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I. ĮVADAS

1. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos (toliau – mokykla) strateginio plano tikslas –
tikslingai pasirinkti mokyklos veiklos tobulinimo prioritetus, efektyviai organizuoti įstaigos
veiklą tenkinant savivaldybės gyventojų meninius ir jaunimo saviraiškos poreikius, numatyti
bei  planuoti  ugdymo(si)  kaitos  pokyčius  įtraukiant  mokyklos  bendruomenę  į  mokyklos
problemų sprendimą,  tobulinti  mokymo ir  ugdymo sąlyga sukuriant  sąlygas  individualių
gebėjimų ir įgūdžių vystymuisi, sveikai gyvensenai.

Strateginį planą rengė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1
d.  įsakymu Nr. V- 5 patvirtinta darbo grupė:

1) Nijolė Pupinienė - direktorė, grupės vadovė,
2) Jūratė Martūzienė - pavaduotoja ugdymui, grupės narė,
3) Rūta Venslovienė - mokytoja, grupės narė,
4) Ligita Stravinskienė - mokytoja, grupės narė,
5) Redas Varvuolis - mokytojas, grupės narys.

Rengiant strateginį 2019–2022 metų planą vadovautasi:
- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 
- Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija (LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr.

XII-745);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio

planavimo metodika;
- Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2020 metų  strateginiu plėtros  planu, patvirtintu  Pakruojo

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-166;
- Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos nuostatais;
- Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus įsakymais;
- 2014-2017 m. veiklos įsivertinimo rezultatais;
- 2014-2017 m. direktoriaus veiklos ataskaitomis;
- mokyklos bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais;
- visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į turimus

žmogiškuosius, materialinius išteklius.
Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės

principų.

II. PRISTATYMAS

1. Istorija:
Pakruojo  vaikų   muzikos  mokykla  įsteigta  1965  metais.  Steigėja  –  Pakruojo  rajono

savivaldybė,  veiklos  pradžia  1965  m.  rugsėjo  1  d.  1990  metais  mokyklai  suteiktas  kraštiečio
kompozitoriaus Juozo Pakalnio vardas, nuo 2000 metų  įteisintas dabartinis pavadinimas - Pakruojo Juozo
Pakalnio muzikos mokykla. 2002 metais įsteigtas papildomo ugdymo skyrius, kuriame veikė įvairios
studijos ir būreliai.

2013 m. lapkričio 21 d.  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T-296 mokyklai
patikėjimo teise perduotas pastatas L. Giros g. 4, Pakruojyje, kuriame įsikūrė gitaros ir mušamųjų klasės,
veikia  neformaliojo  švietimo  būreliai.  2014  metais  įsteigtas  mokyklos  padalinys  –  Pakruojo  atviras
jaunimo centras. 
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2. Mokyklos paskirtis, organizacinė struktūra ir valdymas.
Mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo
mokykla.  Joje  vykdomos  formalųjį  švietimą  papildančio  ir  neformaliojo  muzikinio  ugdymo
programos, veikia neformaliojo vaikų švietimo būreliai.
Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas  290067470.
Adresas: Prof. S. Ušinsko g. 43, 83157 Pakruojis. 
Elektroninis paštas – pakruojomuzika@gmail.com.
Mokyklos svetainė – www.pakruojomuzika.lt.

Muzikos mokyklą lanko 150 ugdytinių. Mokykloje veikia fortepijono, kanklių, akordeono, smuiko,
fleitos, trimito, saksofono, klarneto, gitaros, mušamųjų instrumentų klasės. Mokiniams sudarytos sąlygos
muzikuoti ir tobulinti ansamblinio grojimo įgūdžius mokomuosiuose meniniuose kolektyvuose: jaunučių
chore,  vokaliniuose  ansambliuose,  pučiamųjų  instrumentų,  smuikininkų,  akordeonininkų,  kanklininkų,
gitaristų ansambliuose.

Mokyklos padalinį Pakruojo atvirą jaunimo centrą nuolat lanko 48 lankytojai. 

Mokyklos valdymo schema nuo 2019 m. :

3. Žmogiškieji ištekliai:
Mokykloje  iš  viso  dirba  31  darbuotojas.  Pedagoginių  darbuotojų  yra  25.  Visi  mokykloje

dirbantys mokytojai turi privalomą darbui neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje kvalifikaciją. Neturinti
kvalifikacijos socialinė pedagogė planuoja mokytis šios krypties studijose.

Per  paskutinius dvejus  metus pasikeitė  Atviro jaunimo centro vadovas,  socialinė  pedagogė.
Mokytojų kolektyvas keitėsi mažai: pradėjo dirbti baleto mokytojas. Mokyklai tampant meno mokykla,
bus reikalingi šokių, teatro ir dailės specialistai. 

4. Finansiniai ištekliai:
Mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš rajono biudžeto, tėvų lėšų, mokinio

krepšelio, NVŠ programų finansavimo, projektinių, rėmėjų lėšų.



2018 m. skirtas finansavimas:
Eil.
Nr.

