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I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ 

1. Pasvalio muzikos mokykla (toliau – mokykla) savo veiklą vykdo pagal 2020 m. vasario 28 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. DV-6 patvirtintą Pasvalio muzikos mokyklos strateginį planą ir 2020 m. 

vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. DV-7 patvirtintą Pasvalio muzikos mokyklos 2020 m. 

veiklos planą. 2020 metais pasaulį ir Lietuvą palietusi COVID19 pandemija pakoregavo mokyklos 

veiklą, tačiau ugdymas nebuvo sustabdytas, karantino metu vykdėme nuotolinį mokymą ir 

suplanuotas įvairias galimas veiklas.  

2. Mokinių skaičius. 2020 metais dėl ilgalaikio karantino mokinių skaičius nežymiai sumažėjo: 
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2018-10-01 Muzikos 230 17 103 68 32 6 4 23 

2018-10-01 Dailės 61 - 29 32 - - - 10 

2019-10-01 Muzikos 222 23 81 62 34 12 9 30 

2019-10-01 Dailės 70 - 39 31 - - - 7 

2020-10-01 Muzikos 207 21 81 48 25 22 10 17 

2020-10-01 Dailės 74 5 31 38    7 

3. 2020 metų I pusmetį  mokykloje dirbo 29 mokytojai, nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos ugdymą 

vykdė 28 pedagogai iš jų: 3 mokytojai ekspertai, 8 mokytojai metodininkai, 13 vyr. mokytojų, 4 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją įgiję pedagogai.  



4. Mokinių pavėžėjimui buvo išduodami Mokinio pažymėjimai naudotis UAB Pasvalio AP 

transporto paslaugomis. 2020 metais ši paslauga buvo suteikta 7 % mokinių.  

II. MOKYKLOS VEIKLA IR REZULTATAI 

5. Mokykloje vykdomos muzikos ir dailės FŠPU bei neformaliojo: ankstyvojo muzikinio ugdymo, 

muzikinio išplėstinio, muzikos mėgėjų bei kryptingo ugdymo meno kolektyvuose ugdymo 

programos. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos buvo pradėta vykdyti dailės ankstyvojo ugdymo 

programa. 

6. 2020 metais mokinių ugdymosi motyvacija ir saviraiška buvo skatinama mokyklos meno 

kolektyvuose: jaunučių choras, mokytoja metodininkė Daiva Garlauskienė, mergaičių choras 

„Svalija“, vyr. mokytoja Rasa Andžiuvienė, akordeonų orkestras, mokytoja ekspertė  Elona 

Rodžienė, pučiamųjų instrumentų orkestras,  vyr. mokytojas Evaldas Kondrotas, kanklių ansamblis 

mokytoja metodininkė Bronė Petrauskienė, smuikininkų ansamblis, vyr. mokytoja Genovaitė 

Petrušaitienė, džiazo kolektyvas  „Small Big Band“, vyr. mokytojas Arūnas Viduolis. Kolektyvų 

veikloje dalyvavo 36 % visų mokyklos mokinių. 

 7. Visiems mokiniams, nors ir esant nepalankiai karantino situacijai, mokykloje buvo sudarytos 

sąlygos dalyvauti įvairiuose kontaktiniuose ir nuotoliniuose konkursuose, festivaliuose, parodose, 

kuriuose jie puikiai reprezentavo mokyklą, miestą, šalį. Mokyklos pučiamųjų instrumentų klasės 

mokiniai dalyvavo XXVIII J. Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais 

instrumentais mokykliniame ir zoniniame turuose, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos 

organizuotame konkurse „Cantabile 2020“ mokyklą atstovavo solistė A.  Konstantinovaitė (mokyt. 

D. Garlauskienė), Kauno J. Gruodžio konservatorijoje vykusiame VIII akordeonistų festivalyje-

maratone dalyvavo N. Stankevičius ir P. Bitinas (mokyt. E. Rodžienė), Vilniaus K. M. Čiurlionio 

menų gimnazijos organizuotame LTV konkurse „Dainų dainelė“ respublikiniame ture rungėsi 

vyresniųjų klasių chorinio dainavimo ansamblis ( mokyt. R. Andžiuvienė), tarptautiniame džiazo 

festivalyje „Šiaulių naktys“ dalyvavo kolektyvas „Small Big Band“ (mok. Arūnas Viduolis), 

Kupiškio meno mokyklos virtualiame projekte- koncerte „Kalėdinė dovana“ dalyvavo M. Andžius, 

