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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

        Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos (toliau – mokykla) veiklos planas – tai mokyklos 

veiklos planavimo dokumentas 1 metų laikotarpiui. 

       Veiklos plano tikslas – nustatyti  metinius mokyklos  prioritetus,  tikslus,  uždavinius bei 

priemones  strateginiams mokyklos tikslams ir uždaviniams vykdyti. 

       Rengiant mokyklos 2022 m. veiklos  planą buvo remtasi mokyklos 2022-2025 m. strateginiu 

veiklos planu, mokyklos 2021-2022 m.m. ugdymo planu, mokyklos įvertinimo ir įsivertinimo 

išvadomis, pedagoginės, sportinės bei kultūrinės veiklos patirtimi ir atsižvelgiant į mokyklos 

bendruomenės narių pasiūlymus, turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 

        Veiklos planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d.  įsakymu Nr. V-75 ,,Dėl darbo 

grupės sudarymo‘‘ sudaryta darbo grupė. 

       Veiklos planą įgyvendins mokyklos administracija, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, socialiniai 

partneriai. 

                                               

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

        VIZIJA – kūrybinga, motyvuojanti, moderni ir atvira, stipri savo menine, kultūrine bei sportine 

veikla formalųjį švietimą papildančio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo  mokykla, ugdanti 

savarankišką, visapusiškai išsilavinusią ir sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą asmenybę. 

       MISIJA - teikti kokybišką  meninį bei sportinį ugdymą; ieškoti talentingų sportininkų bei 

menininkų ir juos profesionaliai rengti  įvairiems savivaldybės, šalies bei tarptautiniams  renginiams; 

organizuoti tikslingą laisvalaikio užimtumą; kiekvieną mokinį mokyti pagal jo sugebėjimus gyventi ir 

veikti šiuolaikiniame pasaulyje. 

        VERTYBĖS - mokymas ir mokymasis,  profesionalumas, tikslo siekimas, bendruomeniškumas ir 

tolerancija, savigarba ir saugi aplinka. 

        PRIORITETAI  - ugdymo (-si) kokybės ir prieinamumo gerinimas, tvarios mokyklos   

pažangos siekimas,  lyderystės ugdymas, mokyklos bendruomenės vidinės harmonijos ir saugumo  

kūrimas. 

        MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA - kartu su mokyklos bendruomene vykdyti pokyčius, 

kurie atlieptų  visuomenės lūkesčius. 

       STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

        1.Tikslas. Užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius bei mokinių gebėjimus atitinkančią 

ugdymo kokybę. 

        Uždaviniai: 

          1.1. Plėsti ugdymo turinio pasiūlą. 

        1.2. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą. 

        1.3. Plėtoti veiklas, orentuotas į mokinių kompetencijų ugdymą. 

        1.4. Motyvuoti mokyklos bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui bei lyderystės ugdymuisi. 

          2.Tikslas. Kurti modernias, mokymąsi skatinančias materialiąsias  ir  edukacines aplinkas. 

        Uždaviniai: 

        2.1. Gerinti mokyklos edukacines aplinkas. 

        2.2. Sukurti šiuolaikišką, mokyklos poreikius tenkinančią materialinę bazę. 

         3. Tikslas. Kurti kultūringą ir atvirą kaitai mokyklą su aukšta darbo kultūra, darniu 

bendravimu ir bendradarbiavimu. 

         Uždaviniai: 

        3.1. Telkti mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius bendrai kūrybiškai partnerystei. 

        3.2. Efektyvinti bendruomenės narių bendradarbiavimą. 
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        3.3.Tobulinti visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą ir pasiekimus kultūrą.   

        3.4. Puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 

        ISTORIJA 

        Pagėgių savivaldybės meno ir sporto  mokykla yra vienintelė formalųjį švietimą papildančio 

ugymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokykla Pagėgių savivaldybėje. Mokykla įkurta 2001m. 

balandžio 26 d.  Pagėgių savivaldybės 1-ojo šaukimo Tarybos posėdžio  sprendimu. Nuo mokyklos 

įkūrimo datos iki 2013m. rugsėjo 26 d. mokykla buvo pavadinta Pagėgių savivaldybės Papildomojo 

ugdymo mokykla. 2013m. rugsėjo 26 d. Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžio sprendimu, mokyklai 

suteiktas Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos pavadinimas. 

 

        STRUKTŪRA 

 

 
       TEIKIAMOS PASLAUGOS 

        1. Mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU)  ir neformaliojo vaikų 

švietimo (toliau – NVŠ) muzikos, dailės bei sporto ugdymo programas.  

        2. Mokykla sudaro sąlygas vaikų ir jaunimo saviraiškai per sportą ir meną, teikia galimybę lavinti 

meninius bei sportinius įgūdžius ir gebėjimus, organizuoja tikslingą laisvalaikio praleidimą, ugdo 

gabius vaikus bei jaunimą ir profesionaliai juos rengia savivaldybės, šalies bei tarptautiniams 

renginiams.            

        3. Mokykla organizuoja sportines varžybas Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms, 

rengia koncertus, parodas, sporto renginius  tėvams bei miesto bendruomenei. 

        4. Mokiniai yra vežami į koncertus, spektaklius, varžybas, ekskursijas, turistinius žygius, jiems 

yra organizuojamos vasaros stovyklos. 

        MOKINIŲ SKAIČIUS 

        Mokinių skaičius 2021 m. spalio 1 d.: mokinių registre – 240,  mokymo sutarčių – 303: 

muzikos  skyriuje – 55, dailės skyriuje – 54, sporto skyriuje – 194.  

        Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose iš viso mokosi  731  mokinys (be 

priešmokyklinio amžiaus vaikų).  32,8 % visų Pagėgių savivaldybės mokinių lanko Pagėgių 

savivaldybės meno ir sporto  mokyklą.  

        ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

        Mokykloje dirba 15 mokytojų. 14 iš jų turi aukštajį universitetinį išsilavinimą, 1 – aukštesnįjį. 

         Mokytojų kvalifikacija: 6 mokytojai metodininkai, 7 vyresnieji mokytojai, 2 atestuoti mokytojai. 

        Administracija: mokyklos direktorė – Evelina Norkienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui –

Lina Ambarcumian, sekretorė – Vida Zyliavienė.  

        Mokykloje dirba  1 autobuso vairuotojas ir 2  valytojos. 
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       FIZINĖS ERDVĖS 

        Mokyklos administracijos kabinetai, muzikos bei dailės skyrių klasės yra  buvusių Pagėgių vaikų 

globos namų pastato  III aukšte naujose, renovuotose, jos veiklai pritaikytose patalpose. Sporto 

skyriaus pamokos  vyksta Pagėgių A. Mackaus gimnazijos,  Natkiškių Z. Petraitienės ir  Stoniškių 

pagrindinių  mokyklų  sporto salėse, lauko aikštynuose ir stadionuose.  

       RYŠIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 

       Mokyklos kultūrinė, sportinė, projektinė bei meninė veikla yra išplėtota už mokyklos ribų. 

Mokykla yra atvira vietos bendruomenei, bendrauja ir bendradarbiauja su išorinėmis organizacijomis, 

socialiniais partneriais, aplinkinių rajonų bei šalies neformaliojo švietimo mokyklomis, sporto 

federacijomis, įstaigomis ir klubais, plėtojami tarptautiniai mokyklos ryšiai. Nuolatinis partneriškas 

darbas  vyksta su Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis, Pagėgių Vaiko globos centru, 

Pagėgių Kultūros centru, Pagėgių Vydūno viešąja biblioteka, Pagėgių savivaldybės M.Jankaus 

muziejumi, VŠĮ ,,Sporto ir turizmo centras‘‘, Valstybės sienos apsaugos Pagėgių pasienio rinktine, 

Šilutės ir Tauragės rajono meno mokyklomis, Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija, Tauragės futbolo 

klubu ,,Tauras‘‘, Ternopilio (Ukraina) futbolo klubu. 

       MOKESTIS 

       Mokykloje yra Pagėgių savivaldybės tarybos nustatytas mėnesinis mokestis už mokslą, kuris  

atitinka Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokesčio už mokslą įmokų 

vidurkį: muzikos, dailės skyriuose FŠPU programos  – 15 Eur/mėn., sporto FŠPU programos – 6 

Eur/mėn., NVŠ programos – nemokamos. 

       Nemokamai mokomi vaikai iš Pagėgių šeimos gerovės centro  bei vaikai iš socialiai remiamų 

šeimų. 50% mokesčio už mokslą nuolaida taikoma mokiniams iš daugiavaikių šeimų ir visiems 

mokiniams nuotolinio mokymosi metu. 

 

III. 2021 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

        2021 m. mokyklos veiklos programoje buvo iškelta 11 metinių tikslų ir 34 uždaviniai. 

        I tikslas – ugdymo turinio plėtra. 

        2021 m. rugsėjo mėn. muzikos skyriuje ukulėlių ugdymo programa buvo praplėsta dar viena 

grupe. Dabar šią programą lanko 5 mokiniai NVŠ grupėje ir 5 FŠPU grupėje – iš viso 10 mokinių. 

Dauguma mokinių įsigijo savo instrumentus. 

        Mokykloje sėkmingai vykdomos 25 FŠPU ir 3 NVŠ ugdymo programos.   

         II tikslas – pamokos vadybos tobulinimas. 

         Mokykloje dirba darbštūs, iniciatyvūs bei kūrybiški mokytojai, kurie nuolat tobulina savo 

profesines bei asmenines kompetencijas, ieško naujų mokymo formų bei būdų. Tai juos daryti skatina 

ne tik pačių noras tobulėti, bet ir darbas su gabiais, aukštos mokymosi motyvacijos  vaikais bei noras į 

savo dėstomas programas  pritraukti kuo daugiau mokinių. Didžiausias dėmesys yra skiriamas 

pamokos kokybei ir mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui. 

        Mokykloje mokymas kiekvienam mokiniui yra personalizuotas, suasmenintas, pripažįstant, kad 

mokinių patirtys,  poreikiai ir siekiai skiriasi, mokomasi skirtingais tempais ir būdais, plinta 

mokymasis iš el. šaltinių ir virtualus pažinimas, ugdymo turinys persikelia už mokyklos ribų – tęsiasi 

namuose, draugų būryje, dalyvaujant socialiniuose tinkluose. Siekiant mokinių mokymosi aukštesnės 

motyvacijos, ugdymas mokykloje  yra tikslingas  ir lankstus,  pamokų tipai ir scenarijai -  skirtingi bei 

įvairūs, o mokymas -  individualizuotas  ir diferencijuotas.                                                                                                                                                                                                                                    

        2020/2021 m.m. mokytojai  kokybiškai parengė savo dėstomų dalykų teminius planus bei 

individualias ugdymo programas, gerai planavo  bei vedė pamokas ir įvairias netradicines veiklas. 
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Sporto skyriaus mokytojai sudarė metinius varžybų kalendorius  ir sėkmingai juos vykdė, išskyrus tuos 

laikotarpius, kai šalyje buvo įvestas karantinas.  

        Kaip ir 2020 m., 2021 m. didelis dėmesys buvo skiriamas nuotolinio mokymo iššūkiams: pamokų  

planavimui ir organizavimui,  skaitmeninio ugdymo turinio kūrimui, mokinių mokymosi motyvacijos 

didinimui, aiškiai ir tiksliai komunikacijai su mokiniais ir jų tėvais, mokymo individualizavimui irrr 

personalizavimui.                                                                                                                                                                                                                                                    

        Mokytojai mokinių motyvaciją mokytis skatino vesdami pamokas ir veiklas netradicinėse 

aplinkose -  mokiniai aktyviai dalyvavo  savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose renginiuose, 

konkursuose, varžybose, parodose, projektuose, vasaros stovyklose. Sporto skyriaus mokiniams 

pamoko vyko  Šilalės baseine, Taurų pramogų parke, vasarą buvo vykdomas projektas ,,Vasaros 

tinklinis‘ , suorganizuotos 5 sporto stovyklos futbolistams, po vieną stovyklą – krepšininkams ir 

laisvųjų imtynių sportininkams, dailės skyriaus mokiniams buvo suorganizuotas  vasaros pleneras 

,,Svajonių spalvos‘‘  bei edukacinė išvyka į Gargždų zoologijos sodą, muzikos skyriaus mokiniai 

dalyvavo susitikime  su atlikėja  Jazzu Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje ir vyko į Tauragės meno 

mokyklos ir Šiaulių kamerinio orkestro bei choro ,,Dagilėlis‘‘ bendro projekto koncertą ,,Muzikiniai 

rudenys‘‘ Tauragėje. Visai mokyklos ir Pagėgių bendruomenei buvo suorganizuotas sporto renginys 

,,Pasistenk 20 kartų‘‘, skirtas mokyklos 20 -čiui. 2021 m. daug numatytų netradicinių veiklų kitose 

aplinkose ir tradicinė mokyklos bendruomenės kūrybinė ir fizinio aktyvumo stovykla ,,Delfinai‘‘ 

neįvyko dėl pandemijos. 

        Stiprinant ugdymo kokybę, pamokose  buvo tikslingai naudojamos mokykloje turimos 

informacinės technologijos.  Mokykloje yra įrengtos dvi kompiuterizuotos klasės – solfedžio ir 

muzikos istorijos  (7 kompiuteriai ir išmanusis televizorius)  ir dailėtyros (6 kompiuteriai). Šiose 

pamokos yra naudojami elektroniniai vadovėliai. Kiekvienas mokytojas turi savo kompiuterius 

(mokyklos arba asmeninius), kuriuos naudoja  nuotolinių pamokų vedimui, skaitmeninio turinio 

kūrimui, elektroninio dienyno pildymui, elektroniniam  mokinių registravimui į respublikinius 

čempionatus bei konkursus, vaizdo medžiagos demonstravimui  bei analizavimui, įrašų bei fonogramų 

leidimui. Mokykla turi vieną nešiojamą multimedijos aparatą, kuris yra naudojamas įvairiose 

pamokose ir du spausdintuvus. Visa mokomoji medžiaga mokiniam yra spausdinama nemokamai. 

        Nuo 2020 m.  mokykloje pradėtas naudoti  elektroninis dienynas MANO DIENYNAS,  kuris  

labai pagerino ir palengvino  informacijos bei grįžtamojo ryšio teikimą mokiniams ir jų tėvams, 

ypatingai  nuotolinio mokymosi metu.   

        Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. mokykloje pradėtas vykdyti mokinių individualios pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas pagal mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu  Nr. V-46 ,,Dėl 

mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ patvirtintą tvarką, 

kuriuo yra siekiama skatinti mokinio asmenybės augimą, apibrėžti administracijos, mokytojų, mokinių, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) funkcijas skatinant individualią mokinių pažangą.  

        2021 m. mokyklos direktorė  bei pavaduotoja ugdymui vizitavo 27 pamokas. Stebėtų pamokų 

analizės aptartos individualiai, gerąja patirtimi pasidalinta mokytojų  tarybos posėdžiuose. Per metus 

direktorė parengė 4 pažymas apie mokyklinės dokumentacijos pildymą. 

        III tikslas – veiklų, orentuotų į mokinių kompetencijų ugdymą, tobulinimas ir plėtojimas. 