Išlaidų
pavadinimas

Iš viso Iš jų
Sodra Darbo

užmokestis
Komunalinės

paslaugos
Kitos prekės ir

paslaugos

Iš viso 357,4 73,9 247,8
24,3 10,9

1.
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 302,5 55,3 178,6 8,8

2. Mokinio krepšelis 36,7 8,6 28,1
3. Tėvų lėšos 18,2 7,3 10,9
4. NVŠ lėšos 3,7 0,7 1,2 1,9
5. Paramos lėšos 3,8 0,8

Mokykla patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančius pastatus, esančius adresu: prof. S. Ušinsko g. 43, Pakruojis ir L. Giros g. 4, Pakruojis. 

Pakruojo rajono savivaldybės užsakymu atliktas pastato L. Giros g. 4 energinis auditas, nustatyta
labai žema pastato energinio naudingumo klasė – E. Yra parengtas investicijų projektas „Universalaus
laisvalaikio  ir  papildomo ugdymo centro,  esančio  L.  Giros  g.  4,  Pakruojis,  įkūrimas ir  pritaikymas
muzikos mokyklos ir atviro jaunimo centro veiklai“.  Laukiama, kada bus pradėta įgyvendinti Pakruojo
rajono strateginiame plane 2014–2020  m. numatyta priemonė – mokyklai priklausančio pastato (L. Giros
g. 4)  renovacija: pastato atnaujinimas ir apšiltinimas, vidaus patalpų remontas ir pritaikymas mokyklos ir
Atviro jaunimo centro veiklai. Parengtas ir su mokytojais, atviro jaunimo centro darbuotojais suderintas
preliminarus patalpų pastate L. Giros g. 4 išdėstymo planas. Įgyvendinus projektus, bus įrengta koncertų ir
šokių salė, muzikos, dailės, šokių klasės, atviro jaunimo centro ir kitos patalpos, iš esmės pagerės ugdymo
sąlygos, sumažės mokyklos išlaidos šildymui, elektrai. Kuriantis naujose patalpose, trūks baldų (salės
kėdžių,  mokytojų  kambario,  klasių,  kabinetų,  poilsio  zonų  baldų).  Trūksta  kokybiškų  muzikos
instrumentų:  fortepijono,  pianinų,  pučiamųjų  ir  kitų  instrumentų.  Kiekvienoje  klasėje  turėtų  būti
kompiuteriai mokytojų darbui; šiuo metu jų yra 6, reikėtų dar bent 6.

Mokyklai nuolat reikalingas transportas mokinių nuvežimui į konkursus, festivalius, koncertus,
kitus renginius, nes dalyvavimas koncertinėje ir konkursinėje veikloje yra neatsiejama ugdymo proceso
dalis. 

Planavimo sistema:
Planavimo sistemą sudaro:

1) Strateginis planas, rengiamas darbo grupės, derinamas su mokyklos taryba, steigėju ir tvirtinamas
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus;

2) Mokyklos metų veiklos planai, rengiami darbo grupės, derinami su Mokyklos taryba ir tvirtinami
direktoriaus įsakymu;

3) Mokslo  metų  ugdymo planai,  rengiami  darbo  grupės,  derinami  su  Mokytojų  taryba,  Mokyklos
taryba ir tvirtinami direktoriaus įsakymu;

4) Formalųjį švietimą papildančio ugdymo pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos;
5) Mokytojų parengtos dėstomų dalykų programos;
6) Neformaliojo vaikų švietimo programos.



Su strateginiu planu, ugdymo ir veiklos planais supažindinami: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba,
mokiniai ir jų tėvai.

5. Veiklos kontrolė:
Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus

švietimo stebėsenos rodiklius vykdo mokyklos direktorius, inicijuodamas veiklos įsivertinimo procesus. 
Veiklą prižiūri Pakruojo rajono savivaldybės institucijos.
Finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Pakruojo rajono savivaldybės institucijos. 
Higienos priežiūrą vykdo Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pakruojo skyrius.

III. ANKSTESNIŲ METŲ (2014-2018 METŲ) VEIKLOS ANALIZĖ

Mokykloje  pagal  muzikinio  ugdymo  programas  kasmet  mokėsi  apie  150  ugdytinių.
Neformaliojo švietimo būrelius lankė apie 140 vaikų. 

2018 m. mokyklą baigė 12 mokinių: 5 – fortepijono, 3 – smuiko, 2 – akordeono, 1 – trimito, 1–
saksofono specialybes. 

Pagrindiniai  ir  pageidaujami  mokyklos  veiklos  rezultatai  –  mokinių  asmenybės  branda,
individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga. Ugdant
mokinių savivoką ir savivertę, buvo organizuojamos įvairios veiklos, projektai, akcijos, pramogos ir kiti
renginiai.  Vidaus įsivertinimo metu  atlikta  mokinių  apklausa  apie  jų  savijautą  mokykloje:  mokiniai
pripažino,  kad svarbu būti  priimtam, gerbiamam, saugiam, džiaugtis  buvimu mokykloje  ir  laikyti  jį
prasmingu.  Mokytojai  pripažįsta  mokinių  skirtybes,  į  kurias  atsižvelgia  organizuodami  mokymą(si),
parinkdami repertuarą.

