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Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 2019-2021 metų strateginio plano pagrindinis tikslas –
numatyti mokyklos veiklos prioritetus ir pokyčius 2019-2021 m. laikotarpiui, užtikrinti efektyvų
darbą gerinant mokymo ir mokymosi kokybę, telkti mokyklos bendruomenę, sprendžiant
aktualiausias ugdymo problemas. Tikslingai pasirinkti Mokyklos veiklos tobulinimo kryptis ir
prioritetus, atsižvelgiant į lokalius demografinius ir socialinius ypatumus, vietos bendruomenės
poreikius, turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus.
Keturi svarbiausi faktoriai, kurie 2020 metais turėjo lemiamą įtaką tolimesniam abiejų Naujosios
Akmenės su Akmenės skyriumi ir Ventos muzikos mokyklų gyvenimui:
PERSIKĖLIMAS, COVID-19 SITUACIJA, REORGANIZAVIMAS, REMONTAS:
• 2019 m. gruodžio mėn. Naujosios Akmenės muzikos mokykla persikėlė į naujas patalpas,
adresu: V. Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė. Po Kalėdinių (Žiemos) atostogų visi mokiniai
pradėjo mokytis naujuose patalpose.
• 2020 m. kovo mėn. prasidėjo Covid-19 situacija. Tai įtakojo tiesioginių pamokų
organizavimo apribojimą mokykloje.
• Mokyklų reorganizavimas. 2020-08-13 d. Ventos ir Naujosios Akmenės su Akmenės
skyriumi muzikos mokyklos užbaigė veiklą ir 2020-08-14 d. pradėjo veiklą Akmenės rajono
meno mokykla Akmenėje, Naujojoje Akmenėje ir Ventoje.
• 2020 m. rugpjūčio mėn. Akmenės rajono meno mokyklos Ventos skyrius dėl patalpų
remonto, laikinai persikėlė į Ventos gimnazijos patalpas.
Pirmas tikslas –ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas
neformalaus ugdymo paslaugas.
2020 m. nuo kovo 30 d. dėl Covid-19 situacijos Lietuvoje, ugdymo procesas mokykloje buvo
organizuotas nuotoliniu būdu.
• 2020 m. gegužės mėn. vyko virtualios „Atvirų durų dienos“, kuriose mokyklos mokytojai ir
mokiniai supažindino Akmenės rajono bendruomenę su įvairių mokykloje dėstomų dalykų
ir ugdymo programų spektro įvairove. Atviri pristatymai pritraukė mokyklos Facebook
paskyroje 12 245lankytojų.
Mokyklos bendruomenės pastangų dėka 2020 m. užtikrintas mokinių skaičiaus stabilumas. Akmenės
rajono meno mokykloje mokosi 455 mokiniai: ankstyvojo ugdymo programoje–89 mokiniai,
pradinėje ugdymo programoje–162 mokiniai, pagrindinėje ugdymo programoje–96 mokiniai,
mėgėjų ugdymo programoje–67 mokiniai, išplėstinėje ugdymo programoje–37 mokiniai, kryptingo
muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programoje–4 mokiniai. Neformaliojo suaugusiųjų ugdymo
programoje dalyvauja 41 dalyvis.

2020 m. buvo sukurti virtualūs keturių Advento savaičių sekmadieniai, kuriuose muzikavo Akmenės
skyriaus mokiniai ir mokytojai. Pirmąjį sekmadienį aplankė 479 Facebook paskyros lankytojai,
antrąjį - 674, trečiąjį – 663, o ketvirtąjį – 2300 lankytojų.
2020 m. mokyklos mokytojų ir neformaliosios jaunimo grupės „Meno arka“ iniciatyva organizuoti
įvairaus meninio spektro festivaliai:
• 2020 m. meno terapijos „Augame širdimi-2020“
• „Kūrybiškiausių šeimų sambūris 2020“.
Akmenės rajono meno mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V- 27
patvirtintas 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas.
Akmenės rajono meno mokykloje veikia 14 kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose
programų.
Antras tikslas – šiuolaikiška, visų ugdytinių ir darbuotojų poreikiams pritaikyta infrastruktūra su
integruotomis išmaniosiomis technologijomis ir kita moderni meniniam ugdymui reikalinga įranga.
• 2020 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais vyko virtualus ugdymo proceso (pamokų ir
kitos veiklos fragmentų) pristatymai mokyklos Facebook paskyroje, kurie pritraukė 7 808
lankytojų.