        Šis tikslas - vienas iš svarbiausių mokyklos tikslų.  Mokykloje didelis dėmesys yra skiriamas 

mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui, nes tai yra tiesioginis veiksnys leminatis kūrybingumą, 

inovatyvumą ir mūsų šalies gerovę. Mokiniams yra sudaromos sąlygos mokykloje įgytus gebėjimus 

pasitikrinti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Mokyklos projektinė, varžybinė, 

konkursinė  bei koncertinė veikla yra išplėtota, pasiekiama  aukštų rezultatų. Dėl susklosčiusios 

pandeminės situacijos šalyje ir visame pasaulyje, daug suplanuotų renginių 2021 m. neįvyko. 
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        Ryškiausi 2021 m. mokyklos laimėjimai. 

        1. Solistas Matas Sragauskas (mokytoja R.Pilkionienė) virtualiame respublikiniame jaunųjų 

atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2021‘‘ Utenoje iškovojo I vietą, virtualiame X Žemaitijos krašto 

vaikų ir moksleivių dainų festivalyje – konkurse ,,Skambioji daina 2021‘‘  Plungėje  laimėjo I vietą, 

virtualiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkurse ,,Garsų paletė‘‘ Klaipėdoje 

iškovojo II vietą ir buvo apdovanotas specialiu diplomu ,,Už geriausiai atliktą nacionalinę dainą‘‘, 

virtualiame tarptautiniame vokalinės muzikos konkurse ,,Digi – Talent Maj 2021‘‘ Jeline, Lenkijoje, 

laimėjo I vietą. 

        2. Solistės Kotryna Norkutė, Evita Pilkionytė ir Gabija Sragauskaitė (mokytoja R.Pilkionienė) 

virtualiame respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2021‘‘ Utenoje  iškovojo II 

vietas, virtualiame X Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje – konkurse ,,Skambioji 

daina 2021‘‘ Plungėje laimėjo II vietas, virtualiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos 

konkurse ,,Garsų paletė‘‘ Klaipėdoje tapo diplomantėmis, o virtualiame tarptautiniame vokalinės 

muzikos konkurse ,,Digi – Talent Maj 2021‘‘ Jeline, Lenkijoje, laimėjo II vietas. 

        3. Solistė Gabija Sragauskaitė (mokytoja R.Pilkionienė) visus metus dalyvavo Klaipėdos 

S.Šimkaus organizuojamame vaikų ir jaunimo festivalyje – konkurse ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘. 

Gabija finaliniame konkurso etape, kuris vyko  konservatorijoje gyvai, tapo laureate ir buvo pakviesta į 

vasaros kūrybinę stovyklą, kurioje dalyvavo ir dainavo baigiamajame koncerte Lietuvos teatro ir 

muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų aktų salėje. 

        4. Akordeonistė Julija Paleckytė (mokytoja O. Parnarauskienė) virtualiame tarptautiniame 

instrumentinės muzikos konkurse ,,Muzikinė mažųjų mozaika‘‘ Alytuje tapo laureate ir buvo 

apdovanota specialiu diplomu ,,Už artistiškumą‘‘, II virtualiame respublikiniame jaunųjų muzikantų 

konkurse ,,Muzika@‘‘ Kaune  iškovojo I vietą. 

        5. Akordeonistas Erikas Maksimas Fadejev (mokytoja O. Parnarauskienė) virtualiame 

tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse ,,Muzikinė mažųjų mozaika‘‘ Alytuje  tapo laureatu 

ir  buvo apdovanotas specialiu diplomu ,,Už muzikalumą‘‘,  II virtualiame respublikiniame jaunųjų 

muzikantų konkurse ,,Muzika@‘‘ Kaune iškovojo II vietą. 

        6. Pianistė Andrėja Jankauskaitė (mokytoja M. Dvarvitene) II virtualiame respublikiniame 

jaunųjų muzikantų konkurse ,,Muzika -@‘‘  Kaune  iškovojo III vietą, o  virtualiame respublikiniame 

jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2021‘‘  Utenoje  laimmmėjo II vietą.  

        7. Pianistė Ugnė Garmutė (mokytoja M. Dvarvitene) II virtualiame respublikiniame jaunųjų 

muzikantų konkurse ,,Muzika -@‘‘  Kaune,  iškovojo I vietą. 

        8. Pianistė Ieva Jančauskaitė (mokytoja M. Dvarvitene)  tarptautiniame instrumentinės muzikos 

konkurse ,,Muzikinė mažųjų mozaika‘‘   Alytuje  tapo diplomante. 

        9. Gitaristas Neimantas Orlovas (mokytojas S.Stankus) virtualiame respublikiniame jaunųjų 

atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2021‘‘ Utenoje ir V virtualiame respublikiniame ,,Šiuolaikinės ir 

džiazinės pjesės‘‘ konkurse Kaune iškovojo III vietas. 

        10.  10 dailės skyriaus mokinių (mokytoja L.Ambarcumian)  dalyvavo Šv. Kazimiero statulėlės ir 

filmuko konkurse, kurį organizavo Vilniaus Arkikatedra ir laimėjo ,,Žiūrovų simpatijų‘‘ prizą. 

        11. Dailės skyriaus mokinės -  Elzė Gružaitė ir Urtė Vasiliauskaitė (mokytoja L.Bungardienė) 

dalyvavo tarptautinėje virtualioje mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse  „Miško dvasia. 

Medžiai“ Šiauliuose. Elzė Gružaitė buvo apdovanota specialiu diplomu ,,Už grafinį išpildymą ir 

estetinį vaizdą‘‘. 

        12. Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 2 respublikiniuose virtualiuose konkursuose: Elzė Gružaitė 

ir Urtė Rindokaitė -  respublikiniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Nerimtai“ Klaipėdoje, 

Justas Zagorskas ir Urtė Vasiliauskaitė -   tarptautiniame vaikų ir jaunuolių piešinių konkurse - 

parodoje, skirtoje Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, „Ragana“ Varėnoje. 
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12 mokinių dalyvavo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų piešinių ir vaizdo klipų konkurse „Saugios 

vasaros laukiant“. 

       13. Laisvųjų imtynių sportininkai dalyvavo respublikinėse varžybose ir iškovojo: Lukas 

Dovydovas - dvi I ir vieną III vietą, Ignas Pocevičius – dvi III vietas, Ignas Vaidžiulis – vieną I ir 

vieną III vietą, Juozas Petkevičius – dvi III vietas, Matas Ūselis – dvi II vietas, Tomas Feiferis – dvi III 

vietas. 

        14. Per 2021 m. sporto skyriaus mokiniai išvyko į 80 respublikinių ir 10 tarptautinių varžybų. 

       15. 17 mokinių buvo apdovanoti Pagėgių savivaldybės mero padėkos raštais ir dovanomis už 

aukštus sportinius ir meninius pasiekimus,  6 iš jų buvo skirtos sportininkų stipendijos. 

        2021 m.  mokiniai  dalyvavo įvairiuose meniniuose, sportiniuose, sveikatingumo ir vaikų 

socializacijos projektuose: 

       1. Solistė Gabija Sragauskaitė (mokytoja R.Pilkionienė) visus metus dalyvavo Klaipėdos 

S.Šimkaus organizuojamame vaikų ir jaunimo festivalyje – konkurse ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘. 

Gabija finaliniame konkurso etape, kuris vyko birželio mėn. konservatorijoje gyvai, tapo laureate, 

buvo pakviesta į vasaros kūrybinę stovyklą, kurioje dalyvavo rugpjūčio mėn. ir dainavo baigiamajame 

koncerte Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų aktų salėje. 

       2.Vasaros metu mokiniams buvo suorganizuota: dalės pleneras ,,Svajonių spalvos‘‘ 

L.Bungardienės sodyboje bei vaikų socializacijos projektas - stovykla ,,Vasaros tinklinis‘‘  liepos mėn. 

– Kuciai, rugpjūčio mėn. – Palanga.  

        3. Vasarą futbolistai dalyvavo 3 respublikiniuose projektuose – futbolo turnyruose – stovyklose:  

Anupriškėse, Trakų raj.;  ,,Trakų taurė‘‘ Trakuose; ,,Ignalina 2021‘‘ Dritkūnuose, Ignalinos raj. Dvi 5 

dienų dieninės futbolo stovyklos buvo suorganizuotos Pagėgiuose. Spalio mėn. 10 futbolistų dalyvavo 

tarptautiniame futbolo turnyre – stovykloje  Beregovo mieste (Ukraina). 

       4. Birželio mėnesį  6 krepšininkai dalyvavo  krepšinio stovykloje  ,,Nida 2021‘‘. 

        Mokykla savo meninę ir sportinę veiklą  plėtoja už mokyklos ribų, organizuoja  renginius  

savivaldybės bendruomenei:  

        1. 2021 m. muzikos skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė 4 koncertus mokyklos bei Pagėgių 

bendruomenei, koncertavo  5  Pagėgių savivaldybės įvairių įstaigų renginiuose bei 2 respublikiniuose 

renginiuose. Įsimintiniausi koncertai: koncertas Valstybės sienos apsaugos Pagėgių rinktinės šventėje 

Karklėje, koncertas Lietuvos Respublikos Seime, koncertas Pagėgių miesto šventėje, koncertas 

Tauragės apskrities dailininkų parodos pristatyme Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje. 

         2. Dailės skyriaus mokiniai surengė 1 parodą Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje ir 2 parodas 

mokykloje. 

       3. Spalio mėnesį visai  mokyklos ir Pagėgių bendruomenei buvo suorganizuota sporto šventė, 

skirta mokyklos 20 – čiui ,,Pasistenk 20 kartų‘‘, o gruodžio mėn. - Kalėdinis koncertas ,,Kalėdiniai 

žaisliukai‘‘. 

       Mokinių pasiekimai 2020/2021 m.m. 

       Muzikos skyrius: pažangumo vidurkis – 8,4 (2019/2020 m.m. – 8,7); puikiai besimokančių 

mokinių - 0, labai gerai besimokančių – 11, neatestuotų - 0. 

        Baigiamųjų egzaminų vidurkiai:  

        solfedžio – 8,0  (2019/2020 m.m. – 9,3) ,  

        fortepijonas – 8,7 (2019/2020 m.m. – 9,0). 

        Praleistos 389 pamokos (2019/2020 m.m. - 393). Vienam mokiniui tenka 6,6 pamokos 

(2019/2020 m.m. – 8,0). 

        Dailės skyrius: pažangumo vidurkis – 9,5 (2019/2020 m.m. – 9,2); puikiai besimokančių 

mokinių  - 17, labai gerai besimokančių – 6, neatestuotų – 0. 

        Baigiamųjų egzaminų niekas nelaikė, nes nebuvo baigiamosios klasės.   
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        Praleistos 92 pamokos (2019/2020 m.m. – 547). Vienam mokiniui tenka 1,6  pamokos 

(2019/2020 m.m. – 10,5). 

       Sporto skyrius: praleista 817  pamokų (2019/2020 m.m. – 2101). Vienam mokiniui tenka  3,9 

pamokos (2019/2020 m.m. – 8,4).  

        Viso mokykloje  praleistos 1298 pamokos (2019/2020 m.m. - 3041). Vienam mokiniui tenka  4,0  

pamokos (2019/2020 m.m. - 9,1). 

       Išvada: pažangumo vidurkis dailės skyriuje kilo, o muzikos skyriuje neženkliai mažėjo dėl 

nuotolinio mokymosi iššūkių, baigiamųjų egzaminų išlaikymo vidurkis išliko aukštas, ženkliai 

geresnius pamokų lankomumo rodiklius lėmė mokinių pamokų lankomumo kontrolė, bendravimas ir 

bendradarbiavimas su mokinių tėvais, didesnė tėvų kontrolė nuotolinio mokymosi metu, mokykloje 

įvestas elektroninis dienynas. 

        IV tikslas – mokyklos vadovų ir mokytojų kompetencijų tobulinimas. 

        2021 m. 12 mokytojų  42 dienas dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, mokyklos 

direktorė Evelina Norkienė savo kvalifikaciją kėlė 6 dienas, pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian- 

7 dienas.   

        Sausio mėnesį mokyklos direktorė Evelina Norkienė dalyvavo viešame konkurse mokyklos 

direktoriaus vietai užimti, jį laimėjo ir buvo paskirta mokyklos direktore 5 metų kadencijai. 

        Spalio mėnesį  dailės mokytojos – Lina Ambarcumian, V.Kariniauskienė ir L.Bungardienė 

organizavo seminarą – plenerą  Tauragės apskrities dailės mokytojams ,,Rudenėjančios gamtos 

etiudai‘‘. Plenero darbai buvo eksponuojami Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje.  

        Kaip ir 2020 metais, 2021 metais didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų skaitmeniniam 

raštingumui tobulinti, nes tokį poreikį diktavo tęsiamas nuotolinis mokymas ir elektroninio dienyno 

naudojimas mokykloje. Mokytojai savo darbe vis dažniau ir tikslingiau  naudojo mokykloje turimas 

šiuolaikines technologijas bei skaitmeninį turinį. 

        2021 m. vyr. dailės mokytoja Lina Ambarcumian įgijo neformaliojo  švietimo meninio ugdymo 

(dailės)  mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją, futbolo mokytojas Darius Stažys - 

neformaliojo  švietimo sporto (futbolo)  mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, laisvųjų 

imtynių mokytojas Antanas Merkevičius -  neformaliojo  švietimo sporto (laisvųjų imtynių) vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Krepšinio mokytojui Viliui Klumbiui mokyklos direktorės įsakymu 

buvo suteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

        Mokyklos direktorė Evelina Norkienė buvo valstybinių brandos egzaminų Pagėgių savivaldybės 

vyriausioji vykdytoja, pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian -   mokyklinio menų brandos 

egzamino vertinimo komisijos narė Pagėgių A.Mackaus gimnazijoje. 

        Birželio mėnesį mokyklos mokytojų kolektyvas buvo išvykęs į edukacinę išvyką į Gelgaudiškio 

dvarą ir Sudargo piliakalnius, spalio mėnesį  - į Kretingos vienuolyną ir žiemos sodą, Palangą. 

        Mokytojų metodinės patirties sklaida po įvairių kvalifikacijos kėlimo renginių nuolat vyko 

mokyklos  mokytojų tarybos posėdžiuose.   

        Mokytojai  visus metus gavo savalaikę informaciją švietimo, ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo 

klausimais. 

       V tikslas – mokyklos veiklos kokybės tobulinimas. 

       Visus metus buvo tikslingai vykdomas ugdymo procesas ir jo priežiūra, mokyklos veiklos 

planavimas, mokyklos finansų bei personalo valdymas. Sėkmingai įvykdyti baigiamieji egzaminai 

muzikos skyriuje, naujų mokinių priėmimas į mokyklą. Kaip ir 2020 metais, 2021 m. toliau reikėjo 

valdyti procesus, susijusius su nuotoliniu mokymu. 

        Vykdant jaunų pedagogų paieškos politiką, direktorės rūpesčiu 2021 m. į mokyklą atvyko dirbti 

jaunas krepšinio specialistas Vilius Klumbys. 
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        2021 m. gruodžio mėn. strateginio planavimo darbo grupė, kuriai vadovavo mokyklos direktorė, 

parengė naują mokyklos 2022-2025 m. strateginį veiklos planą, kuriam pritarė mokyklos taryba ir 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius. Strateginis planas buvo patvirtintas mokyklos 

direktorės 2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-3 ,,Dėl mokyklos 2022-2025 m. strateginio veiklos 

plano patvirtinimo‘‘. 