A. Jasiūnas ir akordeonininkų orkestras (mokyt. R. Andžiuvienė ir E. Rodžienė), dailės klasės 

mokiniai vykdė nuotolinį projektą „Steampunk animacija“ (mokyt. A.Pleiris), Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centre vykusioje mokinių keramikos darbų parodoje „Molinukas“ dalyvavo 

mokyklos jaunieji keramikai (mokyt. N. Čiukšienė). 
 2020 m. festivaliuose, konkursuose ir parodose laimėtos prizinės vietos. Dailės 7 klasės mokinės 

skaitmeniniame konkurse jaunimui „Įjunk Kalėdas!“ tapo regioninio etapo nugalėtojomis (mokyt. 

A.Pleiris), Justinas Berginas tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse Latvijoje „Wind Stars 2020“ 

užėmė III vietą (mokyt. P. Dapšauskas), dailės klasės mokinės A. Petrušauskaitė, E. Breivytė, E. 

Vitartaitė, R. Paliukėnaitė, A. Stuknytė skaitmeniniame konkurse jaunimui „Įjunk Kalėdas!“ gavo 

kūrybiškiausių merginų nominaciją (mokyt. A.Pleiris), M. Morkvėnaitė rajoniniame piešinių 

konkurse "Piešiu Lietuvą" tapo laureate (mokyt. E. Andriūnaitė), Danielius Taškevičius 

respublikiame solfedžio konkurse pelnė I vietą (mokyt. K. Garlauskas), L. Andžius virtualiame 

respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse užėmė I vietą (mokyt. R. Mitkus), K. Paškevičiūtė 

virtualiame respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse pelnė II vietą (mokyt. R. Andžiuvienė), 

A. Konstantinovaitė III vietą (mokyt. E. Rodžienė), T. Jackūnas virtualiame respublikiniame 

jaunųjų muzikantų konkurse užėmė III vietą (mokyt.J. Kepalas). T. Štuopinis, T. Jackūnas, M. 

Matiukaitė, S. Gelažis, J. Berginas tapo diplomantais XXVIII Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų 

atlikėjų konkurso III ture. M. Andžius, P. Vilaišytė, G. Briedytė, R. Paliukėnaitė tapo laureatais 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre atidarytoje mokinių keramikos darbų parodoje 

„Molinukas“ (mokyt. N. Čiukšienė), N. Stankevičius dalyvavo nacionalinėje virtualioje atrankoje 

,,Pasaulio trofejus 2020'' ir pateko į kitą etapą (mokyt. E. Rodžienė), akordeoninkų orkestras 

virtualiame respublikiniame akordeonų instrumentinės muzikos ansamblių ir orkestrų konkurse 

„Plungė 2020“ tapo laureatu (mokyt.E. Rodžienė) virtualiame tarptautiniame konkurse  WINTER 

MELODY 2020, Slovakijoje akordeonininkų orkestras (mokyt. E. Rodžienė) laimėjo I laipsnio 

diplomą. 



2018-2020 m. mokinių pasiekimai. 

Metai Konkursų, 

festivalių skaičius 

Dalyvių skaičius Mokytojų, ruošusių 

mokinius konkursams, 

skaičius 

Prizinių 

vietų 

laimėtojai 

(mokinių 

skaičius) 

2018 28 109/37,5 % 13/4,5 % 37/12,7 % 

2019 32 233/79,8 % 18/6,1 % 113/38,7 % 

2020 28 134 /47,7 % 15 /5,3 % 65/ 23,1 % 

8. Mokytojai organizavo, dalyvavo su savo mokiniais 96 renginiuose (koncertuose, parodose ir kt.) 

mokykloje, rajone ir respublikoje. Mokykloje organizuotose veiklose dalyvavo 85% mokinių, 

renginius organizavo visi mokykloje dirbantys mokytojai. 