Skatinant  mokinių  socialumą,  labai  svarbus  yra  jų  dalyvavimas  koncertuose,  konkursuose,
festivaliuose: 2017 m. mokiniai dalyvavo 12 konkursų, 11 festivalių – iš viso apie 100 mokinių, kuriuos
rengė 11 mokytojų. 2017 m. rugsėjį  savo veiklą pradėjo baleto būrelis,  kurį  lanko daugiau kaip 40
ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų. Būreliui vadovauja profesionalus baleto šokėjas.
Mokykloje tradiciškai veikia ir kiti neformaliojo švietimo būreliai: pynimo (48 vaikai), mušamųjų (5),
mažųjų grupė „Šypsenėlės“ (14), NVŠ būrelis „Jaunieji pūtikai“ (25).

Pakruojo atviras jaunimo centras į savo veiklas įtraukė 142 jaunuolius, iš jų 48 nuolatinius
lankytojus, vidutiniškai per dieną sulaukia 13 jaunų žmonių. Jaunuoliai organizavo renginius, padėjo juos
organizuoti kitiems. 

Mokytojai skatinami tobulėti, atnaujinti savo žinias ir gebėjimus kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose,  pasidalinti  savo  patirtimi  su  kolegomis.  Per  2017  metus  mokytojai  dalyvavo  19
seminarų, bent viename iš jų dalyvavo beveik visi pedagogai. Mokytojai gilinosi į savo instrumento
mokymo ypatumus ir inovacijas, kūrybiškumo ugdymą, muzikinę kultūrą, dalinosi darbo patirtimi
skaitydami  metodinius pranešimus. 

Mokykla stengiasi pateisinti ir gerbti turimą kompozitoriaus Juozo Pakalnio vardą. Jo kūriniai
skamba konkursų, festivalių, koncertų programose. Pradinių klasių mokiniams organizuojamos išvykos į
J. Pakalnio gimtinę Veselkiškiuose, kurių metu pasakojama apie kompozitoriaus gyvenimą ir kūrybą.

Mokykloje  kasmet  vyksta  tėvų susirinkimai:  pateikiamos mokyklos  metų  veiklos  ataskaitos,
atliekamos  įsivertinimo  apklausos,  diskutuojama  mokyklai  svarbiais  klausimais.  Mokyklos  kultūrą
geriausiai atspindi jos matomumas mieste, rajone, šalyje. Kiekvienais metais mokykloje organizuotuose ar
kitur vykusiuose koncertuose, renginiuose dalyvavo beveik visi mokyklos  mokiniai. 

Dalyvaujant ES jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save“, mokykloje dirbo JGI
koordinatorius. Projekto finansavimui metams gauta 9,3 tūkst. eurų. Projektas „Atrask save” –  tai



programa,  kuria  siekiama sumažinti  jaunų bedarbių,  nesimokančių,  neaktyvių jaunuolių skaičių,
motyvuoti jaunuolius naudotis realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant
profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą. Atviram jaunimo centrui skirtas finansavimas iš
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (1000 Eur), Jaunimo reikalų departamento
projekto (10670 Eur). 

Mokykla bendradarbiauja su vietos bendruomene, įvairiomis organizacijomis, palaikomi ryšiai
su mokyklos absolventais. Glaudūs ryšiai muzikos mokyklą sieja su kitomis ugdymo įstaigomis: vaikų
darželiams dovanojami koncertai, mokykloje vyksta koncertai-susitikimai su pradinių klasių mokiniais,
rengiami bendri koncertai su „Atžalyno“ gimnazija. Mokiniai yra nuolatiniai J. Paukštelio bibliotekoje
(sinagogoje),  Pakruojo kultūros centre vykstančių renginių dalyviai,  koncertuoja Pakruojo ligoninėje,
Linkuvos  socialinėse  įstaigose.  Dalyvaujant  konkursuose,  festivaliuose,  užmezgami  kontaktai,  kurie
perauga į nuoširdų bendradarbiavimą tarp mokyklų. 

Mokykla pagal savo finansines galimybes įsigijo ugdymui reikalingų priemonių. Nupirktas
saksofonas  ir  akordeonas,  naujas  trimitas,  garso  kolonėlė,  televizorius  muzikos  istorijos  klasei,
stalas jaunimo centrui. Iš NVŠ programos lėšų nupirkti 5 trimitai, fleita, 2 trimitai-tenorai. Mokykla
gauna paramos lėšų: iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų kasmet gaunama apie 1000 eurų,
atskirus mokyklos renginius, projektus parėmė vietos verslininkai. 

IV. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

1. Politiniai-teisiniai veiksniai:
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos vykdoma švietimo politika yra formuojama

atsižvelgiant į bendrąsias Europos sąjungos švietimo politikos gaires ir vertybes. Mokykla savo veiklą
grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija,  Atvirųjų
jaunimo centrų ir  erdvių koncepcija,  Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 m. strateginiu plėtros
planu.  Mokyklos  savarankišką  veiklą  reglamentuoja  Pakruojo  Juozo  Pakalnio  muzikos  mokyklos
nuostatai, direktoriaus patvirtintos tvarkos, mokykloje veikiančių savivaldos institucijų  nutarimai.