        2021 m. mokyklos direktorė  parengė naujus mokyklos nuostatus, kurie buvo patvirtinti  Pagėgių 

savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-206 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir 

sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo‘‘. Nuostatus reikėjo keisti dėl baseino perdavimo mokyklai ir 

naujos veiklos vykdymo. 

       2021 m. buvo parengtos ir patvirtintos 9 tvarkos: 

1. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15  

d. įsakymu Nr. V-62 ,,Dėl  Mokyklos  darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo‘‘; 

        2. Mokyklos autobuso naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. 

rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-56  ,,Dėl mokyklos autobuso naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘; 

        3. Asmens duomenų apsaugos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m.  rugsėjo 1  d. 

įsakymu Nr. V-55  ,,Dėl mokyklos asmens duomenų apsaugos aprašo  patvirtinimo‘‘; 

        4. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-54  ,,Dėl mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo‘‘; 

         5. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos  

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-46  ,,Dėl mokyklos mokinių individualios 

pažangos stebėjimo fiksavimo tvarkos  tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘; 

        6. Vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m.  

balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-25  ,,Dėl mokyklos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašo 

patvirtinimo‘‘; 

        7. Mokytojų kelionės į darbą transporto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2021 m.  kovo 1 d. įsakymu Nr. V-15.1   ,,Dėl  mokyklos mokytojų kelionės į 

darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘; 

        8. Turto inventorizacijos taisyklės,  patvirtintos mokyklos direktoriaus 2021 m. kovo 8  d. 

įsakymu Nr. V-16  ,,Dėl  mokyklos turto inventorizacijos taisyklių patvirtinimo‘‘; 

        9. Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. vasario 25  d. 

įsakymu Nr. V-12  ,,Dėl mokyklos švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘; 

        Mokyklos direktorės Evelinos Norkienė 2020 m. veiklos atsakaita buvo įvertinta labai gerai, 

pavaduotojos ugdymui Linos Ambarcumian – labai gerai. 

        Nuo sausio mėnesio pradėtos mokėti kelionės išlaidos mokytojams, važinėjantiems į darbą 

daugiau kaip 20 km ir pradėta taikyti 50 % mokesčio už mokslą nuolaida vaikams iš daugiavaikių 

šeimų, o nuotolinio mokymosi metu – visiems mokiniams. 

       2021m. mokykloje buvo atlikti du išoriniai auditai: 

       1. Pagėgių savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyrius lapkričio mėnesį 

atliko ,,Biudžetinių įstaigų darbuotojų komandiruočių organizavimo ir jų išlaidų apmokėjimo 

vertinimo‘‘ auditą. Įvertinta gerai. 

       2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos 

(Tauragės skyrius) spalio mėnesį atliko ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi 

kontrolę. Išvada – pažeidimų nenustatyta. 

       Prevencinės veiklos buvo integruotos į kasdienes pamokas, vasaros stovyklas bei kitas veiklas. 

       VI tikslas – atnaujinti bei modernizuoti mokyklos materialinę bazę. 

       2021 m. iš specialiųjų, NVŠ, gyventojų 2 % pajamų mokesčio lėšų buvo nupirkta: nešiojamas 

kompiuteris, 2 belaidės klaviatūros kompiuteriams, išmanusis televizorius, TV laikiklis, 6 krepšinio,  5 
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tinklinio ir 5 futbolo kamuoliai, 4 balansiniai pagrindai, paplūdimio tinklinio marškinėliai merginoms 

ir vaikinams  (12 vnt.), 2 minkštasuoliai, dėklas elektriniam pianinui ir pedalas, 2 elektroniniai 

vadovėliai solfedžio pamokoms, 10 knygų fortepijono ir 6 chorinio dainavimo pamokoms, 1 

magnetinė lenta, 3 gesintuvai, molis ir glazūra, kalėdinės dekoracijos, kanceliarinės, valymo ir 

dezinfekcijos priemonės. Buvo suderinti ir suremontuoti 5 pianinai, sumontuotos dailės priemonių 

lentynos  dailės ir skulptūros klasėse bei krosnelės degimo patalpoje, pastatyta 1 interneto stiprinimo 

stotelė  muzikos klasėse. 

        Rugsėjo mėnesį Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu, iš Pagėgių šeimos gerovės centro 

mokyklai buvo perduotas 17 vietų autobusas Ford Transit, kuris labai pagerino vykimo į respublikinius 

renginius sąlygas ir taupo mokyklos spec. lėšas. 

        Mokyklos socialinis partneris  - Tauragės futbolo akademija ,,Tauras‘‘ padovanojo mokyklai 2 

didelius futblolo vartus, kurių vertė – 600 eurų. 

        VII tikslas – sukurti edukacines erdves. 

         Laiptinės aikštelėse tarp II ir III  bei III ir IV aukšto buvo sukurtos dvi edukacinės erdvės dailės 

skyriaus mokinių kūrybinių darbų eksponavimui, kurios suteikė  estetinio  grožio patalpoms bei išplėtė 

geriausių mokinių darbų aksponavimo erdves.  

        Mokykloje buvo įrengta dar viena pamokų laukimo erdvė laiptinės aikštelėje tarp II ir III aukšto.  

        VIII tikslas – plėtoti partnerystę. 

        Mokykla nuolat bendradarbiauja su visomis Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis: 

dalyvauja savivaldybės muzikos, dailės ir kūno kultūros mokytojų metodinių ratelių veikloje;  

 organizuoja Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 

-  2020/2021 m.m.  buvo suorganizuotos  tik 3 varžybos,  nes žaidynės buvo nutrauktos dėl šalyje 

įvesto karantino. 

         Mokykla  nuolat bendradarbiauja su  savivaldybės kultūros bei sporto įstaigomis, 

organizacijomis, aplinkinių rajonų sporto bei meno mokyklomis ir organizacijomis – rengia bendrus 

renginius, sporto varžybas, dalyvauja koncertuose bei parodose. Nuolatinis partneriškas 

bendradarbiavimas vyksta su Pagėgių Kultūros centru, Pagėgių Vydūno viešąja biblioteka, Pagėgių 

savivaldybės Martyno Jankaus muziejumi, VŠĮ ,,Sportas ir turizmas‘‘, Tauragės futbolo klubu 

,,Tauras‘‘, Tauragės ir Šilutės meno mokyklomis,  Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija, Valstybinės 

sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktine, Pagėgių šeimos gerovės centru – jų globotinius moko 

nemokamai. 2021 m. įvykę bendri renginiai:  

         1.  koncertas Valstybės sienos apsaugos Pagėgių rinktinės renginyje Karklėje; 

         2.  koncertas Pagėgių miesto šventėje, organizuojamoje Pagėgių kultūros centro; 

         3.  koncertas Tauragės apskrities dailininkų parodos pristatyme ir suorganizuotos  2 parodos 

Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje; 

         4. dalyvavimas Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijos vykdomame projekte ,,Muzika kviečia 

kiekvieną‘‘; 

         5. koncertas Pagėgių M.Jankaus muziejaus parodos pristatymo renginyje Lietuvos Respublikos 

Seime; 

         6. suorganizuoti 2 respublikiniai tinklinio turnyrai su Pagėgių VŠĮ ,,Sportas ir turizmas‘‘; 

         7. respublikinė krepšinio sporto stovykla ,,Nida 2022‘‘  su kitomis šalies sporto mokyklomis ir  

sporto centrais; 

         8.  3 respublikiniai projektai – futbolo turnyrai – stovyklos  su kitomis šalies sporto mokyklomis 

ir  sporto centrais: Anupriškėse, Trakų raj.;  ,,Trakų taurė‘‘ Trakuose; ,,Ignalina 2021‘‘ Dritkūnuose, 

Ignalinos raj.;  

        9. visus  metus vyko partneriškas darbas su Tauragės futbolo akademija ,,Tauras‘‘ – mokiniai 

buvo integruoti į šios akademijos komandas ir kartu siekė sportinio meistriškumo dalyvaudami 

respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. 
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        Kai kurių suplanuotų renginių su socialiniai  partneriais nepavyko įvykdyti  dėl šalyje įvesto 

karantino. 

        2021 m. naujų bendradarbiavimo sutarčių pasirašyta nebuvo. 

        Mokiniai kiekvienais metais vidutiniškai išvyksta į 100 respublikinių ir 30 tarptautinių renginių. 

        Plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas: 2021 m. futbolistai išvyko į  tarptautinį futbolo 

turnyrą ,,Open Cup Of Beregov – 2021‘‘ Beregovo mieste (Ukraina);  solistai Matas Sragauskas, 

Gabija Sragauskaitė, Kotryna Norkutė ir Evita Pilkionytė dalyvavo virtualiame tarptautiniame vaikų ir 

jaunimo vokalinės muzikos konkurse ,,Garsų paletė 2021‘‘ bei tarptautiniame konkurse ,,DIGI – 

TALENTY MAJ 2021‘‘  Jeline  (Lenkija); akordeonistai Julija Pelckytė ir Erikas Maksimas Fadejevas 

dalyvavo  virtualiame tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse ,,Muzikinė mažųjų mozaika‘‘ 

Alytuje; dailės skyriaus mokiniai – Justas Zagorskas ir Urtė Rindokaitė  dalyvavo tarptautiniame vaikų 

ir jaunuolių konkurse , skirtame Marijos Gimbutienės 100-osiom gimimo metinėms paminėti 

,,Ragana‘‘ (Varėna), o Elzė Gružaitė ir Urtė Vasiliauskaitė – tarptautiniame virtualiame mokinių 

kūrybinių darbų konkurse ,,Miško dvasia. Medžiai‘‘ Šiauliuose. 

         IX tikslas – efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

         Mokyklos savivaldos institucijos – mokyklos ir mokytojų tarybos yra aktyviai dirbančios ir 

įsitraukiančios į mokyklos veiklą, nuolat teikiančios iniciatyvas mokyklos veiklos tobulinimui. 

2021 m.  įvyko  6 mokyklos tarybos ir  7 mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo aktyviai 

sprendžiami mokyklos veiklos klausimai. 

        Svarbiausios iniciatyvos ir pasiūlymai, kuriuos per 2021 metus  pasiūlė mokyklos ir mokytojų 

tarybos:  ukulėlių ugdymo programos praplėtimas muzikos skyriuje, individualios mokinio pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas, gairės ir kryptys naujam 2022-2025 m. mokyklos strateginiam veiklos planui. 

 Mokyklos taryba skaidriai sprendė kaip efektyviai panaudoti 2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšas. 

        Mokykla nuolat bendrauja ir bendradarbiauja  su mokinių tėvais.2020/2021 m.m. įvyko 6 tėvų 

susirinkimai mokykloje ir 8 virtualūs. Mokytojai nuolat bendravo su mokinių tėvais  individualiai, 

sprendė vaikų ugdymosi, pamokų lankomumo  bei elgesio problemas,  tai ypatingai buvo aktualu 

nuotolinio mokymosi metu. Tėvai buvo nuolat kviečiami ir skatinami dalyvauti įvairiuose mokyklos 

renginiuose - noriai ir aktyviai jie dalyvavo mokinių koncertuose, parodose, varžybose,  sporto 

šventėje, skirtoje mokyklos 20 – čiui ,,Pasistenk 20 kartų‘‘ bei  koncerte ,,Kalėdiniai žaisliukai‘‘. 

Nuotolinio mokymosi metu mokinių koncertai, parodos persikėlė į virtualią erdvę, todėl tėvai savo 

nuomones, pagyrimus ir  pastebėjimus išreiškė virtualioje aplinkoje. Nuotolinio mokymosi metu 

pradėjo formuotis nauja bendravimo virtualioje aplinkoje kultūra.  

        Nuotolinio mokymosi metu mokyklos interneto svetainėje buvo pateiktos taisyklės, instrukcijos, 

nurodymai ir rekomendacijos dėl nuotolinio mokymo mokiniams ir jų tėvams, kurios                                                                                                                                                                                                                                               

padėjo tėvams ir mokiniams įveikti nuotolinio mokymosi iššūkius, konsultacijos buvo teikiamos ir 

individualiai per ryšio priemones. Tėvai buvo konsultuojami dėl elektroninio dienyno naudojimo. 

        X tikslas – stiprinti mokyklos prezentaciją. 

        Mokykla  savo veiklos sklaidą nuolat vykdo mokyklos bei savivaldybės internetiniuose 

puslapiuose, socialinio tinklo Facebook paskyroje,  mokyklos stende, informaciniuose lankstinukuose,  

Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės laikraščiuose  ,,Pamarys‘‘ ir ,,Šilokarčema‘‘. 

 2021 m.  laikraščiuose buvo išspausdinta 10 straipsnių. 

        2021 m. kovo mėn. buvo sumontuotas ir paskelbtas mokyklos Facebook paskyroje nuotraukų 

ciklas ,,Mokyklai – 20 metų‘‘.        

        Gegužės mėnesį pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian sukūrė reklaminį mokyklos filmuką 

,,Ateik pas mus‘‘,  kuris buvo paskelbtas mokyklos Facebook paskyroje. 

        Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pildyti prašymus dėl priėmimo į mokyklą tėvai galėjo elektroniniu 

būdu, nes pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian sukūrė elektroninę priėmimo į mokyklą anketą. 
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        Atvirų durų dienų mokykla nerengė dėl įvestų apribojimų, susijusių su pandemija. 

        XI tikslas – puoselėti senąsias ir kurti naujas tradicijas. 

        2021 m. mokykloje įvyko tradiciniai renginiai:  mokslo metų pradžios, mokslo metų pabaigos ir 

išsilavinimo pažymėjimų įteikimo  šventės,  tradicinis muzikos ir dailės skyriaus mokinių Kalėdinių 

renginių ciklas ,,Pasaulis šaunus, o tu dar šaunesnis‘‘ – muzikos skyriaus mokinių koncertai ir dailės 

skyriaus mokinių kūrybinių darbų parodos. Tradicinė visos mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo 

ir kūrybinė stovykla ,,Delfinai‘ neįvyko dėl pandemijos. 

        Švenčiant mokyklos 20 – metį buvo suorganizuota:  sporto šventė mokyklos ir miesto 

bendruomenei ,,Pasistenk 20 kartų‘‘, respublikinis tinklinio turnyras,  koncertas ,,Kalėdiniai 

žaisliukai‘‘,  surengtos 2 parodos mokyklos erdvėse,  mokykla  pakvietė buvusius mokinius virtualioje 

erdvėje dalintis savo prisiminimais - rubrika ,,Mokyklai – 20‘‘ sulaukė labai daug šiltų ir smagių 

buvusių mokinių prisiminimų, kurie buvo skelbiami mokyklos Facebook paskyroje ir išleista 

prisiminimų knyga. 

        Tinklinio treneris Antanas Musvydas suorganizavo respublikinį merginų ir vaikinų tinklinio 

turnyrą; NVŠ tinklinio treneriai Antanas Musvydas ir Alvyra Jankantienė surengė šventinius tinklinio 

turnyrus Natkiškiuose ir Stoniškiuose.  

