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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2021 METŲ

VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. kovo   d. Nr. T1

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, 9 dalimi,

įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktus, atsižvelgdama į Šilalės meno

mokyklos 2022 m. vasario 28 d. raštą Nr. V12-18 „Dėl pritarimo metų veiklos ataskaitai“, Šilalės

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės meno mokyklos direktoriaus Arūno Goštauto 2021 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


      PRITARTA

      Šilalės rajono savivaldybės tarybos

      2022 m. kovo           d. sprendimu

      Nr.

ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ARŪNO GOŠTAUTO

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190327586, adresas:

Nepriklausomybės g.6, Šilalė, 75133, el. paštas silmenmo@gmail.com, internetinė svetainė

http://www.silmenmo.lt, tel./faks. (8 499) 74 399.

Šilalės meno mokykloje mokosi 564 mokiniai. Šilalėje mokyklą lanko 437 mokiniai,

Kvėdarnos klasėje – 29 mokiniai, Kaltinėnų klasėje – 20 mokinių, Laukuvos klasėje – 54 mokiniai,

Pajūrio klasėje – 24 mokiniai. Pagal ugdymo programas: akordeono – 14, kanklių – 14, fortepijono –

67, smuiko – 9, pučiamųjų instrumentų – 35, mušamųjų instrumentų – 12, gitaros – 18, dainavimo –

77, dailės skyriuje – 145, choreografijos skyriuje – 142 mokiniai. Meninėse programose ugdosi 31

suaugęs. Mokykloje dirba 37 pedagoginiai darbuotojai. Pagal kvalifikacines kategorijas: 3 mokytojai

ekspertai, 13 mokytojų metodininkų, 17 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, 2 neatestuoti mokytojai.

Šilalės meno mokyklos 2021–2023 metų strateginio ir 2021 metų veiklos planuose numatyti

tikslai orientuoti į jaunimo ir suaugusiųjų meninių kompetencijų kėlimą ir plėtojimą, vadovaujantis

asmens vertingumo ir originalumo pripažinimo prioritetu, materialinės bazės atitinkančios

valstybinius standartus kūrimu, naujų mokymo programų, ugdymo formų ieškojimu. Tikslams

pasiekti iškelti šie uždaviniai: užtikrinti ugdymo kokybę, sudaryti sąlygas realizuoti savo

asmenybinius meninio lavinimosi poreikius ne tik siekiantiems meninės profesinės karjeros, bet

visiems pageidaujantiems – vaikams, jaunuoliams, suaugusiems, kurti gerą mokyklos materialinę

bazę, atitinkančią meno mokymo(-si) reikalavimus, teikiančius saugų ir malonų mokymąsi mokyklos

mokiniams, bei mokykloje dirbantiems mokytojams.

Įgyvendinant šiuos uždavinius buvo parengti ir patvirtinti nauji Šilalės meno mokyklos

nuostatai, ugdymo planai, metodinių grupių veiklos nuostatai, sudarytos mokymo(si) sutartys,

paskirstytas bei suderintas mokytojų darbo krūvis. Vykdoma ugdymo proceso priežiūra – patvirtinta

Šilalės meno mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, analizuojamas mokymo

metodų taikymas, mokinių pasiekimų vertinimas, ugdymo ir veiklos programų įgyvendinimas.

Paruoštos, patvirtintos ir pradėtos įgyvendinti suaugusiųjų meninės programos, įdiegtos naujos

kompozicijos, muzikos kūrimo ugdymo programos. Parengtas ir patvirtintas Šilalės meno mokyklos

pedagogų etikos kodeksas, mokyklos duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas, Šilalės

meno mokyklos psichologinio smurto ir mobingo politika, darbuotojų, kurie aptarnauja lankytojus ir

susiduria su padidintu pavojumi saugai ir sveikatai, dėl galimybės užsikrėsti (koronavirusu COVID-

19) tvarka, darbuotojų naudojimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) tvarka, pakeistas