Sausio mėnesį mokykloje  vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ 2 etapo 

koncertas, kuriame rungėsi Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Pasvalio rajonų bei Prienų, Panevėžio ir 

Utenos mokyklų atstovai taip pat organizuotos smuiko, kanklių, fortepijono bei akordeono 

baigiamųjų klasių mokinių perklausos, buvo įgyvendintas prevencinis renginys „Naktis 

mokykloje“, organizuota rajoninė chorų atranka į Lietuvos moksleivių Dainų šventę 2020, kurioje 

dalyvavo mokyklos jaunučių ir jaunių chorai. Ugdymui persikėlus į virtualią erdvę vyko virtualūs 

smuiko, kanklių, akordeono, fortepijono baigiamųjų klasių mokinių koncertai, taip pat akordeono 

klasės mokiniai dalyvavo koncerte, skirtame akordeono dienai, surengė konkursą „Antiviruso 

garsai“ bei dalyvavo virtualioje Gatvės muzikos dienoje. Prie mokyklos buvo  organizuotas 

renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai, smegduobių parke vyko mokyklos baigimo 

pažymėjimų įteikimo šventė, Rugsėjo 1-osios bei Mokytojo dienos renginiai. Nuo spalio 23 dienos 

mokyklos veikla persikėlė į nuotolinį ugdymą. Vyko virtualūs kalėdiniai koncertai ir sveikinimai, 

kuriuos organizavo fortepijono, solinio dainavimo, chorinio dainavimo, klarneto, smuiko, 

akordeono, ankstyvojo muzikinio ugdymo klasių mokiniai. 

Dailės klasės mokiniai ir jų mokytojai rengė parodas, darbų peržiūras. Buvo organizuotos parodos 

„Kalėdų angelai“, „Namuose CORONA- nebaisi - I“ ir „Namuose Corona -  nebaisi II“, Pasvalio 

muzikos mokyklos dailės galerijoje vyko piešinių konkurso laureatų ir nugalėtojų ,,Piešiu Lietuvą" 

paroda, Mokyklos dailės klasės 2020 m. absolventų baigiamųjų darbų virtuali paroda, virtualūs 

dailės programos mokinių darbų peržiūra ir vertinimas pavasarį ir žiemą, virtualus vaikų ir jaunimo 

socializacijos programos filmuko „Steampunk Kalėdos“ pristatymas visuomenei. 

Mokyklos mokiniai ir mokytojai koncertavo kitų įstaigų organizuotuose renginiuose: Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotuose dailyraščio konkurso „O rašto tas grožis“ 

nugalėtojų apdovanojimuose, Tarptautinėje vaikų gynimo dienos šventėje, Vilniaus šv. Kazimiero 

bažnyčioje vykusiame Vargonų muzikos koncerte, Pasvalio Riešuto mokykloje vykusiame 

„Lyderių laiko“ renginyje, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijoje organizuotame 

Kovo 11—osios minėjime, Pasvalio krašto muziejuje organizuotuose mokytojų senjorų asociacijos 

„Šviesa“ renginyje, „Rats“ menininkų grupės parodos atidaryme, Skulptūros pristatyme Pasavlio 

krašto muziejuje, Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vykusiame Kristupo festivalio renginyje 

- Kazicko šeimos sakralinės muzikos valandos, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos 

Pajiešmenių skyriuje organizuotoje Rugsėjo 1-osios šventėje. Surengėme koncertą Pasvalio ŠPT 

III amžiaus universiteto mokslo metų atidarymui, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje mokytojas 

A. Pleiris skaitė paskaitą „Animacijos kūrimas“ bei mokyklos mokiniai dalyvavo Pasvalio Petro 

Vileišio Dailės galerijos 45-mečio atidaryme. 

Dailės klasės mokytojai ir mokiniai rengė parodas: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje 

bibliotekoje vyko Pasvalio MM dailės kl. mokinių grafikos darbų ir abiturientų baigiamųjų darbų 

parodų pristatymai, Pasvalio sporto mokykloje atidaryta grafikos darbų paroda. 

Organizuoti švietėjiški renginiai bei išvykos mokiniams: išvyka į operą „Aukso paukštė“, į 

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusį Antverpeno simfoninio orkestro koncertą, į operą 

„Turandot“ nacionaliniame operos ir baleto teatre bei V. Mikalausko menų gimnazijos mokytojos 



ekspertės L. Golubevos seminaras „Kūrinių interpretacija“, kuriame dalyvavo fortepijono klasės 

mokiniai. 

Ryškiausi mokyklos organizuoti 2020 renginiai. Prevencinys renginys „Naktis mokykloje“, CD 

pristatymo koncertas, skirtas Vasario 16-ajai, Lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, koncertas „Lik sveika, vasarėle“, virtualus 

akordeono klasės mokinių konkursas „Antiviruso garsai“. 