        

                                     IV. MOKYKLOS SITUACIJOS (SSGG) ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Kokybiškas sportinis bei meninis  ugdymas, 

geros sąlygos socialinei asmenybės raidai. 

2. Saugi ir šiuolaikiška  mokymąsi skatinanti 

aplinka. 

3. Kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai, 

maža jų kaita. 

4. Ugdymo programų plėtra, tęstinumas, 

perimamumas ir pasirinkimo galimybės.  

5. Individualizuotas ir personalizuotas ugdymas. 

6. Geri mokinių pažangumo, pamokų 

lankomumo ir baigiamųjų egzaminų išlaikymo 

rodikliai, aukšti pasiekimai įvairiuose 

savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose 

renginiuose. 

7. Geras mokyklos mikroklimatas.  

8. Mokykla aktyviai veikia vietos 

bendruomenėje, palaiko tikslingus ryšius su 

socialiniais partneriais. 

9. Mokykla – atvira ir svetinga, puoselėjanti 

savo tradicijas. 

10. Apmokamos kelionės išlaidos mokiniams ir 

mokytojams, važinėjantiems į darbą daugiau 

kaip 20 km.  

11 . Nemokamai mokomi vaikai iš Pagėgių 

šeimos gerovės centro  ir vaikai iš socialiai 

remiamų šeimų, taikoma  50 % nuolaida 

vaikams iš daugiavaikių šeimų. 

1. Ribotas finansavimas darbo užmokesčiui 

neleidžia didinti ugdymo valandų skaičiaus 

ugdymo programų vykdymui pagal Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas.  

2. Nepakankamas finansavimas riboja galimybes 

daugiau dalyvauti respublikiniuose bei 

tarptautiniuose renginiuose, sporto ir  kūrybinėse 

stovyklose, mokėti sportininkams maistpinigius. 

3. Dalis mokinių stokoja motyvacijos mokytis, 

ryškėja noras greitos ir lengvos sėkmės.  

4. Dėl didelio Pagėgių A.Mackaus gimnazijos 

sporto salės užimtumo, trūksta laiko sporto 

pamokoms joje. 

5. Nenuoseklus ir nepastovus NVŠ programų 

finansavimas trukdo nuosekliai dirbti ir 

strategiškai plėsti šių programų vykdymą. 

6. Nuotolinis ugdymas mažina mokinių 

motyvaciją mokytis, o mokytojų – mokyti. 

7. Nekokybiškas interneto ryšys atokiose 

gyvenamosiose vietovėse nuotolinio mokymosi 

metu. 

8. Dėl didelio mokinių užimtumo bendrojo 

ugdymo mokyklose bei maršrutinių autobusų 

tvarkaraščių, sunku sudaryti visiems patogius 

pamokų tvarkaraščius. 
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12. Mokiniai, tėvai ir visa bendruomenė 

teigiamai vertina mokyklos pasiekimus. 

 

                    GALIMYBĖS                               GRĖSMĖS 

1  Mokytojų kvalifikacijos kėlimas bei 

profesinis tobulėjimas. 

2. Visos bendruomenės   lyderystės gebėjimų 

ugdymasis. 

3. Lėšų į mokyklą pritraukimas per projektinę 

veiklą. 

4. Plėsti ugdymo turinį naujomis FŠPU,  NVŠ 

bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo ugdymo 

programomis. 

5. Plėsti neformaliojo vaikų švietimo 

prieinamumą, programas vykdant aplinkiniuose 

kaimuose. 

6.Tobulinti mokyklos veiklos įsivertinimą. 

7. Efektyviau įtraukti mokyklos bendruomenę, 

socialinius partnerius į bendrus susitarimus, 

veiklas. 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas Pagėgių 

savivaldybėje. 

2. Mažėjantis mokinių skaičius   FŠPU  

programose. 

3. Išlaikyti mokinius mokykloje, kai ugdymas 

vyksta nuotoliniu būdu. 

4. Išlaikyti mokykloje kompetentingus 

mokytojus, važinėjančius iš kitų rajonų. 

5. Silpnėjantis vaikų fizinis ir emocinis 

pajėgumas, didelis užimtumas, nuotolinis 

mokymas, ne visada racionaliai planuojamas 

laikas bei gebėjimų silpnėjimas, trukdo 

įgyvendinti ugdymo programų reikalavimus. 

 

        Atsižvelgę į mokyklos situacijos analizę, išanalizavę ir įsivertinę 2021 m. mokyklos veiklos 

pasiekimus bei rezultatus,   išsikėlėme mokyklos tikslus bei uždavinius 2022 m. 
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V. 2022  M. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I  Strateginis tikslas. Šiuolaikinės visuomenės poreikius bei mokinių gebėjimus atitinkančios ugdymo kokybės užtikrinimas. 

 

1. Metinis mokyklos tikslas – plėsti ugdymo turinio pasiūlą. 

 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1. Sporto skyriuje 

pradėti vykdyti  NVŠ 

plaukimo ugdymo 

programą 

1. Parengti ir akredituoti NVŠ 

plaukimo ugdymo programą. 

2. Suformuoti mokinių grupes ir 

pradėti vykdyti NVŠ plaukimo 

ugdymo programą.  

Parengta, akredituota ir 

pradėta vykdyti NVŠ 

plaukimo ugdymo  

programa, suformuotos 

mokinių grupės. 

Mokyklos 

vadovai, 

sporto mokytojai 

NVŠ lėšos 2022 m. 

rugsėjo mėn. 

2. Dailės skyriuje  

pradėti vykdyti NVŠ 

,,Dailė Plius‘‘ ugdymo 

programą 

1. Parengti ir akredituoti NVŠ ,,Dailė 

Plius‘‘ ugdymo programą. 

2. Suformuoti mokinių grupes ir 

pradėti vykdyti NVŠ ,,Dailė Plius‘‘  

ugdymo programą.  

Parengta, akredituota ir 

pradėta vykdyti NVŠ ,,Dailė 

Plius‘‘  ugdymo  programa, 

suformuota mokinių grupė. 

Mokyklos 

vadovai, 

dailės mokytojai 

NVŠ lėšos 2022 m. 

rugsėjo mėn. 

 

2. Metinis mokyklos tikslas – tobulinti ugdymo proceso organizavimą. 

 

           Uždaviniai                Priemonės    Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1.Tirti ir analizuoti 

mokinių mokymosi 

poreikius bei stilius,  

ugdyti  mokėjimo 

mokytis kompetenciją 

1.Individualizuoti,  diferenfijuoti bei 

personalizuoti  mokymo užduotis, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius bei 

mokymosi stilius.  

2. Didelį dėmesį skirti mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymui, 

taikant mokymosi metodų, formų, 

būdų ir stilių įvairovę. 

Bus nustatyti mokinių 

individualūs mokymosi 

poreikiai bei stiliai, 

mokymas taps labiau 

individualizuotas,  

diferencijuotas bei 

personalizuotas, skatinantis 

mokinių savarankiškumą. 

Mokytojai  Visus metus 

2.  Sukurti vieningą, 

tarpusavyje susijusią 

mokinio pasiekimų ir 

pažangos į (si) 

vertinimo sistemą 

1. Veiksmingai įgyvendinti mokinių 

individualios pažangos stebėjimą ir 

fiksavimą. 

2. Padėti mokiniui pažinti save, ugdyti  

gebėjimą valdyti ir įsivertinti savo 

Mokiniai tikslingai išsikels 

mokymosi tikslus, įsivertins 

savo pažangą, prisiims 

atsakomybę už pasiektus 

rezultatus; mokytojai 

Mokytojai  Visus metus 
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mokymosi procesą bei prisiimti 

atsakomybę už savo rezultatus. 

3. Fiksuoti informaciją apie mokinio 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir 

pažangą, įžvelgti mokinio mokymosi 

galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas,  parinkti ugdymo turinį ir 

metodus, padedančius mokiniui siekti 

pažangos. 

fiksuos, vertins bei 

analizuos mokinių 

pasiekimus bei daromą 

pažangą, turimus duomenis 

panaudos mokymosi 

problemų ir spragų 

nustatymui bei tolimesniam 

veiklos tobulinimui; 

visų dalykų mokytojai 

bendradarbiaus tarpusavyje. 

3.  Skatinti mokinių 

motyvaciją mokytis 

Pritaikyti ugdymo planą ir  organizuoti 

pamokas kitaip bei kitur. 

Mokytojai organizuos ir ves 

pamokas bei veiklas 

netradicinėse aplinkose, 

todėl didės mokinių 

motyvacija mokytis bei 

rezultatai. 

Mokytojai Spec. lėšos Visus metus 

 

 

 

4. Vykdyti pamokų 

stebėseną ir refleksiją 

 

Mokyklos vadovai vykdys pamokų 

vizitaciją ir refleksiją. 

 

Mokyklos vadovai vizituos 

pamokas pagal sudarytus 

mėnesinius veiklos planus ir 

iškilusį poreikį, vykdys 

stebėtų pamokų refleksiją 

individualiai, o gerųjų 

patirčių aptarimą -  

mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojų taryba 

 Visus metus 

pagal 

mėnesinius 

mokyklos 

veiklos 

planus ir 

iškilusį 

poreikį 

5.Tikslingai ir 

racionaliai naudoti 

mokykloje turimus 

išteklius bei kurti 

skaitmeninį turinį 

pamokos kokybei 

gerinti 

1. Užtikrinti tikslingą ir racionalų 

mokykloje turimų mokymo priemonių  

panaudojimą pamokose. 

2. Užtikrinti mokykloje turimų IT 

priemonių tikslingą panaudojimą 

pamokose. 

3. Solfedžio ir muzikos istorijos 

pamokose tikslingai naudoti turimus 

elektroninius vadovėlius. 

4. Kurti ir tikslingai naudoti 

skaitmeninį turinį pamokose. 

Mokymas taps atviresnis, 

inovatyvesnis, prasmingas ir 

įdomus, dėl to pagerės 

mokinių mokymosi 

rezultatai bei motyvacija 

mokytis.  

       

       Mokytojai 

  

Visus metus 
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3. Metinis  tikslas – plėtoti veiklas, orentuotas į mokinių kompetencijų ugdymą. 

 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai Laikas 

1. Ugdyti mokinių 

menines ir sportines 

kompetencijas  vykdant  

koncertinę, konkursinę 

bei varžybinę veiklą 

1. Ruošti sportininkus mokyklos, 

savivaldybės, respublikinėms bei 

tarptautinėms varžyboms ir turnyrams. 

 

 

 

 

2. Ruošti meno kolektyvus ir 

individualius atlikėjus mokyklos, 

savivaldybės, respublikiniams bei 

tarptautiniams koncertams, 

festivaliams ir konkursams: 

2.1. TV konkurso  ,,Dainų dainelė‘‘ I 

savivaldybės etapas Pagėgiuose; 

2.2. TV konkurso  ,,Dainų dainelė‘‘ II 

zoninis etapas Tauragėje; 

 

2.3. lietuvių liaudies dainų popietė 

,,Dainuoju Lietuvą‘‘; 

 

2.4. Klaipėdos ir  Žemaitijos krašto 

meno ir muzikos mokyklų festivalis 

,,Vaikai ir muzika‘‘  Priekulėje; 

 

2.5. mokyklos instrumentinės pjesės 

konkursas ,,Pavasario muzika‘‘; 

 

2.6. koncertas, skirtas Mamos dienai, 

Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčioje; 

 

2.7. Kalėdinis koncertas 

bendruomenei; 

Mokiniai aktyviai ir gausiai 

dalyvaus varžybose bei 

pasieks jose aukštų 

rezultatų. 

 

 

 

Bus pasiektas aukštas 

koncertų meninis lygis. 

Mokiniai aktyviai ir 

sėkmingai dalyvaus 

koncertuose, konkursuose, 

festivaliuose ir pasieks juose 

aukštų rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

vadovai,  sporto 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Pilkionienė,  

E. Norkienė, 

N.Snigir 

 

 

R.Pilkionienė 

 

Direktorė, 

muzikos 

mokytojai 

 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

Direktorė, 

muzikos 

Spec., NVŠ, 

privačios 

lėšos 

 

 

 

 

Spec. , NVŠ, 

privačios 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištisus metus 

pagal 

metinius 

varžybų  

kalendorius 

(pridedama) 

 

 

 

 

 

 

Sausio  mėn. 

Sausio mėn. 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

Balanžio 

mėn. 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

Gegužės 

mėn. 

 

Gruodžio 

mėn. 
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2.8. muzikos skyriaus mokinių 

akademiniai koncertai-atsiskaitymai; 

 

 

2.9. mokslo metų pabaigos šventė; 

 

 

 

2.10. chorų šventė  ant Rambyno 

kalno ,,Joninės Mažojoje Lietuvoje‘‘; 

 

 

2.11. Vakarų Lietuvos dainų šventė; 

 

 

2.12. Tauragės apskrities dainų šventė; 

 

 

2.13. Pagėgių miesto šventė; 

 

 

2.14.  dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose  konkursuose,  

festivaliuose ir projektuose pagal 

pakvietimus ir galimybes; 

 

2.15.  koncertavimas įvarių Pagėgių 

savivaldybės įstaigų bei organizacijų 

renginiuose pagal pakvietimus. 

 

3. Ruošti dailės skyriaus mokinius 

mokyklos, savivaldybės, 

respublikinėms ir tarptautinėms 

parodoms, konkursams, projektiniams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių kūrybiniai dabai 

bus meniški ir kokybiški.  

Bus sėkmingai surengtos 

parodos, mokiniai aktyviai 

mokytojai 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

Mokyklos 

vadovai, muzikos 

mokytojai 

 

R. Pilkionienė 

E. Norkienė 

 

 

R. Pilkionienė 

E. Norkienė 

 

R. Pilkionienė 

E. Norkienė 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

 

 

Dailės  mokytojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spec. , NVŠ, 

tėvų lėšos 

 

 

 

 

Gegužės, 

gruodžio  

mėn.  

 

Birželio 

mėn. 

 

Birželio 

mėn. 

 

 

Birželio 

mėn. 

 

Birželio 

mėn. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Visus metus 
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darbams: 

 

 

3.1. mokinių pusmečių kūrybinių 

darbų parodos - peržiūros; 

 

 

3.2. mokinių diplominių darbų paroda 

Pagėgių Viešojoje bibliotekoje; 

 

3.3. edukacinė išvyka į Tauragės 

moksleivių kūrybos centrą; 

 

3.4. pleneras ,,Vandens diena‘‘; 

 

3.5. tradicinis kūrybinių darbų 

konkursas ,,Kalėdų belaukiant‘‘; 

 

3.6.  mokinių kūrybinių  darbų 

parodos ugdymo ir kt. įstaigose pagal 

poreikį; 

 

3.7. parodų lankymas Pagėgių Vydūno 

viešojoje bibliotekoje; 

 

3.8. dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose, parodose 

pagal pakvietimus ir galimybes. 

dalyvaus konkursuose, 

projektuose  ir pasieks juose 

aukštų rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

 

 

Birželio 

mėn. 

 

Sausio  mėn. 

