

įvairinant 

ugdomąją 

veiklą 

 Seminarai apie 

pamokos 

struktūrą, 

vadybą, atvirų 

pamokų 

stebėjimas 

P-01-02-

01 

 

Skaičius 

 

4 13 325% 

 
Pagal poreikį 

seminaruose 

dalyvauta ir atvirų 

pamokų stebėta 

daugiau nei planuota 

 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-03 

Stiprinti 

ugdymo(si) 

proceso ir 

turinio 

vertinimą ir 

įsivertinimą 

01-03-01 

Stiprinti 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermę, 

bendradarbiauj

ant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 
 

 Atnaujintas  

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo bei 

įsivertinimo 

tvarkos 

aprašas, tėvų 

susirinkimai 

P-01-03-

01 

Skaičius 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 880 % 

 

Pagal poreikį 

atnaujintas tvarkos 

aprašas kaip ir 

planuota.  

Bendradarbiaujant 

mokytojams, 

mokiniams ir tėvams 

tėvai aktyviau 

dalyvavo mokyklos 

veikloje, todėl tėvų 

susirinkimų ir 

individualių pokalbių 

įvyko daugiau nei 

planuota 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-04 

Nuolat kelti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas  

01-04-01 

Stiprinti ir 

tobulinti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas 

dalyvaujant 

 Seminarai, 

mokymai, 

konferencijos 

P-01-04-

01 

Skaičius 25 48 192 % Pagal poreikį, 

tobulinant 

darbuotojų 

kompetencijas, 

keliant kvalifikaciją - 

seminaruose, 



   
 

 

 

seminaruose, 

mokymuose, 

konferencijose 

ir kt. 

renginiuose 

konferencijose 

dalyvauta daugiau 

nei planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-01 

Aktyvi, 

koncertinė, 

parodinė ir 

projektinė 

veikla, 

organizavimas

/dalyvavimas 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

02-01-01 

Aktyvinti, 

koncertinę, 

parodinę ir 

projektinę 

veiklą, 

organizuoti/ 

dalyvauti 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

 Organizuota/ 

dalyvauta 

(koncertai, 

renginiai, 

projektai), 

organizuota 

parodų, 

konkursas, 

dalyvauta 

konkursuose, 

festivaliuose 

P-02-01-

01 

Skaičius 128 204  159 % 

 
Padidėjus mokinių, 

mokytojų 

motyvacijai, 

pagerėjus 

ugdymo(si) 

sąlygoms, aplinkai-  

dalyvauta/organizuot

a renginių daugiau 

nei planuota, 

dalyvauta/organizuot

a parodų mažiau  nei 

planuota.  



   
 

 

 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-02 

Bendradarbiav

imas su 

mokinių 

tėvais, 

socialiniais 

partneriais, 

bendruomenė

mis 

02-02-01 

Bendradarbiav

imas per 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

 Organizuoti 

stovyklas, 

plenerus, 

suaugusiųjų 

švietimo 

savaitės 

renginį, 

Savivaldos 

dienos, 

mokyklos 

renginius 

„Mokyklos 

garbė“, „Metų 

mokinys“ 

P-02-02-

01 

 

 

Skaičius 

 

6 5 83 % 

 
Neorganizuotas, 

nedalyvauta 

savivaldos dienos 

renginyje 



   
 

 

 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-03 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

ugdymo 

aplinkos 

tobulinimas 

02-03-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinant 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

 Patalpų/klasių 

remontas/atna

ujinimas, 

muzikos 

instrumentų (1 

saksofonas – 

baritonas, 16 

perkusijos 

instrumentų 

komplektų), 

naujų baldų 

įsigijimas 

(teatrinės 

kėdės), 

Kitos 

priemonės 

ugdymui 

(siuvimo, 

vėlimo 

mašinos, 

edukaciniai 

stalai, 

Spalvotas 

kopijavimo, 

spausdinimo, 

skenavimo 

aparatas) 

  58 

 

188 324% 

 
Pagal poreikį 

suremontuota 

patalpų/klasių 

mažiau nei planuota.  

Baldų, muzikos 

instrumentų nupirkta 

pagal poreikį ir 

gautas lėšas 

(Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 

„Druskininkų M. k. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas“). 