2018-2020 metų renginių skaičius 

Metai Mokykloje 

organizuoti 

renginiai 

Mokyklos 

tradiciniai 

renginiai 

Pasvalio muzikos 

mokyklos mokinių 

pasirodymai kitų 

įstaigų 

organizuotuose 

renginiuose 

Muzikos ir meno 

mokyklų 

švietėjiški 

koncertai 

Pasvalio muzikos 

mokyklos 

mokiniams 

2018 43 8 37 4 

2019 57 7 41 4 

2020 45 7 19 4 

9. Rūpinantis mokinių geresniu užimtumu atostogų metu, taip pat skatinant per įvairias veiklas 

mokinių mokymosi motyvaciją, buvo įgyvendinti 7 projektai. Jų metu organizuotos įvairios 

veiklos: koncertai, edukaciniai užsiėmimai, išvykos, dailės terapijos užsiėmimai. Įvairią 

projektinę veiklą dailės mokytojai organizavo ir rajono mokyklų moksleiviams bei mokytojams. 

Projektinėje veikloje dalyvavo 75 % mokinių ir 57 % mokytojų. 

2020  metų vykdyti projektai 

1. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių projektų finansavimas: Projektas 

„Menas gydo kūną ir sielą-4“ 

2020m. III ketvirtis 1150Eur 

2. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas   

„Linksmasis akordeonas ir Smol Big Band“ 

2020 m. III ketvirtis 1000 Eur 

3. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas 

„Tesuskamba dainos“                  

2020 m. III ketvirtis 500 Eur 

4. Projektas eTwinning portale „Road to Country 

Knowledge. Kelias į šalių pažinimą.“ 

2020 m. IV ketvirtis - 

5. Projektas eTwinning portale „Éco-tours“ 2020 m. IV ketvirtis - 

6. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas   

,,Rudens  mozaika“ 

2020 m. IV ketvirtis 1800 Eur  

7. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas   

„Steampunk animacija“   

2020 m. IV ketvirtis 1650 Eur 

Iš viso per 2019 metus: 8 500 Eur 

10. Organizuojant seminarus ir tobulinant mokytojų profesinį tobulėjimą, buvo bendradarbiaujama 

su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriumi, kitų 

miestų mokyklų pedagogais ir meno profesionalais. Mokytojai individualiai lankė respublikoje 

organizuotus kursus, gerosios patirties renginius, seminarus, karantino metu nuotolinius 

kvalifikacijos tobulinimo renginius.  2020 metais  100 % mokytojų dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 17 procentų pedagogų patys vedė seminarus.  

2020 metais buvo siekiama nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir tobulėjimo 

bei ugdymo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Rugpjūčio mėnesį buvo suderintos ir patvirtintos 

bendrosios išplėstinio ugdymo ir mėgėjų ugdymo, ankstyvojo ugdymo programos. Atnaujintos ir 

suderintos bendrosios pradinio ir pagrindinio ugdymo visų dalykų programos.  

Vykdant pedagogų parengtų metodinių priemonių inicijavimą ir koordinavimą buvo suderinta ir 

teikta tvirtinti rajono metodinei tarybai parengta metodinė priemonė ,,Inegal tipiškas prancūzų 



muzikos atlikimo stilius“.   

Skatinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimą buvo parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

40 valandų programa „Meninio ugdymo aktualijos muzikos mokykloje“.   

Nuotolinio ugdymo metu vyko bendradarbiavimas dėl informacinių technologijų galimybių, 

dalintasi gerąją patirtimi nuotoliniu būdu.  

11. 2020 metais mokyklos savivalda veikė aktyviai. Mokyklos taryba sistemingai atliko jai pavestas 

funkcijas, derino mokyklos dokumentus, skyrė dėmesį mokinių socialinei gerovei, posėdžiuose 

buvo aptariami mokyklos planai, aprūpinimas bei finansinės problemos. Mokytojų taryba 

posėdžiuose svarstyti mokinių ugdymo rezultatai, pasiekimai, aptariami pedagogų darbo krūviai, 

ugdymo planas, derinti renginiai, nuotolinio mokymo tvarkos ir kiti su ugdymu susiję klausimai. 