 

Gegužės 

mėn. 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

 

Visus metus 

 

 

Visus metus 

 

 

Visus metus 

 

2. Ugdyti menines ir 

sportines 

kompetencijas vykdant 

projektinę veiklą 

Įvykdyti projektus: 

1.vaikų socializacijos projektą  - 

stovyklą ,,Vasaros tinklinis‘‘; 

 

2. projektą - fizinio aktyvumo ir 

kūrybinę stovyklą ,,Delfinai‘; 

 

3. projektą – plenerą ,,Svajonių 

Bus sėkmingai įvykdyti 

projektai, patobulės mokinių 

meninės ir sportinės 

kompetencijos. 

 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai, 

bendruomenė 

Projektinės, 

spec., 

privačios 

lėšos 

 

Birželio 

mėn. 

 

Birželio 

mėn. 

 

Birželio 
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spalvos‘‘; 

 

4. dalyvauti kitų įstaigų ir organizacijų 

vykdomuose projektuose pagal 

pakvieitmus ir galimybes.  

mėn. 

 

 

Visus metus 

 

3. Ugdyti menines ir 

sportines 

kompetencijas 

netradicinėse erdvėse, 

sporto stovyklose 

Vykdyti veiklas netradicinėse erdvėse, 

sporto stovyklose: 

1. edukacinė išvyka į Klaipėdos 

muzikinį teatrą; 

 

2. edukacinė išvyka ,,Meno pėdomis‘‘ 

į Jurbarko muziejų; 

 

3. parodų lankymas Pagėgių Viešojoje 

bibliotekoje; 

 

4. specializuota futbolo stovykla 

,,Napoleonas‘‘ Šiauliuose; 

 

5. specializuota krepšinio  stovykla 

,,Nida  2022‘‘; 

 

6. specializuota futbolo  stovykla 

,,Nida  2022‘‘; 

 

6. specializuota laisvųjų imtynių 

stovykla Druskininkuose; 

 

7.  3 dieninės (5 dienų) futbolo 

stovyklos  Pagėgiuose. 

 

Bus sėkmingai surengtos 

išvykos, veiklos, stovyklos, 

patobulės mokinių meninės 

ir sportinės kompetencijos. 

 

 

Muzikos 

mokytojai 

 

Dailės mokytojai 

 

 

Dailės mokytojai 

 

 

D. Stažys 

 

 

V.Klumbys 

 

 

D. Stažys 

 

 

A. Merkevičius 

 

 

D.Stažys 

 

 

Spec. lėšos, 

tėvų lėšos 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

Gegužės  

mėn. 

 

Visus metus 

 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

 

Liepos mėn. 

 

 

Liepos mėn. 

 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

4. Skatinti gabius 

vaikus apdovanijimais 

1. Apdovanoti gabius vaikus  

mokyklos direktoriaus padėkos raštais 

ir dovananomis. 

2. Apdovanoti gabius vaikus  

savivaldybės mero padėkos raštais, 

piniginiais prizais bei stipendijomis. 

Gabūs mokiniai bus 

paskatinti padėkos raštais, 

dovanomis, piniginiais 

prizais bei stipendijomis. 

Mokykos 

vadovai, 

savivaldybės 

gabių vaikų 

skatinimo 

komisija 

Spec. lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

Birželio 

mėn. 

 

 

Birželio 

mėn. 
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4. Metinis tikslas – motyvuoti mokyklos bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui bei lyderystės ugdymuisi. 

 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1. Tikslingai tobulinti 

mokyklos vadovų ir 

mokytojų kompetencijas bei 

gebėjimus 

Mokytojai ir mokyklos 

vadovai  sistemingai ir 

kryptingai kels savo  

kvalifikaciją  metodinių ratelių 

veikloje, įvairiuose 

seminaruose, mokymuose  ir 

kursuose. 

Iki 5 d. per metus 

mokyklos vadovai ir 

mokytojai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose ir  

sieks asmeninio 

tobulėjimo. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

Spec. lėšos Visus metus 

2. Kelti mokyklos vadovų ir 

mokytojų skaitmeninį 

raštingumą 

Mokyklos vadovai ir 

mokytojai kels savo 

skaitmeninį raštingumą 

dalyvaudami seminaruose bei  

nuotoliniuose mokymuose. 

Pagerės mokytojų 

skaitmeninis 

raštingumas,  savo 

darbe jie tikslingai 

naudos IT, dėl to 

pagerės pamokų 

kokybė, ugdymas taps 

inovatyvesnis ir 

įdomesnis. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

Spec. lėšos Visus metus 

 

 

 

 

3. Vykdyti  informacijos 

švietimo, ugdymo bei 

kvalifikacijos kėlimo 

klausimais sklaidą 

Mokyklos administracija 

tikslingai, informatyviai ir 

operatyviai teiks informaciją 

mokytojams švietimo, ugdymo 

bei kvalifikacijos kėlimo 

klausimais. 

Laiku pateikta 

informacija 

Mokyklos 

administracija 

 Visus metus, 

gavus 

informaciją 

4. Vykdyti gerosios patirties 

sklaidą 

Mokytojų tarybos posėdžiuose 

po seminarų bei mokymų  

nuolat vyks gerosios patirties 

sklaida ,,Kolega-kolegai‘‘. 

Mokytojai dalysis gerąja 

patirtimi už mokyklos ribų bei 

viešojoje erdvėje. 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose nuolat 

vyks dalijimasis gerąja 

patirtimi; 

mokytojai savo 

patirtimi dalinsis už 

mokyklos ribų, 

viešojoje erdvėje. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojų taryba 

 

 Visus metus 
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5. Metinis tikslas -  mokyklos veiklos kokybės tobulinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai Laikas 

1.Tikslingai vykdyti  

ugdymo procesą bei   

mokyklos veiklos 

planavimą 

1.Ugdymo plano 2022/2023 m.m. 

sudarymas. 

 

 

2. Ugdymo programų bei teminių 

planų 2022/2023 m.m.  rengimas. 

 

3. Varžybinės  veiklos kalendorių  

2023 m. sudarymas. 

 

4. Mokinių pusmečių ugdymo(si) 

rezultatų aptarimas, jų analizė, 

išvados, numatomos 

perspektyvos. 

 

 

5. Mokyklos veiklos plano 2023 

m. parengimas. 

 

6. Baigiamųjų dailės bei muzikos 

skyriaus egzaminų organizavimas 

ir vykdymas. 

 

7. Meninių gebėjimų patikrinimo 

stojančiųjų  į dailės bei muzikos 

skyrių organizavimas bei 

vykdymas. 

Sudarytas  ugdymo 

planas 2022/2023 m.m. 

 

 

Parengtos programos 

bei teminiai planai 

 

Sudaryti varžybinės 

veiklos kalendoriai 

 

Mokymosi pasiekimų, 

analizės rezultatai 

panaudoti tolimesniam 

ugdymo proceso 

tobulinimui 

 

   Parengtas mokyklos 

2023 m. veiklos planas 

 

 

Sėkmingai įvykdyti 

baigiamieji egzaminai 

 

 

Patikrinti meniniai 

gebėjimai, priimti nauji 

mokiniai 

      Darbo grupė, 

mokyklos bei 

mokytojų, 

tarybos 

        Mokytojai 

 

 

Sporto skyriaus 

mokytojai 

 

Mokytojų taryba 

 

 

 

 

 

       Darbo grupė, 

mokyklos bei 

mokytojų tarybos 

 

Direktorė, 

baigiamųjų egzaminų 

vykdymo komisijos 

 

Direktorė, 

meninių gebėjimų 

patikrinimo komisijos 

  Birželio mėn. 

 

 

 

Rugsėjo, 

sausio mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

Sausio, 

birželio mėn. 

 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

Birželio mėn. 

2. Efektyviai valdyti 1. Mokyklos finansų valdymas: 

1.1. mokytojų  ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

tarifikacijos sąrašų sudarymas ir 

patvirtinimas, atnaujinimas pagal 

 

 

Sudaryti ir patvirtinti 

tarifikacijos sąrašai 

 

 

        

Direktorė 

 

 

  

 

 Rugsėjo mėn. 
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poreikį; 

1.2. mokyklos biudžeto ir 

specialiųjų lėšų sąmatos 

sudarymas; 

 

1.3. mokyklos spec. lėšų 

surinkimo vykdymo kontrolė; 

 

1.4. rėmėjų paieška; 

 

 

1.5. 2 % lėšų išlaidų valdymas. 

 

2.Personalo valdymas: 

2.1. darbuotojų priėmimas į darbą 

ir atleidimas iš jo, darbo sutarčių 

sudarymas bei jų nutraukimas; 

 

2.2. darbuotojų pareigybių aprašų 

bei darbo tvarkos taisyklių 

vykdymo priežiūra; 

 

2.3. darbuotojų instruktavimas 

darbo saugos ir sveikatos 

klausimais; 

 

2.4. darbo krūvio sandaros 

2022/2023 m.m. suderinimas. 

 

3. Mokyklos veiklos priežiūra ir 

valdymas: 

3.1. parengti ir pateikti 

savivaldybės tarybos vertinimui 

mokyklos direktorės 2021 m. 

veikos ataskaitą, numatyti veiklos 

uždavinius 2022 m.; 

 

Patvirtintas mokyklos 

biudžetas 

 

 

Efektyviai surenkamos 

spec. lėšos 

 

Rėmėjų finansinė 

parama 

 

Tikslingai panaudotos 

lėšos 

 

Priimti ir atleisti 

darbuotojai 

 

 

Pareigingi ir neturintys 

nuobaudų darbuotojai 

 

 

Instruktuoti darbuotojai 

 

 

 

Suderinti darbo krūviai 

 

 

 

 

Parengta ir įvertinta 

ataskaita, numatyti 

uždaviniai 2022 m. 

 

 

 

          Direktorė 

 

 

 

Direktorė 

 

 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

 

Mokyklos taryba 

 

 

         Direktorė 

 

 

 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui 

 

 

          Direktorė 

 

 

 

Direktorė 

 

 

 

         

Pagėgių savivaldybės 

taryba, meras, 

mokyklos direktorė, 

mokyklos taryba 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

Rugpjūčio, 

rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

 Sausio mėn. 
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3.2.atlikti pavaduotojos ugdymui 

Linos Ambarcumian 2021 m. 

veiklos vertinimą ir numatyti 

veiklos uždavinius 2022 m.; 

 

3.3. mokyklos 2023 m. veiklos 

plano patvirtinimas; 

  

 

3.4. mokyklos strateginio,  

ugdymo  bei veiklos plano 

vykdymo priežiūra, analizė; 

 

3.5. mokyklos 2022 m. veiklos 

plano įvykdymo  įvertinimas bei 

ataskaitos parengimas; 

 

3.6.mokyklos veiklos įsivertinimo 

atlikimas.  

 

4.Ugdymo proceso priežiūra: 

4.1. ugdymo plano 2022/2023 

m.m.  patvirtinimas; 

 

4.2. ugdymo programų ir teminių 

planų 2022/2023 m.m. 

tvirtinimas; 

 

4.3. individualių ugdymo 

programų muzikos skyriaus 

mokiniams tvirtinimas; 

 

4.4. pamokų tvarkaraščių  

tvirtinimas; 

 

 

Įvertinta 2021 m. 

veiklos ataskaita, 

numatyti uždaviniai 

2022 m. 

 

Patvirtintas mokyklos 

veiklos planas 

 

 

Sistemingai ir 

nuosekliai vykdomi  

planai 

 

Atliktas įvertinimas, 

parengta ataskaita 

 

 

Atliktas mokyklos 

veiklos įsivertinimas 

 

 

Patvirtintas ugdymo 

planas 

 

Patvirtintos ugdymo 

programos ir teminiai 

planai 

 

Patvirtintos 

individualios ugdymo 

programos 

 

Patvirtinti pamokų 

tvarkaraščiai 

 

 

          Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

Direktorė, 

mokyklos bei 

mokytojų  tarybos 

 

          Direktorė,  

        darbo grupės 

 

 

Direktorė, mokyklos 

bei mokytojų tarybos 

 

     

Pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė 

 

          Direktorė 

 

 

 

Direktorė 

 

 

Direktorė 

 

          

        

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui 

 

   

 Sausio mėn. 

 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

  

Balandžio – 

birželio mėn. 

mėn. 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

 

 

Iki spalio1 d. 

 

 

Iki spalio 1 d., 

iki vasario 1 d. 

 

 

Iki spalio 1 d. 
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4.5. mokyklinės  dokumentacijos 

kontrolė (el. dienynas, popieriniai 

žurnalai (NVŠ), mokinių bylos); 

 

 

4.6. mokymosi rezultatų  

suvestinių parengimas  bei 

analizė. 

 

5. Naujų mokinių priėmimas, 

mokymo sutarčių sudarymas. 

 

Nuolat tvarkingai ir 

sistemingai pildoma 

dokumentacija, 

parengtos pažymos 

 

Parengtos suvestinės 

 

 

 

Priimti nauji mokiniai, 

sudarytos mokymo 

sutartys 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

 

      

Mokyklos vadovai, 

sekretorė 

Sausio, 

balandžio, 

birželio, 

lapkričio  mėn. 

 

Sausio, 

birželio mėn. 

 

Birželio, 

rugsėjo mėn. 

sporto skyriuje 

– visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

3. Vykdyti prevencines 

veiklas, užtikrinančias 

mokinių saugumą 

1. Nuolat vykdyti patyčių ir 

žalingų įpročių prevenciją   

integruojant jas į kasdienes 

pamokas bei veiklas. 

 

2.Vykdyti patyčių ir žalingų 

įpročių prevenciją   vasaros 

stovykloje ,,Delfinai‘‘. 

Nuolat  vykdoma  

patyčių ir žalingų 

įpročių prevencija 

pamokų ir įvairių  

veiklų metu, vasaros 

stovykloje ,,Delfinai‘‘. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

 Visus metus 

 

 

 

 

  Birželio mėn. 

 

II Strateginis tikslas.  Kurti modernias, mokymąsi skatinančias materialiąsias ir  edukacines aplinkas. 

 

6. Metinis tikslas - gerinti mokyklos edukacines aplinkas. 

 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1. Tikslingai ir racionaliai 

pradėti eksplotuoti baseiną, 

tiekti pramogų ir poilsio 

organizavimo paslaugas 

Pagėgų savivaldybės 

gyventojams 

1. Parengti pareigybės 

aprašymus naujiems baseino 

darbuotojams. 

2. Priimti į darbą naujus 

baseino darbuotojus, sudaryti 

darbo sutartis. 

3. Gauti higienos pasą baseino 

Pradėtas eksplotuoti 

baseinas, teikiamos 

pramogų ir poilsio 

organizavimo 

paslaugos Pagėgių 

savivaldybės 

gyventojams. 

Mokyklos vadovai, 

sporto mokytojai, 

baseino 

administratorius 

Savivaldybės 

lėšos 

Kovo mėn. 
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patalpoms. 

4. Pradėti teikti paslaugas 

baseine. 

 

7. Metinis tikslas -  sukurti šiuolaikišką, mokyklos poreikius tenkinančią materialinę bazę. 

 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1. Atnaujinti muzikos 

skyriaus  materialinę bazę 

Įsigyti  priemones: 

1. 96 bosų akordeoną; 

2. pianiną; 

3. programinę įrangą 

,,Sibelijus‘‘ solfedžio 

pamokoms; 

4. 2 metronomus; 

5. natų knygų. 

