
 

  PATVIRTINTA 

Mažeikių  r. Viekšnių Vinco Deniušio meno 

mokyklos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. 

įsakymu Nr. V1-6  

  

 

MAŽEIKIŲ  R. VIEKŠNIŲ VINCO DENIUŠIO MENO MOKYKLA  

 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

    Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos 2022-ųjų metų veiklos planas 

nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus 

vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.  

Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų 

nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 

„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Mažeikių 

rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. Nr. T1-43 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 

2022 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintu biudžetu bei 2022 m. kovo 14 d. Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-424 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 

metinių veiklos planų rengimo grafiko 2022 metams patvirtinimo“. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos 2022-ųjų metų veiklos plano 

tikslai: 

1.1. sudaryti galimybes įvairaus amžiaus asmenybių muzikos, dailės, choreografijos, teatro 

meniniam ugdymui(si), 

1.2. leisti atsiskleisti prigimtiniams meniniams gabumams, 

1.3. orientuojantis į Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros vertybes, aktyvinti miesto ir 

rajono kultūrinio gyvenimo intensyvumą ir kokybę,  

1.4. vykdyti valstybės bei savivaldybės deleguotas funkcijas, įgyvendinant švietimo 

prioritetus. 

2. Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos 2022-ųjų metų veiklos plano 

uždaviniai: 

2.1. teikti vaikams, mokiniams, jaunuoliams ir suaugusiems kokybišką muzikos, dailės, 

choreografijos meninį švietimą; 

2.2. rengti individualias programas, pritaikytas individualiems mokinių gebėjimams; 

2.3. vykdyti valstybės deleguotą profesinės linkmės programą; 

2.4. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimo(si) bei saviraiškos poreikius; 

2.5. suteikti mokiniams visokeriopą, jiems reikiamą pagalbą; 

2.6. užtikrinti estetiškai patrauklią, sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką; 

2.7. teikti metodinę ir dalykinę paramą ikimokyklinių ugdymo įstaigų  bei bendrojo 

lavinimo mokyklų mokytojams; 



 

2.8. organizuoti įvairių dalykų seminarus – praktikumus, festivalius, konkursus meno 

mokyklų mokytojams ir mokiniams; 

2.9. skleisti gerąją patirtį, metodines naujoves ir mokymo procesą orientuotą į Lietuvos 

Europos ir pasaulio kultūros ir bendražmogiškąsias vertybes; 

2.10. suteikti galimybę mokiniams, turintiems ryškius muzikinius, vaidybinius bei meninius 

gebėjimus, mokytis pagal mokyklos parengtą ilgalaikę ugdymo programą, kuri gali būti 

pripažįstama, kaip formalusis ugdymas, suteikiantis pirminius profesinius įgūdžius, sudarančius 

galimybę profesinio mokymo tęstinumui; 

2.11. ugdyti poreikį dalyvauti profesionalių atlikėjų koncertuose ir patiems koncertuoti; 

2.12. dalyvauti dainų šventėse, čempionatuose, konkursuose, festivaliuose, valstybinių 

švenčių koncertuose – minėjimuose. 
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Veiklos pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 

asignavimai, 

Eur pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 

03-01-01-03 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

vykdymas 

Meno mokyklos ugdymo 

proceso užtikrinimas 

Mokyklos 

direktorius, 

mokytojai 

 

Užtikrinama mokyklos veikla,  darbuotojų etatų skaičius 

6,68 

187500 

5(SFA) 

13100 

4(PDU) 

0,3 
6800 

4(MK) 

Meno mokyklos 

funkcionavimo 

užtikrinimas  

Mokyklos direktorius  

Suteiktos ryšių paslaugos, telefonų skaičius, vnt. 3 

300 

5(SFA) 
100 

5(SP-ĮMK) 

Užtikrintas komunalinių paslaugų (šildymas, elektra, 

vanduo, šiukšlių išvežimas) teikimas, išlaidos Eur 
1 

5000 

5(SFA) 

3700 

5(SP-ĮMK) 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo, 

išlaidos eur  
1 

100 

5(SP-ĮMK) 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų, 

išlaidos eur  
1 

1500 

5(SFA) 

1700 

5(SP-ĮMK) 

Įsigytos kitos paslaugos, išlaidos Eur  

2500 

5(SFA) 

3000 

5(SP-ĮMK) 
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Kvalifikacijos kėlimui, išlaidos Eur 7 

1000 

5(SFA) 

300 

5(SP-ĮMK) 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos, Eur 
2 

200 

5(SP-ĮMK) 

Įsigytos atsargos, inventorius, Eur 1 

600 

5(SFA) 

2000 

5 (SP-ĮMK) 
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IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 

 

Skirti asignavimai 2022-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso 

Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas, 

iš jo: 

    

4 (MK) 6800,00 6800,00 6700,00 0,00 

4 (PDU) 13100,00 13100,00 13000,00 0,00 

5 (SFA) 198400,00 198400,00 184800,00 0,00 

5 (SP-ĮMK) 11100,00 11100,00 0.00 0,00 

Iš  viso 229400,00 229400,00 204500,00 0,00 

Kiti šaltiniai, iš jo:     

Iš  viso 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

V. PLANUOJAMI REZULTATAI 

3. Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos 2022-ųjų metų veiklos planas 

padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2022–2024- ųjų metų strateginį veiklos planą  ir 

vykdys neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias programas, įgyvendins ilgalaikio 

mokinių meninio švietimo programas, kurios pripažįstamos kaip formalusis ugdymas, bei 

trumpalaikio vaikų, jaunimo ir neformaliojo suaugusiųjų muzikos, šokio, dailės, teatro meninio 

švietimo programas. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Vitalis Lizdenis

  

 

 

 

 

SUDERINTA 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjas 

 

Apolinaras Stonkus 

2022- 

 

 