Šilalės meno mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas, meno mokyklos

ugdymo proceso organizavimo mišriu būdu tvarkos aprašas. Patvirtinta nauja vidaus kontrolės

politika, patvirtintas lygių galimybių politikos ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Meno mokykloje išlaikomas stabilus mokinių skaičius. Išplėtotos vaikų saviraiškos,

socializacijos ir profesinio orientavimo galimybės. Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose,

respublikiniuose, rajoniniuose renginiuose, organizuojamos parodos, koncertai. Dėl pandemijos

atšaukta daug tarptautinių, respublikinių ir regioninių renginių, kuriuose planuota dalyvauti. Dalis

renginių vyko virtualioje erdvėje. Nežiūrint sudėtingos situacijos pasiekta nemažai laimėjimų: VIII

Lietuvos jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos konkurse „Atlėk, sakale“ J. Šerpetauskis laimėjo III

vietą, I respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse Kaune ,,VIVA MUSICA 2021“ R. Kazlauskis

laimėjo III vietos diplomą, virtualiame respublikiniame Pianistų konkurse L. Pukinskis laimėjo I

vietos laureato diplomą, R. Kazlauskis – II vietą, respublikiniame virtualiame jaunųjų atlikėjų

konkurse „Naujieji atradimai“ J. Šerpetauskis laimėjo III vietą, respublikiniame vaikų ir mokinių

mailto:silmenmo@gmail.com
mailto:silmenmo@gmail.com
mailto:silmenmo@gmail.com
http://www.silmenmo.lt


2

dailės ir muzikos festivalyje-konkurse „Laisvė – tai kūrybos pradas“ J. Šerpetauskis tapo laureatu, III

virtualiame respublikiniame muzikantų konkurse ,,PIANO AMBITUS“ R. Kazlauskis laimėjo I

vietos laureato diplomą, respublikiniame muzikos ir meno mokyklų solfedžio konkurse ,,Lapiukas

smalsiukas muzikos teorijos šalyje“ A. Viliušytė laimėjo II vietą, N. Banitauskaitė – III vietą,

virtualiame respublikiniame konkurse „IN CORPORE“ R. Kazlauskis tapo laureatu, A. Capaitė ir E.

Vasiliauskaitė laimėjo II vietas, 26 respublikinės dailės olimpiados II ture K. Skarulskytė užėmė III

vietą, tarptautiniame konkurse „Rudens spalvos“ Rumunijoje I vietą užėmė G. Ačaitė, II vietą M.

Goštautas, J. Ačas, III vietą A. Ramanauskas, respublikiniame piešinių konkurse skirtame Vilniaus

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams „Atrask žydų kultūrą: tradicijos, gyvensena ir simboliai“

laureatu tapo E. Kačinas, E. Karutytės piešinys atrinktas tarptautinei parodai International Owl Center

Houston,Minesota USA, respublikiniame piešinių konkurse „Laisvės karta sako Jiems AČIŪ“ T.

Mikalauskis tapo laureatu, respublikiniame vaikų ir mokinių dailės ir muzikos festivalio-konkurso

„Laisvė – tai kūrybos pradas“, skirto paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas – vasario16-

ąją ir Kovo 11-ąją laureatu tapo A. Ramanauskas, vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo teksto iliustracijų

konkurse „Tavo žvilgsnis“ E. Karutytė ir U. Šaulytė tapo diplomantėmis. Tarptautiniame piešinių

konkurse Makedonijoje G. Krylovaitė pelnė „Auksinės paletės“ diplomą, tarptautiniame konkurse

„Nova Zagora“, Bulgarijoje V. Kuitniauskaitė tapo diplomante, 30 tarptautinio konkurso „Išgirsti

pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureate tapo D. Kniulytė, X tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės

konkurse „Čiurlionio krašto spalvos“ Druskininkuose V. Kuitniauskaitė laimėjo I vietą,

tarptautiniame piešinių konkurse Turkijoje laimėtojai: J. Karutis laimėjo sidabro medalį, E. Karutytė,