 

Įsigytos priemonės 

 

Pirkimų 

organizatorius 

 

Spec., rėmėjų, 

NVŠ, 2 % 

lėšos 

 

 

      2022 m. 

2. Atnaujinti dailės skyriaus 

materialinę bazę 

Įsigyti  priemones: 

1. marmuravimo technikos 

prekes; 

2. 6 pjaustymo kilimėlius; 

3. grafikos dažus; 

4. modeliavimo rinkinį; 

5. kaulinę lazdelę; 

6. molio, glazūros. 

 

Įsigytos priemonės 

 

Pirkimų 

organizatorius 

 

Spec., rėmėjų, 

NVŠ, 2 % 

lėšos 

 

 

     2022 m. 

3. Atnaujinti sporto 

skyriaus materialinę bazę 

Įsigyti  priemones: 

1. 10 futbolo kamuolių; 

2. 10 tinklinio kamuolių; 

3. 6 krepšinio kamuolius; 

4.  4 pasipriešinimo gumų 

komplektus; 

5. 8 laisvųjų imtynių triko; 

6. traukimo virvę; 

7. 2 stelažus sporto 

inventoriaus laikymo 

patalpoms. 

 

Įsigytos priemonės 

 

Pirkimų 

organizatorius 

 

Spec., rėmėjų, 

NVŠ, 2 % 

lėšos 

 

      

2021 m. 
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4. Atnaujinti mokyklos 

technologinę bazę 

Įsigyti priemones: 

1. nešiojamą kompiuterį; 

2. televizorių; 

3. spausdintuvą; 

4. autobuso navigaciją. 

 

Įsigytos priemonės 

 

Pirkimų 

organizatorius 

 

Spec., rėmėjų, 

NVŠ, 2 % 

lėšos 

 

2022 m. 

 

III Strateginis tikslas.  Kurti kultūringą ir atvirą kaitai mokyklą su aukšta darbo kultūra, darniu bendravimu ir bendradarbiavimu. 

8.  Metinis mokyklos tikslas - telkti mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius bendrai kūrybiškai partnerystei. 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1. Bendradarbiauti su 

įvairiomis savivaldybės 

įstaigomis bei 

organizacijomis 

1. Organizuoti bendrus 

renginius. 

2. Dalyvauti įvairių istaigų ir 

organizacijų 

organizuojamuose  

renginiuose, juose koncertuoti, 

rengti parodas. 

Bus suorganizuoti 

bendri renginiai, 

mokiniai ir mokytojai 

aktyviai dalyvaus 

 kitų įstaigų bei 

organizacijų 

renginiuose. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai, socialiniai 

partneriai 

 Visus metus 

pagal 

pareikalavimą 

ir pakvietimus 

2. Bendradarbiauti su 

Pagėgių savivaldybės 

mokyklų kūno kultūros, 

muzikos bei dailės 

mokytojais 

 

 

1. Organizuoti sportines 

varžybas bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams. 

 

2. Dalyvauti Pagėgių 

savivaldybės kūno kultūros, 

muzikos ir dailės mokytojų 

metodinių ratelių veikloje. 

 

3. Dalyvauti bendrose 

parodose, renginiuose, 

koncertuose bei varžybose 

Sėkmingai surengtos 

mokyklų žaidynių 

varžybos. 

 

Mokytojai aktyviai  

dalyvavaus 

metodinių ratelių 

veikloje. 

 

Mokiniai ir mokytojai 

aktyviai dalyvaus 

bendruose renginiuose. 

A. Jankantienė 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

          Mokytojai 

Spec. lėšos Visus metus 

pagal sudarytą 

tvarkaraštį 

(pridedama) 

Pagal 

metodinių 

ratelių veiklo 

planus 

 

Pagal 

sudarytus 

renginių planus 

3. Bendradarbiauti su 

aplinkinių rajonų bei visos 

šalies neformaliojo švietimo 

įstaigomis, sporto klubais, 

organizacijomis 

1. Dalyvauti kitų mokyklų, 

sporto klubų ir organizacijų 

rengiamuose renginiuose. 

 

2. Rengti bendrus renginius, 

sportines varžybas ir turnyrus.  

Mokiniai ir mokytojai 

aktyviai dalyvaus 

bendruose renginiuose. 

 

Bus surengti bendri 

renginiai. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

Spec. NVŠ 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

Visus metus 
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4.Tęsti bendradarbiavimą su 

nuolatiniais socialiniais 

partneriais 

1. Dalyvauti socialinių 

partnerių rengiamuose 

renginiuose, projektuose, 

vasaros stovyklose. 

 

2. Rengti bendrus renginius, 

sportines varžybas ir turnyrus. 

Mokiniai ir mokytojai 

aktyviai dalyvaus 

bendruose renginiuose. 

 

 

Bus surengti bendri 

renginiai.  

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

Spec. NVŠ 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

Visus metus 

5. Plėtoti tarprtautinį 

bendradarbiavimą 

Dalyvauti tarptautiniuose 

renginiuose: 

1. laisvųjų imtynių turnyruose  

Jelgavoje, Rygoje ir 

Daugpilyje (Latvija); 

2. futbolo turnyre Ternopilyje 

(Ukraina); 

4. meniniuose konkursuose, 

parodose, projektuose pagal 

pakvietimus ir skelbiamus 

renginius. 

Mokiniai aktyviai ir 

sėkmingai  

dalyvaus 

turnyruose ir 

konkursuose. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

 

 

 

 

Spec. NVŠ 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

Pagal 

sudarytus 

varžybinės 

veiklos 

kalendorius 

(pridedama), 

pagal 

skelbiamus 

renginius ir 

pakvieitmus 

 

9. Metinis tikslas -  efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1.Stiprinti mokyklos 

savivaldą  

Efektyviai įtraukti mokyklos  

ir mokytojų tarybą į mokyklos 

veiklos planavimą, skatinti 

iniciatyvų teikiamą. 

 

Mokyklos 

bendruomenės nariai  

bus aktyvūs, 

įsitraukiantys į 

mokyklos savivaldą 

Mokyklos vadovai, 

mokyklos bei 

mokytojų taryba 

 Visus metus 

2. Efektyviai įtraukti tėvus į 

mokyklos gyvenimą, 

bendras veiklas 

1. Naujai į sporto skyrių 

priimtų mokinių tėvų 

susirinkimai 

Tema : mokyklos pristatymas, 

ugdymo proceso 

organizavimas. 

 

Gausus tėvų 

dalyvavimas 

susirinkimuose 

 

 

 

 

Direktorė, 

 sporto mokytojai 

 

 

 

  

 

 Spalio mėn. 
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2. Muzikos skyriaus mokinių 

pusmečių atsiskaitymai – 

koncertai, tėvų susirinkimai. 

 

3. Dailės skyriaus mokinių 

pusmečių darbų peržiūros, 

tėvų susirinkimai. 

 

4. Nuolatinis tėvų skatinimas 

bei kvietimas stebėti įvairius 

renginius, sportines varžybas, 

kuriose dalyvauja jų vaikai. 

 

5. Visuotiniai mokyklos 

bendruomenės  susirinkimai. 

 

6. Naujai į muzikos bei dailės 

skyrius priimtų mokinių tėvų 

susirinkimai 

Tema: mokyklos pristatymas, 

ugdymo proceso 

organizavimas. 

 

7. Tėvų dalyvavimas vaikų 

projektinės  veiklos 

renginiuose. 

 

8. Individualūs pokalbiai su 

mokinių tėvais. 

 

 

9. Tėvų švietimas 

Gausus tėvų 

dalyvavimas 

susirinkimuose 

 

Gausus tėvų 

dalyvavimas 

susirinkimuose 

 

Tėvų atėjimas į 

renginius, varžybas, jų 

stebėjimas bei savo 

vaikų palaikymas 

 

Gausus tėvų 

dalyvavimas 

susirinkimuose 

 

Tėvų dalyvavimas 

susirinkimuose 

 

 

 

 

Gausus tėvų 

dalyvavimas 

 

 

Artimas bendravimas 

su mokinių tėvais, 

problemų sprendimas 

 

Tėvų švietimas bus 

vykdomas tėvų 

susirinkimų metu, 

viešojoje erdvėje, 

bendrose veiklose 

   Mokyklos vadovai, 

muzikos mokytojai 

 

 

Mokyklos vadovai, 

dailės mokytojai 

 

 

         Mokytojai 

 

 

 

 

         Direktorė 

 

 

 

         Direktorė 

 

 

 

 

 

Mokyklos  

bendruomenė 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

Mokytojai 

Gegužės, 

gruodžio mėn. 

 

 

Gegužės, 

gruodžio mėn. 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Gegužės,    

rugsėjo mėn. 

 

 

  Birželio mėn. 

 

 

 

 

 

  Visus metus 

 

 

 

Visus metus     

pagal poreikį 

 

 

Visus metus 
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10.  Metinis tikslas -  tobulinti visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą ir pasiekimus kultūrą.   

 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1. Tobulinti informacijos 

apie mokyklos veiklą 

sklaidą ir prieinamumą, 

kelti mokyklos prestižą IT 

pagalba 

Tikslingai, informatyviai ir 

operatyviai vykdyti mokyklos 

veiklos sklaidą Pagėgių 

savivaldybės bei mokyklos 

interneto puslapiuose, 

socialiniame tinkle Facebook, 

spaudoje bei mokyklos stende. 

Tikslingas, 

informatyvus ir 

operatyvus 

bendruomenės 

informavimas apie 

mokyklos veiklą, 

mokyklos prestižo 

augimas. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

    Spec.lėšos Nuolat 

2. Propaguoti mokyklą bei 

jos teikiamas paslaugas 

viešojoje erdvėje, 
žiniasklaidoje 

1. Viešojoje erdvėje nuolat  

teikti atnaujintą informaciją 

apie mokyklos veiklą ir 
pasiekimus. 

 

 

 

2. Parengti bei išplatinti 

informaciją apie teikiamas 

paslaugas baseine. 

 

 

3.Surengti atvirų durų dienas. 

Informacija apie 

mokyklos veiklą ir 

pasiekimus viešojoje 
erdvėje bus teikiama 

operatyviai ir 

informatyviai. 

 

Parengta bei išplatinta 

informacija apie 

teikiamas paslaugas 

baseine. 

 

Surengtos atvirų durų 

dienos suteiks 

suinteresuotiems 

asmenims daugiau 

informacijos  apie 

mokyklos veiklą ir 

pritrauks į ją daugiau 

mokinių. 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

Spec., NVŠ 

lėšos 

Nuolat 

 

 
 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

 

Gegužės mėn. 
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11.  Metinis tikslas -  puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 

 

           Uždaviniai                Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai 

     Ištekliai       Laikas 

1. Organizuoti tradicinius 

renginius, buriančius 

mokyklos bendruomenę 

Surengti renginius: 

1.  mokslo metų pabaigos  

šventę; 

2. mokslo metų pradžios 

šventę; 

3. Kalėdinį koncertą Pagėgių 

bendruomenei; 

4. tradicinę fizinio aktyvumo ir 

kūrybinę stovyklą ,,Delfinai‘‘. 

 

Sėkmingai surengti 

koncertai, šventės, 

stovykla, suburta 

mokyklos 

bendruomenė. 

 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai, 

bendruomenė 

 

Spec. lėšos, 

projekto lėšos 

 

Birželio mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

Birželio mėn. 

2. Inicijuoti naujas veiklos 

formas 

Surengti renginius: 

1. sporto  šventę  ,,Sporto  

miksas‘‘; 

2. protų mūšį; 

3. koncertą Pagėgių šv. 

Kryžiaus bažnyčioje 

,,Pavasario muzika‘‘. 

 

Sėkmingai surengti 

renginiai, gausus 

bendruomenės 

dalyvavimas juose. 

 

Mokyklos vadovai, 

mokytojai, mokyklos 

taryba, benruomenė 

 

Spec. lėšos 

 

Gegužės mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

3. Kuriant savas tradicijas, 

telkti atskirų mokyklos 

skyrių bendruomenes 

Surengti renginius: 

1. dailės skyriaus mokinių I 

pusmečio darbų peržiūrą – 

parodą ,,Pasaulis šaunus, o tu 

dar šaunesnis‘‘; 

2. muzikos skyriaus mokinių I 

pusmečio atsiskaitymus - 

koncertus ,,Pasaulis šaunus, o 

tu dar šaunesnis‘‘; 

3. atskirų sporto šakų turnyrus, 

skirtus mokyklos taurei 

laimėti; 

4. atskirų sporto šakų vasaros 

stovyklas. 

Sėkmingai surengti 

koncertai, parodos, 

sportiniai turnyrai, 

vasaros stovyklos, 

suburtos atskirų 

mokyklos skyrių 

bendruomenės. 

 

 

 

 

 

    

Mokyklos vadovai, 

mokytojai, 

bendruomenė 

     

Spec. ir 

privačios lėšos 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Visus metus 

 

 

Birželio – 

rugpjūčio mėn. 
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PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA 

              MOKYKLOS TARYBOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 

 

       Tikslas: telkti mokyklos  bendruomenę  mokyklos  tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 

       Uždaviniai: 

 1. Padėti  parengti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, esant būtinybei svarstyti ir aptarti pakeistus  dokumentus. 

       2. Vykdyti mokyklos finansinės veiklos priežiūrą. 

       3. Efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

 

 

Uždaviniai 

 

Priemonės Vykdytojai Partneriai Laikas Rezultatai 

 

1. Padėti parengti 

mokyklos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus,  

esant būtinybei 

svarstyti ir 

aptarti pakeistus 

dokumentus 

 

Mokyklos direktorės 2021 m. veiklos 

įvertinimas 

Mokyklos taryba Mokyklos 

direktorė 

     Sausio mėn. Įvertinta mokyklos 

direktorės veikla 

Mokyklos 2022-2025 m. strateginio 

veiklos plano pirmųjų metų 

įgyvendinimo analizė ir įvertinimas  

Mokyklos taryba Mokytojų 

taryba, 

strateginio 

planavimo grupė 

Gruodžio mėn. 

mėn. 

Išanalizuotas ir įvertintas 

mokyklos 2022-2025 m.  

strateginio veiklos plano 

pirmųjų metų 

įgyvendinimas, pateikti 

pasiūlymai 

Mokyklos  tarybos 2022 m. veiklos plano 

įvykdymo aptarimas ir įvertinimas bei  

2023 m. veiklos plano sudarymas 

Mokyklos taryba Mokyklos 

vadovai 

 Gruodžio mėn Įvertintas 2022 m. ir 

parengtas 2023 m. 

mokyklos tarybos veiklos 

planas 

Mokyklos 2022 m. veiklos plano 

įvykdymo analizė bei įvertinimas 

Mokyklos taryba Mokyklos 

vadovai 

Gruodžio  mėn.  Atlikta veiklos analizė, 

įvertinimas 

Mokyklos 2022 m.  veiklos plano 

aprobavimas 

Mokyklos taryba Darbo grupė Gruodžio  mėn. Pritarta mokyklos 2022 m. 

veiklos planui 

Ugdymo proceso organizavimo aptarimas 

 

Mokyklos taryba Mokyklos 

vadovai 

Birželio mėn. Aptartas ugdymo proceso 

organizavimas 
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Ugdymo plano 2022/2023 m.m. 

aprobavimas 

Mokyklos taryba Ugdymo plano 

sudarymo darbo 

grupė 

Birželio mėn. Aprobuotas mokyklos 

ugdymo planas 

 

Pakeistų mokyklos  dokumentų 

svarstymas, aptarimas 

Mokyklos taryba Mokyklos 

administracija 

Pagal būtinybę Aprobuoti nauji 

dokumentai 

2. Vykdyti mokyklos 

finansinės veiklos 

priežiūrą 

Inicijuoti 2%  gyventojų pajamų 

mokesčio surinkimą, numatyti tikslingą 

lėšų panaudojimą 

Mokyklos  taryba Mokyklos 

vadovai 

Sausio –vasario 

mėn. 