2. Ekonominiai veiksniai:
Mokyklos  veiklos  finansavimo  šaltiniai  yra  Pakruojo  rajono  savivaldybės  biudžeto  lėšos,

mokymo lėšos, mokinių tėvų lėšos, paramos lėšos, įvairių projektų finansavimo lėšos. 2017 m. mokyklos
biudžetas buvo: iš viso 331,4 tūkst. Eur, iš jų 299,6 tūkst. Eur skirta atlyginimams ir socialiniam draudimui,
tai yra 90,4 proc. visų asignavimų; 27 tūkst. Eur sumokėta už komunalines ir kitas paslaugas; prekių įsigyta
už 4,8 tūkst.  Eur,  kvalifikacijos kėlimui skirta  577 Eur.  Mokyklos Atviras jaunimo centras dalyvavo
Jaunimo  garantijų  iniciatyvų  projekte  „Atrask  save“.  Jo  veikloms  įgyvendinti  per  2015–  2017  m.
panaudota 18,8 tūkst. Eurų. Gavus finansavimą iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos,
už 5 tūkst. eurų įrengti dušai. Mokykla dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo veiklose, šiam tikslui per
2015–2017 m. gauta 21,44 tūkst. eurų.

Pasibaigus 2017 m. dėl nepakankamo finansavimo liko 9,8 tūkst. eurų kreditorinių įsiskolinimų:
6 tūkst. eurų socialiniam draudimui, 3,8 tūkst. eurų komunalinėms paslaugoms. Pastatas L. Giros g. 4
nerenovuotas, todėl brangiai kainuoja šildymas ir elektra. Pakruojo rajono savivaldybės administracija
pateikė ES struktūrinių fondų lėšų paraišką pagal projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios
L. Giros g. 4, Pakruojis, tobulinimas“,  kurios sąmata yra 356,329 tūkst. eurų. Energinio efektyvumo
didinimo projektui numatyta gauti 319 tūkst. eurų. Įgyvendinus šiuos projektus, bus atnaujintas pastatas L.
Giros g. 4, į kurį persikels visa mokykla. Įsikūrimui naujose patalpose bus reikalingos papildomos lėšos



baldų, muzikos instrumentų, kitų priemonių įsigijimui. Kėdės salei, kiti būtini baldai ir priemonės kainuotų
apie 20 tūkst. eurų. Mokyklai reikalingas naujas fortepijonas (8 tūkst. eurų).

3. Socialiniai veiksniai:
Bendrosios  demografinės  tendencijos,  nuolatinis  gyventojų  skaičiaus  mažėjimas  neturėjo

didelės įtakos mokyklos mokinių skaičiui, tačiau sumažėjo atranka, todėl priimami mokytis ne tik gabiausi
muzikai mokiniai. Bendras pagal muzikinio ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius svyruoja
apie 150. 2018–2019 mokslo metais mokosi 150 mokinių:

Nr. Specialybė Berniuka
i 

Mergaitė
s 

Iš viso 

1. Fortepijonas 4 57 61
2. Akordeonas 10 11 21
3. Gitara 8 5 13
4. Smuikas 1 13 14
5. Kanklės - 11 11
6. Saksofonas 10 3 13
7. Klarnetas 1 - 1
8. Trimitas 4 - 4
9. Fleita 1 6 7
10. Vokalas - 2 2
11. Mušamieji 2 1 3

Iš viso 41 107 150
Pastebimas  mažesnis  liaudies  instrumentų  (kanklių,  akordeono),  taip  pat  trimito,  klarneto

pasirinkimo poreikis, pakanka norinčių mokytis groti fortepijonu, saksofonu, gitara, smuiku.
Darbuotojų skaičius yra stabilus; jaunų specialistų poreikio šiuo metu nėra, nes nėra laisvų darbo

vietų. Dirba 2 pensinio amžiaus mokytojai, yra 6 darbuotojai, kuriems iki pensijos liko nuo 1 iki 5 metų,
todėl ateityje darbuotojų trūks. 

4. Technologiniai veiksniai:
Tobulėjant kompiuterinei technikai ir kuriantis informacinei visuomenei, muzikos technologijos

išplito  ne vien tarp profesionalų,  bet tapo dominuojančiomis plačiajame muzikiniame ir  kultūriniame
gyvenime. Šiame laikmetyje tiesiog privalu šiuolaikines informacines technologijas kiek įmanoma plačiau
panaudoti organizuojant mokyklos veiklą ir ugdymą. Šiuo metu mokykla turi greitaeigį internetinį ryšį,
internetinę svetainę, 9 kompiuterius, 2 projektorius. Dėl finansinių problemų kompiuterinės įrangos kiekis
yra  nepakankamas,  nors  kompiuteris  reikalingas  kiekvieno  mokytojo  darbui  yra.  Mokykla  turi  savo
interneto puslapį, tačiau, neturint specialisto, jo administravimas yra gana mėgėjiškas.