Mokinių tarybos iniciatyva 2020 metais buvo organizuotas tradiciniu tapęs prevencinis renginys 

„Naktis mokykloje“, Mokytojų dienos šventė, sukurtas video, skirtas tarptautinei tolerancijos 

dienai. Mokinių tarybos mokiniams buvo organizuotos dvi išvykos: į Nacionalinėje Lietuvos 

filharmonijoje vykusį Antverpeno simfoninio orkestro koncertą bei turistinė išvyka į Aukštaitijos 

nacionaliniame parke esančią Palūšę. Išvykų metu aptariame tolimesnę mokinių tarybos veiklą bei 

analizuojame įvykdytas veiklas. Ugdymui persikėlus į virtualią erdvę, mokinių tarybos nariai 

pradėjo dalyvauti 2 nuotoliniuose projektuose eTwinning portale – „Road to country. Kelias į šalių 

pažinimą“ bei „Eco-tours“. Abu projektai yra vykdomi su partneriais iš Lietuvos bei kitų Europos 

šalių – Turkijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos. Metodinė taryba stiprino metodinę 

veiklą. Ugdymo procese veikė suburtos metodinės grupės, kuriose buvo sprendžiamos ugdymo 

problemos, planuojami renginiai, rengiamos programos, inicijuoti seminarai bei gerosios patirties 

renginiai, meistriškumo bei  integruotos pamokas. Metodinės tarybos posėdžiuose mokytojai 

dalijosi gerąja patirtimi, buvo derinamos ugdymo programos, svarstomi mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo, atestacijos klausimai.   

12. Puoselėjamas bendravimas su tėvais, globėjais. Rugsėjo mėnesį vyko informacinis susirinkimas 

klasėse, paskelbus karantiną, bendravimas su tėvais persikėlė į virtualią erdvę. Mokinių tėvai, 

globėjai karantino metu buvo įtraukti į ugdymo procesą įrašant mokinių garso įrašus, video, dailės 

darbų nuotraukas pusmečių rezultatų vertinimui bei  virtualiems renginiams, konkursams, 

festivaliams bei parodoms viešinti. Organizuotos virtualios baigiamųjų klasių mokinių perklausos 

su tėvais, virtualūs kalėdiniai ir Motinos dienai skirti koncertai. Mokinių tėvai buvo įtraukti į 

projektinę veiklą – dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų  visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos projekto lėšomis rengtoje paskaitoje, kartu vyko į turistinę išvyką 

Palūšėje, edukacines išvykas į Lietuvos operos ir baleto teatrą. Mokykloje vystančiuose 

renginiuose bei ugdymo procese dalyvavo 85 % tėvų. Apie mokykloje organizuojamą ugdymo 

procesą, mokymosi pasiekimus, tėvai, globėjai informuojami mokyklos renginių ar individualių 

pokalbių metu, pasitelkiant informacines technologijas. Visuomenės informavimui veikia 

mokyklos internetinė svetainė (www.pasvaliomm.lt),  internetinė „Facebook“ paskyra. 

13. 2020 metais mokykla atliko platųjį savo veiklos įsivertinimą. Buvo atlikta anketinė mokytojų, 

tėvų bei mokinių apklausa, apdoroti gauti duomenys bei sukurtas Pasvalio muzikos mokyklos 

neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo aprašas. 

Apklausose dalyvavo 100 % mokytojų, 75 %  mokinių ir  40 % tėvų, globėjų.  

Šiais metais mokykloje vyko ir išorinis vertinimas,  išvados patalpintos mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

2020 metų kovo-balandžio mėnesiais vyko anketinė tėvų apklausa „Nuotolinis ugdymas Pasvalio 

muzikos mokykloje“, kurioje dalyvavo 62 %  Apklausos metu gauti duomenys buvo panaudoti 

gerinant nuotolinio ugdymo kokybę. 

 

 

 

3. MOKYKLOS APRŪPINIMAS 



14. Finansinė ataskaita. Tėvų įnašai už mokslą vedami į Teikiamų paslaugų programos sąskaitą ir 

skiriami mokytojų darbo užmokesčio, soc. draudimo  apmokėjimui bei prekėms ir paslaugoms 

mokymosi kokybės gerinimui. 2020  metais už mokslą iš tėvų surinkta – 28039,50 Eur. 

Biudžeto asignavimai 2020 metams: 

Darbo užmokestis: 

• biudžeto lėšos – 400857  Eur; 

• mokinio krepšelio lėšos – 21700 Eur; 

• teikiamų paslaugų lėšos – 19077 Eur. 

VSDFV įmokos:  

• biudžeto lėšos – 6000 Eur; 

• mokinio krepšelio lėšos – 300 Eur; 

• teikiamų paslaugų lėšos – 378 Eur. 