Tikslingai paskirstytos 

lėšos 

2021 m. biudžeto įvykdymo aptarimas Mokyklos taryba Mokyklos 

direktorė 

Sausio mėn. Aptartas mokyklos 

biudžeto įvykdymas 

Pasiūlymai dėl  2023 m. biudžeto 

projekto sudarymo 

Mokyklos   taryba Mokyklos 

vadovai 

Lapkričio mėn. 

mėn. 

Pateikti pasiūlymai 

biudžeto sudarymui 

Ataskaitos  dėl  2 % lėšų panaudojimo 

2021  m. rengimas 

Mokyklos taryba Mokyklos 

vadovai, 

buhalterė 

Sausio mėn. Parengta ataskaita  

Dėl atleidimo  nuo mokesčio už mokslą 

2022/2023  m.m. 

Mokyklos  taryba Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Rugsėjo mėn. Atleisti nuo mokesčio už 

mokslą mokiniai  

3. Efektyvinti 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimą 

Fizinio aktyvumo ir kūrybinė stovykla 

,,Delfinai‘‘ 

 

 

Mokyklos vadovai 

ir mokytojai 

 

Mokyklos  

taryba, 

bendruomenė 

Birželio mėn. Kartu su mokyklos 

bendruomene 

suorganizuota stovykla 

Renginiai, skirti mokyklos bendruomenei 

telkti 

Mokyklos vadovai 

ir mokytojai 

 

Mokyklos 

taryba, 

bendruomenė 

Visus metus Kartu su mokyklos 

bendruomene 

suorganizuoti renginiai 
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                                                 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA 

MOKYTOJŲ TARYBOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 

       

Tikslas: telkti savo jėgas ir gebėjimus  tikslingam  ugdymo proceso vykdymui, mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.  

Uždaviniai: 

1. Padėti sudaryti ir aprobuoti  mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus -  metinį veiklos planą, ugdymo  planą, atlikti įvykdytų veiklos 

planų analizę.  

2. Aptarti ugdymo proceso įgyvendinimo klausimus;  svarstyti mokinių ugdymo bei ugdymosi pasiekimus; numatyti pedagoginės veiklos ir 

kvalifikacijos  tobulinimo būdus;  organizuoti gerosios patirties sklaidą. 

3. Svarstyti įvairių renginių organizavimo  bei mokyklos mokinių dalyvavimo šalies ir tarptautiniuose renginiuose klausimus. 

4. Dalyvauti atliekant  mokyklos veiklos įsivertinimą, gautus rezultatus panaudoti tolimesniam mokyklos veiklos planavimui. 

 

       

       Uždaviniai 

 

                      Priemonės Vykdytojai Partneriai Laikas Rezultatai 

1. Padėti sudaryti ir 

aprobuoti  mokyklos 

veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus:  metinį 

veiklos planą, ugdymo 

planą; 

atlikti įvykdytų 

veiklos planų analizę 

 

Mokyklos 2022-2025 m. strateginio 

veiklos plano pirmųjų metų 

įgyvendinimo analizė ir įvertinimas  

Mokytojų 

taryba 

Mokyklos taryba, 

strateginio 

planavimo grupė 

Gruodžio  

mėn. 

Išanalizuotas ir įvertintas 

mokyklos 2022-2025 m.  

strateginio veiklos plano pirmųjų 

metų įgyvendinimas, pateikti 

pasiūlymai 

Mokyklos  mokytojų tarybos 2022 

m. veiklos plano įvykdymo 

aptarimas ir įvertinimas bei  2023 m. 

veiklos plano sudarymas 

Mokytojų  

taryba 

 

_________ 

Gruodžio 

mėn. 

Įvertintas 2022 m. ir parengtas 

2023 m. mokyklos mokytojų 

tarybos veiklos planas 

Mokyklos 2022 m. veiklos plano 

įvykdymo analizė ir  įvertinimas 

Mokytojų  

taryba 

Mokyklos taryba Gruodžio 

mėn. 

Atlikta veiklos analizė, 

įvertinimas 

Mokyklos 2023 m.  veiklos plano 

aprobavimas 

Mokytojų  

taryba 

Mokyklos taryba, 

metinio mokyklos 

veiklos plano 

sudarymo grupė  

Gruodžio 

mėn. 

Aprobuotas 2023 m. mokyklos 

veiklos planas 
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Ugdymo plano 2022/2023 m.m. 

aprobavimas 

Mokytojų  

taryba 

Ugdymo plano 

sudarymo darbo 

grupė 

Birželio 

mėn. 

Aprobuotas mokyklos ugdymo 

planas 

 

 

2. Aptarti ugdymo 

proceso įgyvendinimo 

klausimus; svarstyti 

mokinių ugdymo bei 

ugdymosi pasiekimus; 

numatyti pedagoginės 

veiklos bei 

kvalifikacijos 

tobulinimo būdus; 

organizuoti gerosios 

patirites sklaidą  

 

Mokinių ugdymo bei ugdymosi  

pasiekimų aptarimas bei įvertinimas  

Mokytojų 

 taryba 

_______  Sausio, 

birželio 

mėn. 

Aptarti ugdymosi pasiekimai, 

parengtos mokinių pažangumo 

bei lankomumo suvestinės 

Muzikos bei dailės skyriaus mokinių 

baigiamųjų egzaminų vykdymo bei 

rezultatų aptarimas 

Mokytojų  

taryba 

Baigiamųjų 

egzaminų 

komisijos 

Birželio 

mėn. 

Įvertintas egzaminų vykdymas 

bei rezultatai 

Stojančiųjų naujų mokinių į  muzikos 

bei dailės skyrių meninių gebėjimų 

patikrinimo  aptarimas 

Mokytojų  

taryba 

Meninių gebėjimų 

patikrinimo  

komisijos 

Birželio 

mėn. 

Įvertintas meninių gebėjimų 

patikrinimas 

 

Sprendimas dėl neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimų išdavimo 

Mokytojų  

taryba 

Baigiamųjų 

egzaminų 

komisijos 

Birželio 

mėn. 

Išduoti neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimai  

Mokyklos vadovų stebėtų pamokų 

analizė 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojų  

taryba 

______ Posėdžių 

metu 

Aptartos bei išanalizuotos 

stebėtos pamokos. Išvados 

panaudotos tolimesnio darbo 

tobulinimui 

Darbo krūvių sandaros  2022/2023 

m.m. suderinimas 

Mokyklos 

direktorius, 

mokytojų taryba 

_______ Birželio,  

rugpjūčio 

mėn. 

Suderinti darbo krūviai 

 

Ugdymo proceso organizavimo 

2022/2023 m.m. aptarimas 

Mokytojų 

taryba 

Mokyklos  

taryba 

Rugpjūčio 

mėn. 

Aptartas ugdymo proceso 

organizavimas  

Mokymo programų bei  teminių 

planų 2022/2023  m.m. aptarimas 

Mokytojų  

taryba 

_______ Rugsėjo 

mėn. 

Patvirtintos  programos bei 

teminiai planai 

Mokinių priėmimo į sporto skyrių 

įvykdymo aptarimas 

Mokytojų  

taryba 

_______ Spalio  

mėn. 

Priimti mokiniai į sporto skyrių 
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Besiatestuojančių mokytojų veiklos 

aptarimas 

Mokytojų 

taryba 

       ________ Vasario, 

lapkričio 

mėn. 

Atestuoti mokytojai 

Gerosios patirties sklaida ,, Kolega – 

kolegai‘‘ 

Mokytojų 

taryba 

       ________ Visus metus 

posėdžių 

metu 

Bus pasidalinta patirtimi po 

seminarų bei mokymų 

Susipažinimas  su  ugdymo proceso 

patikros pažymomis, pamokų 

vizitacijų protokolais 

Mokytojų 

taryba 

Mokyklos  

vadovai 

Visus metus 

posėdžių 

metu 

Mokytojai, susipažinę su 

ugdymo proceso patikros 

pažymomis 

 

3. Svarstyti  įvairių 

renginių organizavimo  

bei mokyklos mokinių 

dalyvavimo šalies ir 

tarptautiniuose 

renginiuose klausimus 

Mokinių dalyvavimo įvairiuose 

meniniuose renginiuose bei 

konkursuose aptarimas 

 

Mokytojų  

taryba 

 

_________ 

 

Posėdžių 

metu 

 

Aptarti bei įvertinti rezultatai 

 

Mokinių dalyvavimo įvairiose šalies 

ir tarptautinėse varžybose bei 

sportinėse stovyklose aptarimas 

Mokytojų 

 taryba 

________ Posėdžių 

metu 

Aptarti ir įvertinti rezultatai 

Projektų rengimo bei jų programų 

vykdymo aptarimas 

Mokytojų  

taryba 

Projektų rengimo 

darbo  grupės 

Posėdžių 

metu 

Aptartos projektų programos bei 

jų vykdymas 

 

4. Dalyvauti atliekant  

mokyklos veiklos 

įsivertinimą, gautus 

rezultatus panaudoti 

tolimesniam mokyklos 

veiklos planavimui 

Dalyvauti atliekant mokyklos veiklos 

įsivertinimą 

Mokytojų  

taryba 

Veiklos 

įsivertinimo  darbo 

grupė 

 Balandžio 

– gegužės 

mėn. 

Atliktas mokyklos veiklos 

įsivertinimas 

Įsivertinimo rezultatų panaudojimas 

tolimesniam mokyklos veiklos 

planavimui 

Mokytojų taryba Mokyklos veiklos 

programos  

rengimo darbo  

grupė 

Birželio, 

lapkričio  

mėn. 

Aptarti ir įvertinti rezultatai 
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                                                               Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

2022 metų sporto varžybų kalendorinis planas 

 

DATA 

 

Varžybų pavadinimas 

 

DALYVIAI 

Varžybų vykdymo vieta  

ATSAKINGAS 

2022-01-11 

 

Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų merginų  

tinklinio varžybos 

Amžius neribojamas Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

Antanas Musvydas 

2022-01-12 Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  vaikinų 

tinklinio varžybos 

Amžius neribojamas Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

Antanas Musvydas 

2022-02-09 Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos             

2011 m.g.ir jaun 

6 mergaitės +1atsarg. 

6 berniukai +1atsarg. 

Pagėgių  Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

AlvyraJankantienė 

2022-02-15 Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

,,Drąsūs, stiprūs,vikrūs“ varžybos 

2009m.g.ir jaun. 

6 mergaitės +1atsarg. 

6 berniukai +1atsarg. 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

Loreta Gečienė 

2022-03-10 Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 

klasių mokinių šaškių varžybos.             

2011m.g.ir jaun 

1merg.  ir 3bern. 

Pagėgių  Algimanto Mackaus 

gimnazija 

AlvyraJankantienė 

2022-03-16 

 

Pagėgių savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

lengvosios atletikos šuolio į aukštį varžybos 

  I-gr.- 2009m.g.ir jaun. 

 II-gr.- 2007-2008 m.g. 

III-gr.-2005-2006 m.g.  

IV-gr. 2004 ir vyr.m.g. 

Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos sporto salė 

Antanas Musvydas 

 

2022-04-26 Pagėgių savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

lengvosios atletikos kroso  estafetės varžybos 

4 merg. -500m 

4 vaik.- 1000m 
Pagėgių miesto stadionas 

 

Svetlana 

Musvydienė 

2022-05-04 Pagėgių savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

3-kovės varžybos   

2011 m.g(5 merg., 5 bern.) 

30m.šuolis į tolį, kam. met. 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos stadionas 

AlvyraJankantienė 

2022-05-10 Pagėgių savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

lengvosios atletikos 4-kovės varžybos 

2007 m  ir jaun. 

6 vaik.6 merg 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos stadionas 

AlvyraJankantienė 

 

2022-05-19 

 

Pagėgių savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos   

Amžius neribojamas 

6 merg.6 vaik. 

Pagėgių   Algimanto Mackaus 

gimnazijos stadionas 

AlvyraJankantienė 

 

2022-09-20  Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

rudens kroso varžybos 

  I-gr.- 2010m.g.ir jaun. 

 II-gr.- 2008-2009 m.g. 

III-gr.-2006-2007 m.g.  

IV-gr. 2005 ir vyr.m.g. 

 

Pagėgių miesto stadionas 

Svetlana 

Musvydienė 

AlvyraJankantienė 

2022-09-22 Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų merginų 

3x3 tinklinio varžybos 

Amžius neribojamas Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

Antanas Musvydas 
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   Planą sudarė lengvosios atletikos mokytoja metodininkė Alvyra Jankantienė 

 

 

 

 

2022-09-23 Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų 

3x3 tinklinio varžybos 

Amžius neribojamas Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

Antanas Musvydas 

2022-10-04 Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

lengvosios atletikos varžybos 

  I-gr.- 2010m.g.ir jaun. 

 II-gr.- 2008-2009m.g. 

III-gr.-2006-2007m.g.  

IV-gr. 2005 ir vyr.m.g. 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos stadionas 

AlvyraJankantienė 

2022-11-03 Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių  

kvadrato varžybos 

2011 m.g ir jaun. 

4 merg.- 4 bern.+2 atsarg. 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos stadionas 

AlvyraJankantienė 

2022-11-04 Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  

mergaičių  kvadrato varžybos 

2009 m.g. ir jaun. 

8 mergaitės+ 2 atsarginės 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

Loreta Gečienė 

 

2022-11-09 Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  berniukų  

kvadrato varžybos 

2009 m.g. ir jaun. 