5. Edukaciniai veiksniai:
Mokykla dėl mokytojų darbui skirtų kompiuterių ir patalpų trūkumo kol kas neturi galimybės

įdiegti  elektroninį  dienyną.  Naujose  patalpose  įrengus  mokytojų  kambarį,  bus  sukurtos  mokytojų
kompiuterinės darbo vietos, atsiras galimybė operatyvesniam informacijos perdavimui mokiniams ir jų
tėvams.  Informacija  apie  mokyklos  veiklą  skelbiama  mokyklos  interneto  svetainėje
www.pakruojomuzika.lt, Pakruojo rajono savivaldybės svetainėje, Pakruojo rajono žiniasklaidoje. Vidinė
informacija mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams pateikiama posėdžių, susirinkimų metu, mokyklos
informaciniuose stenduose. Tikslinė informacija pateikiama individualiai.

http://www.pakruojomuzika.lt/


V. PRANAŠUMŲ, TRŪKUMŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Pranašumai (stiprybės)
1) Mokinių pasiekimai puikiai įvertinti 

tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose.
2) Patyrę, kompetentingi, profesionalūs pedagogai.
3) Platus ugdomųjų dalykų ir meninės veiklos 

pasirinkimas.
4) Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su 

respublikos muzikos mokyklomis, 
koncertinėmis organizacijomis, muzikų rėmimo 
fondu ir kt.

5) Aktyvi koncertinė veikla, mokinių koncertinių 
programų paklausa peržengė rajono ribas.

6) Svetinga, atvira mokykla, komunikacija su 
rajono bendruomene (koncertai).

7) Mokykloje pradėti organizuoto festivaliai, 
konkursai.

8) Mokytojai ruošia mokinius konkursams, 
festivaliams Lietuvoje ir užsienyje.

9) Išskirtinumas lyginant su kitomis ugdymo 
įstaigomis (Pakruojo rajone neturime 
konkurencijos).

Trūkumai (silpnybės)
1) Mažos, prastai garsą izoliuojančios, šaltos  

klasės.
2) Trūksta patalpų darbui, maža salė.
3) Nėra mokytojų kambario.
4) Naujesnių instrumentų, baldų, naujos tobulos 

aparatūros, literatūros, kitų ugdymo priemonių
trūkumas.

5) Dalies darbuotojų nenoras laikytis darbo 
tvarkos taisyklių.

6) Pedagogų nesusikalbėjimas, emocijos 
konfliktinėse situacijose.

7) Geresnių, šiltesnių santykių tarp mokytojų, 
bendradarbiavimo trūkumas.

8) Konservatyvumas.
9) Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos.

Nepakankamas tėvų domėjimasis vaikų 
mokymusi.
Pedagogai neskatinami finansiškai.

Galimybės (mes tai galime padaryti)
1) Norai keistis, siekti aukštesnio lygio.
2) Sutvarkyta mokyklos aplinka.
3) Perspektyva tapti meno mokykla.
4) Papildomų lėšų pritraukimas.
5) Programos spec. poreikių turintiems vaikams.
6) Mokinių motyvacijos skatinimas.

Didesnės galimybės pasirodyti silpnesniems 
mokiniams - didintų tėvų pasitikėjimą, 
motyvaciją. 

7) Akademinės mokyklos, kuri ruošia 
profesionalius muzikantus, statuso išlaikymas.

8) Mokyklos garsinimas ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų ruošiant mokinius festivaliams, 
konkursams.

9) Siekis, kad mokykloje organizuojami festivaliai,
konkursai taptų tarptautiniai.

Grėsmės (priklauso ne tik nuo mūsų)
1) Per daug informacijos, per didelis mokinių 

užimtumas, kenksmingos žinios.
2) Finansavimo trūkumas vykdant renovaciją, 

todėl gali likti iki galo nepadarytų darbų. Gali 
nebūti lėšų baldams, instrumentams.

3) Demografinė situacija, emigracija, mokinių 
skaičiaus mažėjimas.

4) Mokinių pamokų krūvio didėjimas bendrojo 
lavinimo mokyklose.

5) Didelė kitų veiklų pasiūla rajone (būreliai).
6) Švietimo sistemos reformos nestabilumas.
7) Per maži mokytojų atlyginimai.

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius, pranašumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes, 2019–2022 metais
būtina: 

 atlikus  pastato  L.  Giros  g.  4  remontą,  įrengti  užsiėmimams,  koncertams,  jaunimo  veiklai  patalpas,

atitinkančias higienos reikalavimus, atnaujinti materialinę bazę;
 įdiegti naujas FŠPU programas: šokių, dailės, teatro, tokiu būdu užtikrinant mokyklos galimybę tapti

meno mokykla;
 siekti konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo mokyklos viduje ir su išorės partneriais.