Prekių ir paslaugų naudojimui: 

• biudžeto lėšos – 29139 Eur; 

 iš jų: 

• ryšių paslaugos – 151 Eur; 

• transporto paslaugos( nuoma) – 761 Eur; 

• komandiruotės – 273 Eur; 

• kvalifikacijos kėlimas – 314 Eur; 

• komunalinės paslaugos – 10113 Eur.; 

• kitos prekės ir paslaugos – 17527 Eur; 

iš jų: 

• prekių įsigijimas – 5492 Eur; 

• paslaugų įsigijimas – 11956 Eur; 

• paslaugos(spauda) – 79 Eur. 

Darbdavių socialinė parama pinigais – 1131 Eur. 

Pagrindinių priemonių įsigijimui – 1974 Eur. 

Teikiamų paslaugų lėšos – 6243 Eur; 

iš jų:  

• informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas  – 1643 Eur 

iš jų: 

• prekės – 143 Eur; 

• paslaugos – 1500 Eur; 

• kitos prekės ir paslaugos – 4600 Eur; 

iš jų: 

• prekių įsigijimas – 3600 Eur; 

• paslaugų įsigijimas  – 1000 Eur. 

Analizuojant Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, galima teigti, kad 2020 metais 

mokyklos veiklai iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti skirta 43827 Eur daugiau nei 2019 

metais ir  91331 Eur daugiau nei 2018 metais. Mokinio krepšelio lėšų 2020 metais skirta tiek pat 

eurų kaip ir 2019 metais ir 5400  Eur mažiau nei 2018 metais. Teikiamų paslaugų finansavimui 

2020 metais gauta 3611 Eur. mažiau nei 2019 metais ir 6833 Eur. mažiau nei 2018 metais. Šiems 

pokyčiams didelę įtaką turi didėjantis darbo užmokesčio fondas, padidėjęs mokyklai finansavimas 

muzikos   instrumentams įsigyti, skirtas finansavimas koncertinės salės renovacijai  bei vaikų 

skaičiaus kaita muzikos mokykloje. 

15. Gerinant ugdymo aplinkas 2020 metų pavasarį atliktas pagrindinės koncertų salės remontas. 

Išlygintos, nutinkuotos ir naujai nudažytos salės sienos, pakeistos senos durys taip pat nupirktos  

papildomos 28 kėdes, jos buvo sumontuotos rudenį ir yra identiškos 2019 metų rekonstrukcijos 

metu sumontuotoms kėdėms, sumontuota garso aparatūra. Vasarą atliktas vienos iš mokymo 

patalpų remontas. Remonto metu atnaujinta grindų danga, įrengta pakabinamų akustinių lubų 



konstrukcija, sumontuoti nauji LED energiją taupantys ir užtikrinantys tinkamą patalpų apšvietimą 

šviestuvai, įrengta akustinė pertvara. Siekiant užtikrinti sklandų nuotolinį darbą karantino metu, 

nupirkti 3 nauji nešiojami kompiuteriai. Įsigyti muzikos instrumentai: smuikas, dvi gitaros, 

trombonas bei klarnetas. 

 

PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

16. Šaltos (ypač šaltojo sezono metu) holo patalpos, mokiniai, dėl patalpų stygiaus, neturi 

tinkamos poilsio zonos ir turi laukti pamokų šaltuose koridoriuose. Planuojama trečio aukšto 

laiptinėse įdėti plastikines duris ir įstiklinti trečiame aukšte esančius balkonus, taip užsandarinant 

mokyklai priklausančias trečio aukšto erdves, siekiant sumažinti šilumos nuostolius.  Užsandarinus 

trečią aukštą bus siekiama sukurti šiuolaikiškas, jaukias erdves mokiniams ir jų tėveliams. 

Tikimasi, jog šaltojo sezono metu mokiniai nejaus diskomforto trečio aukšto bendrose erdvėse. 

17. Mokykloje trūksta patalpų turimoms ir naujoms programoms įgyvendinti. Mokytojai dalijasi 

bendromis patalpomis, sutampa pamokų laikas, todėl nukenčia ugdymo kokybė. Planuojama 

pakeisti ugdymo patalpų duris naujomis, su geresne garso ir šilumos izoliacija, kad klasėse 

nereikėtų naudoti papildomų šilumos šaltinių žiemos metu, taip pat siekiant sumažinti garsus 

sklindančius į bendras erdves ir kitas šalia esančias klases. Naujų programų įgyvendinti, dėl patalpų 

stygiaus, apskritai neįmanoma. Veiklą tenka vykdyti kitų įstaigų patalpose, dėl to  nukenčia 

bendruomeniškumas, ugdymo priežiūra.  