Ugdymo priemonių 

nupirkta pagal 

poreikį ir gautas 

lėšas daugiau nei 

planuota 

 

Proceso kriterijai 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

proceso 

kokybę keliant 

mokinių 

01-01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

kryptingai 

planuojant 

ugdymo turinį, 

01-01-01-01 

Atsižvelgiant 

į norinčiųjų 

mokytis 

poreikį, 

mokinių 

mokymosi 

Parengtos/ 

atnaujintos  

dalyko 

dėstymo 

programos 

P-01-01-

01-01 
Skaičius 16 16 100 % Pagal poreikį dalyko 

dėstymo programų 

parengta, atnaujinta 

tiek pat kiek 

planuota 



   
 

 

 

mokymosi 

motyvaciją 

atnaujinant 

dalykų 

dėstymo 

programas, 

keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

galimybes – 

parengti/atna

ujinti FŠPU 

ir NU 

programas 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-02 

Tobulinti 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

01-02-01 

Tobulinti 

pamokos 

vadybą taikant 

šiuolaikinės 

pamokos 

struktūrą, 

plečiant bei 

įvairinant 

ugdomąją 

veiklą 

01-02-01-01 

Tobulinant 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

dalyvauti 

seminaruose 

apie 

pamokos 

struktūrą 

 

Seminarai apie 

pamokos 

struktūrą, 

vadybą 

P-01-02-

01-01 

Skaičius 1 2 200 % Pagal poreikį 

seminaruose apie 

pamokos struktūrą, 

vadybą dalyvauta 

daugiau nei planuota  

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-02 

Tobulinti 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

01-02-01 

Tobulinti 

pamokos 

vadybą taikant 

šiuolaikinės 

pamokos 

struktūrą, 

plečiant bei 

įvairinant 

ugdomąją 

veiklą 

01-02-01-02 

Tobulinant 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

stebėti 

atviras 

pamokas 

 

Atvirų pamokų 

stebėjimas 

P-01-02-

01-02 
 3 11 367 % Pagal poreikį stebėta 

daugiau nei planuota 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-03 

Stiprinti 

ugdymo(si) 

proceso ir 

01-03-01 

Stiprinti 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermę, 

01-03-01-01 

Įgyvendinti  

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

Atnaujintas 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo bei 

P-01-03-

01-01 
Skaičius 1 1 100 % Pagal poreikį 

atnaujintas mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 



   
 

 

 

turinio 

vertinimą ir 

įsivertinimą 

bendradarbiauj

ant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 
 

vertinimo bei 

įsivertinimo 

tvarką 

bendradarbia

ujant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 

įsivertinimo 

tvarkos 

aprašas 

bei įsivertinimo 

tvarkos aprašas kaip 

ir planuota  

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-03 

Stiprinti 

ugdymo(si) 

proceso ir 

turinio 

vertinimą ir 

įsivertinimą 

01-03-01 

Stiprinti 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermę, 

bendradarbiauj

ant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 
 

01-03-01-02 

Suorganizuot

i tėvų 

susirinkimus 

Tėvų 

susirinkimai 

P-01-03-

01-02 

Skaičius 4 43 1075% Bendradarbiaujant 

mokytojams, 

mokiniams ir tėvams 

tėvai aktyviau 

dalyvavo mokyklos 

veikloje, pagal 

poreikį tėvų 

susirinkimų ir 

individualių pokalbių 

įvyko daugiau nei 

planuota 

01 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-04 

Nuolat kelti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas  

01-04-01 

Stiprinti ir 

tobulinti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas 

dalyvaujant 

seminaruose, 

mokymuose, 

konferencijose 

ir kt. 

renginiuose 

01-04-01-01 

Skatinti 

aktyvų 

mokytojų 

dalyvavimą 

seminaruose, 

konferencijos

e, keliant 

kvalifikaciją 

Seminarai, 

mokymai, 

konferencijos 

P-01-04-

01-01 

Skaičius  25 48 192% Pagal poreikį, 

tobulinant 

darbuotojų 

kompetencijas, 

keliant kvalifikaciją - 

seminaruose, 

mokymuose, 

konferencijose 

dalyvauta daugiau 

nei planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

02-01 

Aktyvi, 

koncertinė, 

02-01-01 

Aktyvinti, 

koncertinę, 

02-01-01-01 

Skatinti 

aktyvų 

Organizuota/ 

dalyvauta 

(koncertai, 

P-02-01-

01 

Skaičius 63 130  206 % Padidėjus mokinių, 

mokytojų 



   
 