VI. VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija.   Pakruojo Juozo Pakalnio meno mokykla – patrauklus muzikinės ir kitokios meninės
kultūros židinys, skirtas Pakruojo rajono vaikams, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, turintis brandžius
meno kolektyvus, gerą materialinę bazę.

Misija:
*  Užtikrinti  neformaliojo  vaikų  švietimo  koncepcijoje  apibrėžtų  funkcijų,  atsižvelgiant  į

moksleivių poreikius, interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas, įgyvendinimą.
* Užtikrinti ugdymo tęstinumą, sudaryti sąlygas moksleiviams atskleisti kūrybines galias, įgyti

asmeniniam,  visuomeniniam  ir  profesiniam  gyvenimui  būtinas  kompetencijas,  pasiruošti  studijoms
aukštesnės pakopos meninio profilio mokymo įstaigose.

* Gerinti jaunų žmonių laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją
įsitraukti  į  aktyvų visuomeninį gyvenimą, plėsti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant
atviro darbo su jaunimu principus.

Filosofija. Mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti. (Plutarchas)
Prioritetinės sritys: 
1. Ugdymo(si) sąlygų gerinimas renovavus mokyklos pastatą. 
2. Mokyklos tapimas meno mokykla.

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Per strateginio plano laikotarpį  nuo 2019 iki 2022 m.,  siekiant paslaugų įvairovės,  edukacinių
aplinkų atnaujinimo, diegiant inovatyvias technologijas, bus siekiama šių tikslų:

1 Tikslas. Užtikrinti geras ugdymosi ir darbo sąlygas.
Uždaviniai:
1. Įrengti  užsiėmimams,  koncertams,  jaunimo  veiklai  patalpas,  atitinkančias  higienos

reikalavimus, pastate L. Giros g. 4. 
2. Atnaujinti mokyklos materialinę bazę. 
3. Sudaryti sąlygas mokytojų inovatyviam darbui, bendravimui ir bendradarbiavimui.

2  Tikslas.  Įgyvendinti  meno  mokyklai  keliamus  edukacinius,  techninius  ir  personalo
reikalavimus.

Uždaviniai:
1. Įdiegti formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas: šokio, dailės, teatro.
2. Suformuoti šių programų įgyvendinimui pedagoginį personalą.
3. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai.



VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslas 1. Užtikrinti geras ugdymosi ir darbo sąlygas.

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakingi,
vykdytojai

Vykdy
mo

data

Kaštai Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Įrengti 
užsiėmimams,
koncertams, 
jaunimo 
veiklai 
patalpas, 
atitinkančias 
higienos 
reikalavimus, 
pastate L. 
Giros g. 4.

Vidaus patalpų remonto 
darbai:
išgriaunamos 
nereikalingos ir 
įrengiamos naujos 
pertvaros, suformuojant 
koncertų, šokių sales, 
muzikinio ugdymo klases 
su garso izoliacija, 
meninio ugdymo 
kabinetus, jaunimo centro,
administracijos, 
sanitarines ir kitas 
patalpas.

Pakruojo r. 
savivaldybė

Direktorius 

Ūkvedys

2020 356 tūkst. Eur Atlikus pastato L. 
Giros g. 4 remontą, 
visos įrengtos patalpos 
atitinka Lietuvos 
higienos normą HN 
20:2012 „Neformaliojo
vaikų švietimo 
programų vykdymo 
bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ : 
mokiniai ugdomi 
šiltose, šviesiose, 
pakankamos erdvės 
patalpose, sudarytos 
sąlygos renginiams, 
koncertams, AJC 
veiklai. Tenkinami 
higienos poreikiai: 
įrengti dušai, 
persirengimo 
kambariai, tualetai.

Investicijų projekto 
„Universalaus laisvalaikio 
ir papildomo ugdymo 
centro, esančio L. Giros g. 
4, Pakruojis, įkūrimas ir 
pritaikymas muzikos 
mokyklos ir atviro 
jaunimo centro veiklai“ 
įgyvendinimas:
Apšiltinamas pastatas, 
keičiami langai, 
atnaujinama šildymo 
sistema, elektros įranga.

Pakruojo r. 
savivaldybė

Direktorius 

Ūkvedys

2020 319 tūkst. Eur

Mokyklos aplinkos 
sutvarkymas

Direktorius

 Ūkvedys

2022 20000 Eur Pakeista mokyklos 
teritorijos tvora, įrengta
automobilių stovėjimo 
aikštelė, atnaujinta 
veja, gėlynai, įrengti 
poilsio suoleliai.

Atnaujinti 
mokyklos 
materialinę 
bazę. 

Baldų naujai įrengtoms 
klasėms, kabinetams  
įsigijimas

Direktorius

Ūkvedys

Spintos 
15*300
Stalai 8*150
Kėdės 35*50
Choro klasės 
suolai 10*150

Visos klasės, kabinetai 
aprūpinti higienos 
reikalavimus 
atitinkančiais baldais.