18. Aktuali pianinų susidėvėjimo problema, seni instrumentai reikalauja daugiau priežiūros ir 

remonto, o per kelerius metus teks jų visiškai atsisakyti. Ryškėja šių instrumentų įsigijimo 

būtinybė.    

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Užtikrinti  

efektyvų mokyklos 

veiklos valdymą 

Mokyklos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai 

atitinka 

galiojančius teisės 

aktų reikalavimus. 

Nėra fiskalinės 

drausmės 

pažeidimų. 

● Iki 2020 m. rugsėjo 

1 d. atnaujinti 

mokyklos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai. 

● Kontroliuojančių ir 

priežiūrą vykdančių 

institucijų 

rekomendacijų 

Įgyvendinimas. 

● Finansinis 

įsiskolinimas 2021 m. 

sausio 1 d. mažesnis 

už įsiskolinimą 2020 

m. sausio 1 d. 

 

Direktoriaus įsakymu 

patvirtinti dokumentai: 

,,Dėl įsakymo ,,Dėl 

Pasvalio muzikos 

mokyklos metinio 

veiklos vertinimo 

pokalbio su darbuotoju 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo pakeitimo“ 

2020-01-10 DP-1 

,,Dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos 2020-2022 

metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“  

2020-02-28 DV-6, 

,,Dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos 2020  metų 

veiklos plano 



patvirtinimo“ 2020-02-

28 DV-7, 

,,Dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos 2019–2020 

m. m. ugdymo plano 

pakeitimo, 2020-03-13 

DV-12,  

,,Dėl  Pasvalio muzikos 

mokyklos ugdymo 

organizavimo būtinųjų 

sąlygų taisyklių 

patvirtinimo“ 2020-08-

31 DV-34 

,,Dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos neformaliojo 

švietimo mokytojo 

pareigybės aprašymo 

pirmo priedo 

pakeitimo“ 2020 m. 08-

31 DV-36, 

,,Dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos darbuotojų 

darbo apmokėjimo 

sistemos papildymo“ 

2020-08-31 DV-37. 

Finansinio įsiskolinimo 

2021 m. sausio 1 d. 

nebuvo.  

1.2. Gerinti mokinių 

pasiekimus ir 

aktyvinti  ugdymosi 

motyvaciją 

  

Individualias ir 

kolektyvines 

ugdymosi 

galimybes 

atitinkantys 

mokymosi 

pasiekimai ir 

nuolatinė 

mokymosi 

pažanga. 

● 25 procentų mokinių 

dalyvaus rajoniniuose, 

respublikiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose, 15 % 

mokinių laimės 

prizines vietas.  

● 80 % mokinių 

dalyvaus mokyklos, 

rajono, šalies 

renginiuose 

projektinėje veikloje. 

● Mokiniams 

inicijuotos ir 

organizuotos dvi 

edukacinės išvykos. 

 

2020 metais mokiniai 

atstovavo mokyklą 28 

konkursuose, 

festivaliuose, kuriuose 

dalyvavo 47,7 % 

mokinių, 23,1 % 

mokinių laimėjo 

prizines vietas. 

Diplomai mokinių 

pasiekimų bylose.  

Mokytojai organizavo, 

dalyvavo su savo 

mokiniais 96 

renginiuose, kuriuose 

dalyvavo 100 % 

mokytojų ir 85 % 

mokinių, 6 projektuose 

75 % mokinių ir 57 % 

mokytojų. 

Buvo organizuotos 3 

edukacinės išvykos į 

operą „Aukso paukštė“ 

Vilniaus kongresų 

rūmuose, į Lietuvos 



nacionalinėje 

filharmonijoje vykusį 

Antverpeno simfoninio 

orkestro koncertą, į 

operą „Turandot“ 

nacionaliniame operos 

ir baleto teatre.  

1.3. Sudaryti sąlygas 

mokytojams 

dalyvauti pokyčių 

projekto ,,Lyderių 

laikas 3“ 

inicijuojamų veiklų 

įgyvendinime 

Suaktyvėjusi 

mokytojų metodinė 

veikla ir 

sistemingai 

plėtojama 

mokytojų 

bendradarbystė 

 

●  5 proc. pedagoginio 

personalo dalyvaus 

Pasvalio rajono 

savivaldybės projekto 

,,Lyderių laikas 3“ 

inicijuojamų pokyčių 

įgyvendinime ir 

įgyvendins numatytas 

veiklas ir pateiks 

pasiūlymų. 