M. Mitkutė ir E. Ačaitė – bronzos medalius, respublikiniame konkurse „Mes užaugom laisvi“ L.

Bendžiūtė, E. Pryšmantė, Ž. Tomkutė tapo laureatėmis, tarptautiniame konkurse Jūrmaloje „Aš

gyvenu prie jūros“ V. Kuitniauskaitė ir J. Ačas tapo laureatais, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro

respublikiniame piešinių konkurse ,,Nerimtai“ I vietą laimėjo A. Krauza. Šokių studijos „Lokysta“

jaunių grupė dalyvavo Baltijos šalių šokių konkurse „Rudeninė žvaigždė“ užėmė I vietą ir tapo

konkurso laureatais, šokių studijos „Lokysta“ jaunių grupė dalyvavo tarptautiniame virtualiame šokių

festivalyje-konkurse „Mamai“ ir laimėjo I vietą, šokių studijos „Lokysta“ jaunių grupė (6 klasė)

dalyvavo tarptautiniame virtualiame šokių konkurse „Online Wave“ (Ispanija) ir laimėjo II vietą,

„Lokystos“ jaunučių grupė laimėjo I vietą tarptautiniame šokių konkurse „Merry Christmas, Baltic

Amber Trakai“ ir kt.

Ruošiant meno mokyklos dokumentų projektus, organizuojant projektines veiklas,

direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės. Mokyklos administracija informuoja darbuotojus apie

vykdomus projektus, veiklos tikslus, švietimo sistemos naujoves, darbo grupių paruoštus

dokumentus. Lyderystės ir vadybos srityje laikomasi demokratiškumo principų, kuriama saugi

ugdymo(si) bei emocinė ir psichologinė aplinka, sprendimai priimami, atsižvelgiant į daugumos

darbuotojų nuomonę, strateginiais valdymo klausimais paisoma kolektyvo nuomonės, darbuotojai

prisiima atsakomybę už ugdymo tikslų įgyvendinimą. Ištekliai tvarkomi skaidriai ir tikslingai,

laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. Planuojant lėšas, mokslo metų pradžioje, administracija

atsižvelgia į meno mokyklos bendruomenės poreikius, pageidavimus. Lėšos naudojamos

kvalifikacijos kėlimui, dalyvavimui rajono, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose,

konkursuose, koncertuose, patalpų remontui, baldų atnaujinimui, transporto paslaugoms, muzikos

instrumentų įsigijimui.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 2021 M.

Finansavimo šaltiniai Lėšos  (tūkst. Eur.)

Planuota Įvykdyta

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 659416 659416

Iš jų:

1.1.  Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 658416 658416

1.2. Kitos būtinosios lėšos 1000 1000

1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -
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2. Mokymo lėšos 30076 30076

Iš jų:

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 30076 30076

2.2. Kitos būtinosios lėšos - -

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -

3. Lėšos už teikiamas paslaugas 70153 37817

3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais - -

3.2. Kitos būtinosios lėšos 55153 32120

3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 15000 5697

4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos) - -

5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos - -

5.1.Kitos valstybės lėšos 12491 12491

6. Iš viso (1+2+3+4+5) 772136 739800

7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS): 1293,61 1293,61

Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS) 56,43 56,43

Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 1237,18 1237,18

_______________________________________

PRITARTA

Šilalės meno mokyklos tarybos

2022 m. vasario 3 d.

protokolu Nr. V5-2



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

              Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – pritarti Šilalės meno mokyklos direktoriaus Arūno Goštauto

2021 metų veiklos ataskaitai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo

projektas

Sprendimo projektą inicijavo ir veiklos ataskaitą parengė Šilalės meno mokyklos direktorius

A. Goštautas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkte numatyta,

kad Taryba išklauso biudžetinių įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas. Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento 264–266 punktuose numatyta, kad biudžetinių įstaigų, kurių savininkė

yra savivaldybė, vadovai ataskaitas Tarybai pateikia kasmet.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16

straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10

punktu, 9 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktais.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

              Nenumatoma.

    4. Laukiami rezultatai.

Šilalės rajono savivaldybės taryba priims sprendimą dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus A.

Goštauto 2021 metų veiklos ataskaitos.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti

ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

    Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                         Akvilina Žąsytienė
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