Koncertų salės baldų ir 
įrangos įsigijimas

Direktorius

 Ūkvedys

2021 Kėdės 8000
Apšvietimo ir 
įgarsinimo 
įranga 3000
Atlikėjų  
kambario 
baldai 800

Koncertų salei 
nupirktos naujos, 
patogios kėdės (ne 
mažiau kaip 120). 
Scenoje sumontuota 
apšvietimo, įgarsinimo 
įranga. Įrengtas poilsio 
(pasiruošimo) 
kambarys atlikėjams. 

Poilsio erdvių sukūrimas Direktorius 2021 Minkštasuoliai Įrengtos 3 poilsio 



Ūkvedys
1400
staliukai 150
žaidimai 50

zonos fojė.

Naujų muzikos 
instrumentų ir kitų 
ugdymo priemonių 
įsigijimas

Direktorius

Ūkvedys

2020- 
2022

Fortepijonas 
8000
Pianinai,
Akordeonai,
Saksofonai,
Kanklės, 
Smuikai, 
Gitaros
7000

Nupirktas fortepijonas, 
kitų muzikos 
instrumentų, ugdymo 
priemonių

Šokių salės ir 
persirengimo kambarių 
įrengimas

Direktorius

Ūkvedys

Salės suoleliai 
4*100
Persirengimo 
suoleliai 
4*200

Salės ir persirengimo 
kambarių baldai 
funkcionalūs, estetiški.

Sudaryti 
sąlygas 
mokytojų 
inovatyviam 
darbui, 
bendravimui ir
bendradarbiav
imui

Mokytojų kambario 
įrengimas

Direktorius

Ūkvedys

2021 Stalas 300
Kėdės 15*50
Spinta 500
Minkštasuolis 
500
Šaldytuvas 
150
Spintelė 200
Mikrobangų 
krosnelė 120
Kompiuteriai 
3*500
Kompiuterių 
stalai 3*100

Mokytojų kambariui 
nupirkti funkcionalūs 
baldai, įrengta mini 
virtuvėlė.  

Nupirkti mokytojų 
darbui skirti 
kompiuteriai mokytojų 
kambaryje

Mokyklos kompiuterių 
vidaus tinklo sukūrimas

Direktorius
 
Ūkvedys

2021 2000 Eur. Nupirkti 3 nešiojami 
kompiuteriai mokytojų 
darbui.
Mokykloje esantys 
kompiuteriai  sujungti į
bendrą vidaus tinklą, 
sudarytos sąlygos 
naudotis bendra 
informacija, dalintis 
ugdymo medžiaga

Elektroninio  dienyno 
įdiegimas

Direktorius

Metodinė 
taryba

2021 300 Mokinių vertinimui ir 
informavimui įsigytas 
ir įdiegtas elektroninis 
dienynas. Mokytojai 
turi galimybę juo 
naudotis turimuose 
kompiuteriuose klasėse
arba mokytojų 
kambaryje.

Seminarai, metodiniai 
užsiėmimai, dalijimasis 
metodine, mokymo 
medžiaga  naudojantis 
IKT

Direktorius

Metodinė 
taryba

Nuolat 500 Eur 
metams

Sudarytos galimybės 
mokytojams ne mažiau
kaip 5 dienas per metus
dalyvauti kvalifikacijos
tobulinimo 
renginiuose, dalintis 
savo patirtimi su kitais.



Darbuotojams skirtos 
edukacinės, pažintinės 
išvykos

Direktorius
Metodinė 
taryba

Kasme
t

500 Eur 
metams

Per metus 
suorganizuota bent 
viena išvyka mokyklos
kolektyvui

Mokyklos projektai, 
įtraukiantys įvairių 
specialybių mokytojus

Direktorius
Metodinė 
taryba

Kasme
t

Vidiniai 
ištekliai

Per metus įvykęs bent 
vienas renginys 
(konkursas, festivalis, 
projektas), kuriame 
dalyvavo daugumos 
mokytojų paruošti 
mokiniai.

Meno mokyklos ir Atviro 
jaunimo centro bendrų 
veiklų organizavimas

Direktorius 
PAJC 
darbuotojai

Nuolat Vidiniai 
ištekliai

Atviras jaunimo 
centras ir meno 
mokykla organizuoja 
bendrus renginius, 
veiklas, projektus (bent
2 per metus).

Tikslas 2. Įgyvendinti meno mokyklai keliamus edukacinius, techninius ir personalo reikalavimus.

Uždaviniai Įgyvendinimo
priemonės

Atsakingi,
vykdytojai

Vykdym
o data

Kaštai Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Įdiegti
formalųjį
švietimą
papildančio
ugdymo
programas:
šokio,  dailės,
teatro

Šokių FŠPU 
programos parengimas 
ir įvedimas.