 

 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

parodinė ir 

projektinė 

veikla, 

organizavimas

/dalyvavimas 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

parodinę ir 

projektinę 

veiklą, 

organizuoti/ 

dalyvauti 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

mokytojų, 

mokinių 

dalyvavimą 

ir 

organizavimą 

koncertuose, 

renginiuose, 

projektuose 

renginiai, 

projektai) 
motyvacijai, 

pagerėjus 

ugdymo(si) 

sąlygoms, aplinkai-  

dalyvauta/organizuot

a renginių daugiau 

nei planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-01 

Aktyvi, 

koncertinė, 

parodinė ir 

projektinė 

veikla, 

organizavimas

/dalyvavimas 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

02-01-01 

Aktyvinti, 

koncertinę, 

parodinę ir 

projektinę 

veiklą, 

organizuoti/ 

dalyvauti 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

02-01-01-02 

Skatinti 

aktyvų 

mokytojų, 

mokinių 

organizavimą

/dalyvavimą 

parodose 

Organizuota 

parodų 

P-02-01-

02 

Skaičius 40 32 80 % Pagal poreikį 

dalyvauta/organizuot

a parodų mažiau  nei 

planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-01 

Aktyvi, 

koncertinė, 

parodinė ir 

projektinė 

veikla, 

organizavimas

/dalyvavimas 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

02-01-01 

Aktyvinti, 

koncertinę, 

parodinę ir 

projektinę 

veiklą, 

organizuoti/ 

dalyvauti 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

02-01-01-03 

Skatinti 

aktyvų 

mokinių 

dalyvavimą 

konkursuose 

Organizuotas 

konkursas 

P-02-01-

03 

Skaičius 1 1 100 % - 



   
 

 

 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-01 

Aktyvi, 

koncertinė, 

parodinė ir 

projektinė 

veikla, 

organizavimas

/dalyvavimas 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

02-01-01 

Aktyvinti, 

koncertinę, 

parodinę ir 

projektinę 

veiklą, 

organizuoti/ 

dalyvauti 

konkursuose, 

festivaliuose, 

renginiuose 

mieste, šalyje 

ir užsienyje 

02-01-01-04 

Skatinti 

aktyvų 

mokinių, 

mokytojų 

dalyvavimą 

konkursuose, 

festivaliuose 

Dalyvauta 

konkursuose, 

festivaliuose 

P-02-01-

04 

Skaičius 24 41 171 % Padidėjus mokinių 

motyvacijai 

dalyvauta daugiau  

nei planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-02 

Bendradarbiav

imas su 

mokinių 

tėvais, 

socialiniais 

partneriais, 

bendruomenė

mis 

02-02-01 

Bendradarbiav

imas per 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

02-02-01-01 

Skatinti 

bendradarbia

vimą 

organizuojan

t įvairias 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

Organizuoti 

stovyklas 

P-02-02-

01 

 

 

Skaičius 

 

1 1 100 % - 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

02-02 

Bendradarbiav

imas su 

mokinių 

tėvais, 

socialiniais 

partneriais, 

bendruomenė

mis 

02-02-01 

Bendradarbiav

imas per 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

02-02-01-01 

Skatinti 

bendradarbia

vimą 

organizuojan

t įvairias 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

Organizuoti 

plenerus 

P-02-02-

02 

 1 

 

1 

 

 

100 % 

 

 

- 



   
 

 

 

ugdymo 

aplinką 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-02 

Bendradarbiav

imas su 

mokinių 

tėvais, 

socialiniais 

partneriais, 

bendruomenė

mis 

02-02-01 

Bendradarbiav

imas per 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

02-02-01-01 

Skatinti 

bendradarbia

vimą 

organizuojan

t įvairias 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

Suaugusiųjų 

švietimo 

savaitės 

renginys 

P-02-02-

03 

 1 

 

 

 

1 

 

 

 