8 berniukai+ 2 atsargiai 

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos sporto salė 

Greta Musvydienė 

2022-12-9 

 

Pagėgių  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  krepšinio  

3 x 3 varžybos 

Amžius neribojamas Stoniškių pagrindinės mokyklos 

sporto salė 

Eligijus 

Kriaučiūnas 
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PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA 

 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 2022 METŲ VARŽYBŲ 

K A L E N D O R I U S 

 
 SAUSIS  

7-8 Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo čempionatas Klaipėda 

12 "Žemaitijos taurės"  vaikų varžybų I etapas Klaipėda 

13 "Žemaitijos taurės" jaunučių, jaunių varžybų I etapas  Klaipėda 

22 Lietuvos jaunučių čempionatas Klaipėda 

 VASARIS  

18-

19 
Klaipėdos m. atviras žiemos čempionatas 

Klaipėda 

23 "Žemaitijos taurės" vaikų varžybų II etapas Klaipėda 

 KOVAS  

10 "Žemaitijos taurės" jaunių-jaunučių varžybų II (finalinis) etapas Klaipėda 

19 Lietuvos vaikų čempionatas Panevėžys 

25-

26 
Lietuvos jaunučių trikovių komandinis čempionatas 

Šiauliai 

 BALANDIS  

1 Atviras Lietuvos kroso taurės I etapas Trakai 

16 Atviras Lietuvos kroso taurės II etapas Šiauliai 

30 Lietuvos pavasario kroso čempionatas Palanga 

 GEGUŽĖ  

19 Klaipėdos miesto vasaros sezono atidarymo varžybos Klaipėda 

24 Klaipėdos m. vaikų čempionatas Klaipėda 

 BIRŽELIS  

1 Lietuvos vaikų čempionatas Marijampolė 

7-8 Šiaulių miesto jaunučių ir jaunių atviri čempionatai Šiauliai 

21-

22 
Klaipėdos m. jaunučių čempionatas 

Klaipėda 

(05-

30)-

(06-

01) 

Lietuvos jaunučių čempionatas 

Vilnius 

 RUGSĖJIS  

15 Jurbarko rajono vaikų ir jaunučių atviras čempionatas Jurbarkas 

17 Atviras Lietuvos kroso taurės IV etapas Ariogala 

 SPALIS  

1-2 Lietuvos mokinių kroso ir kroso estafečių čempionatas Palanga 

22 Atviras Lietuvos kroso taurės VI etapas Jurbarkas 

 LAPKRITIS  

18 Lietuvosvaikųlengvosiosatletikosolimpiniųvilčiųčempionatasrajonųgrupėje Šiauliai 

 GRUODIS  

15 Klaipėdos miesto žiemos sezono atidarymo varžybos Klaipėda 

 

Lengvosios atletikos mokytoja metodininkė Alvyra Jankantienė 
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                                     Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla 

Sporto skyriaus tinklinio grupių  2022 m. varžybų veiklos planas 

 

Data Varžybų pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingas Varžybų 

dalyvių 

rezultatai 

Sausis Lietuvos U-20 merginų 

tinklinio čempionatas  

2004-2006 

 

Pagėgiai Lietuvos tinklinio 

federacija 

 

Sausis Lietuvos U-20 merginų 

tinklinio čempionatas  

2004-2006 

 

Kėdainiai Lietuvos tinklinio 

federacija 

 

Vasaris Lietuvos U-20 merginų 

tinklinio čempionatas  

 2004-2006 Pagėgiai Lietuvos tinklinio 

federacija 

 

Vasaris 

 

Pagėgių savivaldybės 

vyrų tinklinio 

čempionatas 

2003-2007 Pagėgiai Pagėgių VŠĮ  

,,Sportas ir 

turizmas‘‘ 

 

Kovas 

 

Lietuvos U-20 merginų 

tinklinio čempionatas  

2004-2006 Pagėgiai Lietuvos tinklinio 

federacija 

 

Balandis Lietuvos merginų 

tinklinio čempionatas 

U-20 

2004-2006 Stoniškiai  Lietuvos 

tinklinio 

federacija 

 

Gegužė Lietuvos U-18 merginų 

paplūdimio tinklinio 

čempionatas  

2003-2006 Klaipėda Lietuvos 

paplūdimio 

tinklinio 

federacija 

 

Gegužė 

 

Lietuvos U-18 vaikinų 

paplūdimio jaunučių 

tinklinio čempionatas  

2005-2007 

 

Vilnius Lietuvos 

paplūdimio 

tinklinio 

federacija 

 

Birželis Paplūdimio merginų 

tinklinio turnyras   

sezono atidarymas      

2003-2008 Pagėgiai MSM  

Birželis Lietuvos U-16 jaunių 

merginų paplūdimio 

tinklinio varžybos  

2006-2008 Vilnius Lietuvos 

paplūdimio 

tinklinio 

federacija 

 

Liepa  Paplūdimio vaikinų 

tinklinio turnyras, 

Natkiškių senniūnės 

taurei laimėti 

2002-2006 Natkiškiai Natkiškių  

seniūnija 

 

Liepa 

 

Paplūdimio merginų 

tinklinio turnyras, 

Natkiškių  seniūnės 

taurei laimėti 

2003-2007 Natkiškiai Natkiškių 

seniūnija 

 

Rugpjūtis Paplūdimio merginų 

tinklinio turnyras 

2003-2006 Tauragė Tauragės sporto 

mokykla 

 

Rugpjūtis Paplūdimio tinklinio 

turnyras vasaros sezono 

uždarymas 

2003-2007 Pagėgiai VŠĮ ,,Sportas ir 

turizmas“ 

 

Rugsėjis 

 

Tinklinio turnyras  

Šilgaliuose 

2003-2006 Pagėgiai Šilgalių 

bendruomenė 

 

Spalis 

 

Pagėgių jaunųjų 

tinklininkų turnyras 

2003-2005 

2006-2009 

Pagėgiai Pagėgių MSM  
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,,Jaunieji talentai‘‘ 

Spalis 

 

Tinklinio merginų 

turnyras, Šilalės sporto 

mokyklos taurei laimėti 

2004-2006 Šilalė Šilalės sporto 

mokykla 

 

Lapkritis 

 

Lietuvos jaunimo 

tinklinio merginų 

atrankos čempionatas 

2004-2006 Pagėgiai Kaunas  

 

Gruodis  

Respublikinis Kalėdinis 

vaikinų tinklinio 

turnyras  

2003-2007 Pagėgiai Pagėgių MSM 

  

 

Gruodis 

 

Respublikinis Kalėdinis 

merginų tinklinio 

turnyras  

2003-2007 Pagėgiai MSM   

 

Tinklinio vyr. mokytojas Antanas Musvydas 
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                                       Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla  

2022m. futbolo grupių mokinių varžybų tvarkaraštis 

 

Mėnesiai Varžybų pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingas Varžybų        

rezultatai 
 

01/02 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2008/2009/2010

2011/g.m. 

 

2012/2013/2014

g.m. 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

  

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

02/03 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2008/2009/2010

2011/g.m. 

 

2012/2013/2014

g.m. 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

  

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

03/04 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos  

U-17, pirmenybių II rato rungtynės 

 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos 

 U-13, pirmenybių II ir III-o rato 

rungtynės 

 

Samsung Galaxy Wach Active 

LVL U-12 divizionas A lygmens 

2021/2022m. pirmenybių II rato 

rungtynės 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

2005/2006/2007

g.m. 

 

2008/2009/2012

g.m. 

 

 

2010/2011 g.m. 

 

 

 

 

2012/2013 g.m. 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 
Darius Stažys 

 

 

 

04/05 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos  

U-17, pirmenybių II rato rungtynės 

 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos  

U-13, pirmenybių II ir III-o rato 

rungtynės 

 

Samsung Galaxy Wach Active 

LVL U-12 divizionas A lygmens 

2021/2022m. pirmenybių II rato 

rungtynės 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

2005/2006/2007

g.m. 

 

2008/2009/2012

g.m. 

 

 

2010/2011g.m. 

 

 

 

 

2012/2013 g.m. 

pagal 

tvarkaraštį 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

Darius Stažys 

 
 

 

 
Darius Stažys 

 

 

 

05/06 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos  

U-17, pirmenybių II rato rungtynės 

 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos 

 U-13, pirmenybių II ir III-o rato 

rungtynės 

 

Samsung Galaxy Wach Active 

LVL U-12 divizionas A lygmens 

2021/2022m. pirmenybių II rato 

2005/2006/2007

g.m. 

 

2008/2009/2012

g.m. 

 

 

2010/2011 g.m. 

 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

Darius Stažys 
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rungtynės 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

 

 

2012/2013 g.m. 

 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

 
Darius Stažys 

 

 

06/07 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos  

U-17, pirmenybių II rato rungtynės 

 

2021/2022m.LVJUFA I-os lygos  

U-13, pirmenybių II ir III-o rato 

rungtynės 

 

Samsung Galaxy Wach Active 

LVL U-12 divizionas A lygmens 

2021/2022m. pirmenybių II rato 

rungtynės 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

2005/2006/2007

g.m. 

 

2008/2009/2012

g.m. 

 

 

2010/2011 g.m. 

 

 

 

 

2012/2013 g.m. 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

Darius Stažys 

 
 

 

 
Darius Stažys 

 

 

Liepos mėn. 

7-13 d. 

 

Specializuota futbolo stovykla 

 „ NIDA 2022“ 

2008/2009/2010

/2011 g.m. 

Nida 

 

Darius Stažys 

 

 

 

08/09 

Fizinio pasirengimo stovykla 

„Napoleonas“ , Šiauliai 

 

Specializuota dienos futbolo 

stovykla Pagėgiuose 

 

Specializuota dienos futbolo 

stovykla Pagėgiuose 

 

Specializuota dienos futbolo 

stovykla Pagėgiuose 

 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-19, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-14, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-11, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2008/2009/2010

/2011 g.m. 

 

2012/2013/2014

g.m. 

 

2004/2005/2006

/2007 g.m; 

 

2008/2009/2010

/2011 g.m. 

 

20012/ 2013/ 

2014 g.m. 

rugpjūčio 

1-5 d. 

 

rugpjūčio 

 8-12 d. 

 

rugpjūčio  

15-19 d. 

 

rugpjūčioą 

22-26 d. 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 
Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

09/10 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-19, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-14, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-11, pirmenybių I rato rungtynės 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2008/2009/2010

/2011g.m. 

 

20012/ 2013/ 

2014 g.m. 

 

2014/2015 g.m. 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 
Darius Stažys 

 

 

10/11 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-19, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-14, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2022/2023m.LVJUFA I-os lygos  

U-11, pirmenybių I rato rungtynės 

 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2008/2009/2010

/2011 g.m. 

 

20012/ 2013/ 

2014 g.m. 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 
 

 



43 

 
Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

2014/2015 g.m. pagal 

tvarkaraštį 

Darius Stažys 

 

 

11/12 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2008/2009/2010

/2011 g.m. 

 

20012/ 2013/ 

2014 g.m. 

 

2014/2015 g.m. 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

Darius Stažys 

  

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

12/01 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

Draugiškos futbolo rungtynės arba 

draugiškas  futbolo turnyras 

 

2004/2005/2006

/2007 g.m. 

 

2008/2009/2010

/2011 g.m. 

 

20012/ 2013/ 

2014 g.m. 

 

2014/2015 g.m. 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

 pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

 

pagal 

tvarkaraštį 

Darius Stažys 

  

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

Darius Stažys 

 

 

 

 

Tvarkaraštį sudarė futbolo mokytojas metodininkas Darius Stažys 
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PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA 

 

SPORTO SKYRIAUS LAISVŲJŲ IMTYNIŲ GRUPIŲ  

2022 m. VARŽYBŲ KALENDORIUS 
 
 

Data Varžybų pavadinimas Vykdymo vieta 
Sportininkų Sporto šaka 

amžius 
 

    

  SAUSIS   

8-9 Lietuvos čempionatas Panevėžys Suaugę (2005 ir vyresni) GR-FS-WW 

  VASARIS   

25-26 Lietuvos U20 čempionatas Šiauliai / Kelmė U20 (2002-2006) GR-FS-WW 

  KOVAS   

5 Lietuvos U11 čempionatas Šiauliai / Kelmė U11 (2011-2014) FS 

12/19 Turnyras ,,Radviliškio miesto Radviliškis Visos amžiaus grupės FS 

 455 jubiliejui paminėti“    

26 Brolių Venckaičių turnyras Tauragė U15 GR 

  BALANDIS   

1 Lietuvos U13 čempionatas Šiauliai / Kelmė U13 (2009-2012) FS 

8-10 TT ,,Kelmė Cup 2022“ Kelmė U17, U20 FS 

23 Lietuvos U17 čempionatas Klaipėda U17 (2002-2008) GR-FS-WW 

  GEGUŽĖ   

6-7 Vilnius Cup 2022 Vilnius U17, U15 FS 

   U15, U12 WW 

20-22 TT R. Pauliukonio Klaipėda U15 (8-13 metų) FS 

21 Lietuvos U15 čempionatas Marijampolė U15 GR-FS-WW 

  BIRŽELIS   

3-4 TT LR Seimo nario A. Vilkaviškis U15, U17, U20 FS 

 Butkevičiaus taurei laimėti    

  SPALIS   

21-23 TT „Mūsų viltys“ Klaipėda U17 (15-17 metų) FS 

23-24 TT Daugpilio taurė Daugpilis (Latvija) U17, U20 FS-WW 

28-29 Tarptautinis turnyras Kelmė U13, U15 FS 

  LAPKRITIS   

18 Atviras turnyras Vilkaviškio Vilkaviškis U13, U15 FS-WW 

 

rjono savivaldybės mero 

taurei    

 laimėti    

25-26 

Lietuvos jaunimo ir 

jaunučių Kelmė U15, U20 FS-WW 

 žaidynės    

  GRUODIS   

19 Kalėdinis turnyras Vilkaviškis U13, U15 FS-WW 

 

Paaiškinimai: FS - laisvosios imtynės, GR – graikų-romėnų imtynės, WW – moterų 
imtynės, TT-tarptautinis turnyras. 

 
Varžybų kalendorius yra preliminarus ir gali keistis. 

 
Laisvųjų imtynių vyresnysis mokytojas Antanas 
Merkevičius  
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                                      Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos  

Krepšinio grupių mokinių  

2022m.varžybų kalendorius 

 

Data Varžybų 

pavadinimas 

Dalyviai Vieta Atsakingas Varžybų 

dalyvių 

rezultatai 

Sausis 

Vasaris 

Pagėgių 

savivaldybės 

krepšinio 

pirmenybės 

 

Jauniai  

Pagėgiai VŠĮ ,,Sportas 

ir turizmas‘‘ 

 

Kovas Draugiškas 

turnyras 

Jauniai 

 (2003g.m. ir 

jaunesni) 

Tauragė  Tadas 

Rapolavičius 

 

Kovas Draugiškas 

turnyras 

Jauniai 

 (2003 g.m. ir 

jaunesni) 

Tauragė Tadas  

Rapolavičius 

 

Balandis Draugiškas 

turnyras 

Jauniai 

 (2003 g.m. ir 

jaunesni) 

Tauragė Tadas 

Rapolavičius 

 

Gegužė Draugiškas 

turnyras 

Jauniai 

(2003 g.m.  ir 

jaunesni) 

Tauragė Tadas 

Rapolavičius 

 

Rugsėjis Draugiškas  

turnyras 

Jaunučiai 

(2008 g.m ir 

jaunesni) 

Tauragė Tauragės 

krepšinio 

mokykla 

 

Spalis  Draugiškas 

turnyras  

Jaunučiai 

(2008 g.m. ir 

jaunesni) 

Pagėgiai  Vilius 

Klumbys  

 

Lapkritis Draugiškas 

turnyras 

Jauniai 

 (2004g.m. ir 

jaunesni)  

Pagėgiai  Vilius 

Klumbys  

 

Lapkritis 

Gruodis 

Pagėgių 

savivaldybės 

krepšinio 

pirmenybės 

 

Jauniai 

 

Pagėgiai 

 

VŠĮ ,,Sportas 

ir turizmas‘‘ 

 

 

 

 

 

 

Varžybų kalendorių sudarė krepšinio mokytojas Vilius Klumbys 

 

 

                _______________________________________________________ 

 

 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos  

2022 m. sausio 5 d. posėdžio Nr. MR- 1 

protokoliniu nutarimu  

 

 