Direktorius
Metodinė 
taryba

2022 Vidiniai 
ištekliai

Pagal pradinio šokių, 
teatro ir dailės ugdymo 
programas mokosi ne 
mažiau kaip 20 
mokinių. Vyksta 
teoriniai ir praktiniai 
užsiėmimai. Įrengta 
choreografijos salė su 
dušais, persirengimo 
kambariais, teorijos 
klase. Dailės klasė 
aprūpinta reikalingais 
baldais ir techninėmis, 
mokymo priemonėmis.
Teatro pamokoms 
skirta klasė, sudaryta 
galimybė repetuoti 
salėje

Dailės FŠPU 
programos parengimas 
ir  įvedimas

Direktorius
Metodinė 
taryba

2022 Vidiniai 
ištekliai

Teatro FŠPU 
programos parengimas 
ir  įvedimas

Direktorius
Metodinė 
taryba

2022 Vidiniai 
ištekliai

Įrengtos šių programų 
vykdymui tinkamos 
patalpos

Direktorius
Ūkvedys

2021 Remonto  
lėšos

Suformuoti
naujų
programų
įgyvendinimu
i  reikalingą
pedagoginį
personalą

Priimti dirbti dailės, 
šokių, teatro mokytojai

direktorius, 
Darbo taryba

2022 36000 Eur 
metams

Dirba reikalingą 
kvalifikaciją turintys 
mokytojai, dėstantys 
FŠPU dailės, šokių, 
teatro specialybių 
disciplinas

Sudaryti
sąlygas
mokinių
saviraiškai

Visų meninio ugdymo 
programų mokiniai gali
išreikšti save ne tik 
pamokose, bet ir 
koncertuose, 
pasirodymuose, 
parodose.

Direktorius
Metodinė 
taryba

Nuolat Vidiniai 
ištekliai

Suorganizuoti įvairių  
ugdymo programų 
bendri renginiai, 
projektai (mažiausiai 2 
per metus).

IX. LAUKIAMI REZULTATAI



Įgyvendinus strateginį planą,  mokykla įsikurs higienos reikalavimus atitinkančiose patalpose, bus
įrengtos užsiėmimams, koncertams, jaunimo veiklai tinkančios patalpos, atnaujinta mokyklos materialinė
bazė. Bus sudarytos sąlygos mokytojų inovatyviam darbui, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Mokykla atitiks meno mokyklai keliamus edukacinius, techninius ir personalo reikalavimus.
Bus įdiegtos formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos: šokio, dailės, teatro, jas dėstys
reikalavimus atitinkantys specialistai; išaugs muzikinio ugdymo programų kokybė. 

Bus  dirbama  darnioje  komandoje,  derinant  skirtingų  specialistų  įgūdžius,  įtraukiant  į
projektų įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą mokyklos bendruomenę.

X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

Už strateginio  plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius,  kuris  kontroliuoja ir  stebi,  ar
mokykla įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir priemonių
įgyvendinimą. 

Mokykla strateginiam planui įgyvendinti rengia metines veiklos programas, pagal jų įgyvendinimo
lygį koreguojamas strateginis planas. 

Įsivertinimo etapai  
1.2019 metai.
2.2020 metai.
3.2021 metai.
4.2022 metai.
Įsivertinimo priemonės  
1. Metinių veiklos planų įgyvendinimo įsivertinimas.
2. Mokyklos direktoriaus metinės veiklos ataskaita.
3. Mokyklos direktoriaus vertinimo išvada.
4. Vidinio įsivertinimo ir išorinio įvertinimo pagal strateginius tikslus analizė.
Strateginis planas gali būti koreguojamas  
1. Pasikeitus šalies ar savivaldybės švietimo politikai, įstatymams, finansavimo sąlygoms.
2. Kiekvieno etapo pabaigoje, atsižvelgiant į įsivertinimo ar įvertinimo išvadas.

_______________

PRITARTA PRITARTA
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. spalio 10 d. administracijos direktoriaus 
protokolu Nr. T-2 2018 m. lapkričio      d. įsakymu 

Nr. AV-



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUS

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLOS 2019–2022 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RECENZIJA

2018 m. lapkričio 2 d. 
Pakruojis

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 2019-2022 m. strateginis veiklos planas
parengtas atsižvelgus į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu T-
321 patvirtintą Pakruojo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą.

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos strateginiai  tikslai  (1.  Užtikrinti  geras
ugdymo  ir  darbo  sąlygas;  2.  Įgyvendinti  meno  mokyklai  keliamus  edukacinius,  techninius  ir
personalo reikalavimus)  atitinka Pakruojo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020
metų  vienos  iš  vykdomų  programų  – „Aukštos  ugdymo  kokybės  ir  mokymosi  visą  gyvenimą
skatinimo“ –  tikslus: „Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo(-si) paslaugų kokybę“. 

Kiekvienam strateginiam tikslui  įgyvendinti  iškelti  realūs  uždaviniai.  Uždaviniams
įgyvendinti  nurodytos  įgyvendinimo priemonės,  kaštai,  tikslo  įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
Pateikta strateginio plano įgyvendinimo priežiūra su numatytais konkrečiais įsivertinimo etapais ir
įsivertinimo priemonėmis. 

Pakruojo  Juozo  Pakalnio  muzikos  mokyklos  2019-2022  metų  strateginis  veiklos
planas  parengtas  vadovaujantis  pagrindinėmis  strateginio  planavimo  nuostatomis,  todėl
rekomenduojama planui pritarti.
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