● 10 proc.  mokytojų 

įgyvendins gerosios 

patirties sklaidą 

mokykloje. 

5 procentai mokytojų 

dalyvavo pokyčių 

projekto ,,Lyderių 

laikas 3“ inicijuojamų 

veiklų įgyvendinime 

mokymuose bei 

neformalios lyderystės 

programoje ir skleidė 

patirtį mokyklos 

mokytojams  posėdžių, 

susirinkimų metu. 

 17 procentų pedagogų 

patys vedė seminarus, 

dalinosi patirtimi rajono 

bei mokyklos 

metodinėse grupėse. 

1.4. 

Bendradarbiavimo su 

tėvais ir socialiniais 

partneriais plėtra 

Mokinių tėvų 

susirinkimų- 

koncertų, 

susirinkimų-

parodų, 

susirinkimų-

atsiskaitymų 

rengimas.  

Tėvų įtraukimas  į 

renginių, projektų  

organizavimą bei 

vykdymą.   

●  25 % tėvų/globėjų 

bus įtraukiami į 

ugdymo proceso 

veikas. 

● 35 %  tėvų/globėjų 

dalyvaus mokyklos 

įsivertinimo 

apklausose. 

● 60 %  tėvų/globėjų 

dalyvaus baigiamųjų 

klasių susirinkimuose-

atsiskaitymuose, 50 %  

–  mokinių 

susirinkimuose- 

koncertuose, parodose.  

● Mokykloje 

vystančiuose 

renginiuose dalyvaus 

70 % tėvų.     

  

Dėl COVID19 

pandemijos tėvų 

įsitraukimas į ugdymo 

procesą suaktyvėjo. 

Mokinių tėvai, globėjai 

karantino metu buvo 

įtraukti į ugdymo 

procesą įrašant mokinių 

garso įrašus, video, 

dailės darbų nuotraukas 

eksponavimui, 

pusmečių rezultatų 

vertinimui bei  

virtualiems renginiams 

konkursams ir 

festivaliams viešinti. 

ugdymo procese 

dalyvavo 45 % tėvų.  

Mokykloje buvo 

organizuojamas platusis 

įsivertinimas bei 

apklausa dėl nuotolinio 

mokymo, įsivertinimo 

apklausose dalyvavo 62 

%  tėvų.  

Mokykloje ir 

virtualiojoje erdvėje 

vystančiuose 96 



renginiuose dalyvavo 

85 % tėvų.     

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.  

2.5.  

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Nuotolinio darbo 

organizavimas. Parengtas ir  

patvirtintas dokumentas 2020-03-26 

„Dėl mokytojų nuotolinio darbo“ 

direktoriaus įsakymu Nr.DV-15. 

Dėl visuotinės COVID19 pandemijos ir Lietuvoje 

paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 16 dienos 

mokykloje, apsaugant mokytojų sveikatą. buvo 

organizuojamas nuotolinis darbas, suderintos IT 

priemonės, organizuojami pasiruošimo nuotoliniam 

mokymui darbai.  

3.2. Nuotolinio mokymo(si) 

organizavimas. 

Parengti ir patvirtinti dokumentai 

2020-03-20 „Dėl Pasvalio muzikos 

mokyklos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu 

plano“ ir  „Pasvalio muzikos 

mokyklos mokymo(si) nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

direktoriaus įsakymu Nr.DV-14.  

Vykdant Lietuvos vyriausybės nutarimą dėl karantino 

mokyklos veikla nebuvo stabdoma, bet mokymą 

organizavo nuotoliniu būdu. Buvo suderintos mokinių ir 

mokytojų ugdymo galimybės ir IT priemonės, surinkta 

informacija apie ugdymo metodus, lankomumo 

galimybes. Pateikta informavimo ugdymo klausimais 

tėvams metodika. Ugdymo priemonių namuose būsena. 

3.3. Įvykdytas mokyklos platusis 

įsivertinimas. 

Pasirengta išoriniam mokyklos vertinimui. Buvo atlikta 

anketinė mokytojų, tėvų bei mokinių apklausa, apdoroti 

gauti duomenys bei parengtas Pasvalio muzikos 

mokyklos neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo aprašas, kuris buvo 

analizuojamas mokyklos išorės vertinimo metu.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3+       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3+       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2+       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3+       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3+       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai + 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Mokėjimo mokytis kompetenciją; 

7.2.Strateginio mąstymo ir pokyčių kompetenciją. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

 



9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 



 