100 % - 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-02 

Bendradarbiav

imas su 

mokinių 

tėvais, 

socialiniais 

partneriais, 

bendruomenė

mis 

02-02-01 

Bendradarbiav

imas per 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

02-02-01-01 

Skatinti 

bendradarbia

vimą 

organizuojan

t įvairias 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

Savivaldos 

dienos 

renginys 

P-02-02-

04 

 1 0 0 % Renginys 

neorganizuotas, 

nedalyvauta 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-02 

Bendradarbiav

imas su 

mokinių 

tėvais, 

socialiniais 

partneriais, 

bendruomenė

mis 

02-02-01 

Bendradarbiav

imas per 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

02-02-01-01 

Skatinti 

bendradarbia

vimą 

organizuojan

t įvairias 

veiklas, 

projektus, 

renginius 

Mokyklos 

renginiai 

„Mokyklos 

garbė“, „Metų 

mokinys“ 

P-02-02-

05 

 2 2 100 % - 



   
 

 

 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-03 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

ugdymo 

aplinkos 

tobulinimas 

02-03-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinant 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

02-03-01-01 

Atnaujinti 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

Patalpų/klasių 

remontas/atna

ujinimas 

P02-03-

01 

 6 5 83 % Pagal poreikį 

suremontuota 

patalpų/klasių 

mažiau nei planuota  

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-03 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

ugdymo 

aplinkos 

tobulinimas 

02-03-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinant 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

02-03-01-01 

Atnaujinti 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

Naujų baldų 

įsigijimas 

(teatrinės 

kėdės) 

P02-03-

02 

 41 159 387% Baldų nupirkta pagal 

poreikį ir gautas 

lėšas (Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 

„Druskininkų M. k. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas“) 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-03 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

ugdymo 

aplinkos 

tobulinimas 

02-03-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinant 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

02-03-01-01 

Atnaujinti 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

Muzikos 

instrumentų 

įsigijimas 

 (1 saksofonas 

– baritonas, 16 

perkusijos 

instrumentų 

komplektų) 

P02-03-

03 

 
8 17  213 % Instrumentų nupirkta 

pagal poreikį ir 

gautas lėšas  

(Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 

„Druskininkų M. k. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas“) 



   
 

 

 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

plečiant 

mokyklos 

švietėjišką 

veiklą, 

tobulinant 

ugdymo 

aplinką 

02-03 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

ugdymo 

aplinkos 

tobulinimas 

02-03-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinant 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

02-03-01-01 

Atnaujinti 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

Kitos 

priemonės 

ugdymui 

(siuvimo, 

vėlimo 

mašinos, 

edukaciniai 

stalai, 

Spalvotas 

kopijavimo, 

spausdinimo, 

skenavimo 

aparatas) 

P02-03-

04 

 3 7 233 % Ugdymo priemonių 

nupirkta pagal 

poreikį ir gautas 

lėšas daugiau nei 

planuota 

 

 

 

 

________________________ 

 

  



   
 

 

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos  

2 priedas 

 

METINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA 

 

T
ik

sl
o

 n
u

m
er

is
 

U
žd

av
in

io
 n

u
m

er
is

 

P
ri

em
o
n

ės
 n

u
m

er
is

 

V
ei

k
lo

s 
n

u
m

er
is

 

Veiklos 
pavadinimas 

Veiklos vykdytojas  

Numatyta lėšų (EUR) Panaudota lėšų (EUR) 

Įsisavinta lėšų 
dalis (proc.) 

Komentarai/ 
pastabos 

Iš viso 
Iš jų (finansavimo šaltiniai)*: 

Iš viso 
Iš jų (finansavimo šaltiniai): 

SL VB ES Kita SL VB ES Kita 

01 Tikslas. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą   

01 03 
Uždavinys. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinti teikiamų 
paslaugų kokybę 

  

01 03 09 Priemonė. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas   

01 03 09 07 
Švietimo 
programa 

Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokykla 

541,6 500,1 41,5 0 0 539,4 497,9 41,5 0 0 99,6  % 

Neįsisavintos lėšos 

dėl 2020 m. sausio 

mėn. gautų 2019 m. 
gruodžio mėn. 

sąskaitų už 

paslaugas 

01 03 09 Iš viso priemonei:  541,6   500,1 41,5 0 0 539,4 497,9 41,5 0 0   

01 03 Iš viso uždaviniui:  541,6   500,1 41,5 0 
0

0 
539,4 497,9 41,5 0 0   

01 Iš viso tikslui:  541,6  500,1 41,5 0 
5

0 
539,4 497,9 41,5 0 0   

IŠ VISO:  541,6   500,1 41,5 0 0 539,4 497,9 41,5 0 0   

 

 

 

 

                                                                                                           ___________________



   
 

 

 

 