• 2020 m. spalio 30 d. sukurtas ir paviešintas teatro klasės „Rudens atostogų filmas“,
pritraukęs 1 700 mokyklos Facebook paskyros lankytojų.
• 2020 m. gruodžio mėnesio virtualus mokyklos mokinių muzikiniai ir meniniai Kalėdiniai
sveikinimai, pritraukė 27 808 mokyklos Facebook paskyros lankytojų.
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-261 Naujosios
Akmenės muzikos mokykla persikėlė į naujai įrengtas patalpas adresu: V. Kudirkos g. 11.
Šiuo metu pastate toliau vyksta garso izoliacijos ir akustikos tobulinimo darbai, toliau kuriamas
mokyklos erdvių estetinis vaizdas. Pilnai įrengtos mokymo klasės ir repeticijų erdvės. Įrengta dailės,
keramikos ir teatro klasė. Įrengta pasitarimų erdvė. Garso izoliacijos ir akustikos darbai vykdomi
mokyklos kamerinėje salėje.
Muzikos istorijos ir dailėtyros pamokose naudojama interaktyvi lenta, kurios pagalba praplėsta
mokymo medžiagos audiovizualizacija.
Mokyklos vidaus erdvėms apipavidalinti, naudojami mokinių dailės darbai. Naujųjų technologijų
pagalba mokyklos salėje organizuojamas įvykusių koncertų ir kitų renginių įrašų demonstravimas
bei aptarimas, kas skatina Mokyklos bendruomenės reflektavimą, tęstinį meninio ugdymo procesą.
Ieškodama galimybių pagerinti mokinių ugdymosi sąlygas, Mokykla dalyvauja įvairiuose
projektuose:
• Akmenės rajono savivaldybės – 2020 m. iš savivaldybės Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų
ir sporto paslaugų teikimo programos projektui „Kūrybiškiausių šeimų sambūris“ skirta 280
eurų.
• 2020 m. rugpjūčio 17-21 d. Akmenės rajono savivaldybės administracija pagal 2014-2020
m. INTERREG V-A Latvija-Lietuva programą įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų ir
socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms“ (Nr. LLI-365, ACCESSlife).
Projektą įgyvendina 5 partneriai iš Latvijos ir Lietuvos.
Akmenės rajono meno mokyklos komanda sėkmingai įvykdė 5 dienų stovyklą „Augame širdimi“
neįgaliems vaikams ir jaunimui iš Lietuvos ir Latvijos.
• Parengtas ir patvirtintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas
projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0484 „Parodykit mums kelius“ socialinės rizikos
šeimų vaikams.
• 2020 m. pradėtas Ventos skyriaus patalpų remontas:
• ugdymo procesas laikinai organizuotas Ventos gimnazijoje. Savalaikiai ir racionaliai
organizuotas laikinas mokyklos inventoriaus perkėlimas;
• saugiai pervežti visi mokyklos muzikos instrumentai ir kitas turtas.
• suderinus su Ventos gimnazijos administracija, paruoštos tinkamos patalpos laikinam darbui.
• Suderinti visi Akmenės rajono meno mokyklos pianinai ir fortepijonai
• Atlikta Akmenės rajono meno mokyklos Akmenės, Naujosios Akmenės ir Ventos skyrių
ekspertinė visų pianinų įvertinimo ir jų atnaujinimo strategija.
Trečiasis tikslas – meninio-kultūrinio gyvenimo integravimas per asmens saviraišką į Akmenės
rajono bendruomenės veiklas. Mokykla organizuoja ir įsitraukia į Akmenės rajono kultūrinį

gyvenimą, vykdo bendrus meninius projektus ir bendradarbiauja su rajono kultūros, švietimo ir
kitomis įstaigomis:
• 2020 m. kovo 11 d. organizuotas tarptautinis vaikų chorų festivalis, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai. Renginyje dalyvavo 150 choristų.
• 2020 m. kovo 12 d. organizuota neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programos mokinės Irinos
Makarčiuk tapybos darbų paroda. (mokyt. R. Almanis)
Mokyklos bendruomenė dėkoja žmonėms, kurie prisidėjo prie Covid-19 situacijos valdymo
Akmenės rajone:
• 2020 m. gegužės 29 d. organizuotas „Atvirų langų" padėkos koncertas prie Akmenės rajono
policijos komisariato ir Akmenės rajono savivaldybės pastatų.
• 2020m. rugsėjo 4 d. organizuotas koncertas , skirtas Akmenės rajono 70 metų jubiliejui,
kuriame dalyvavo mokyklos solistai ir meno kolektyvai.
• 2020 m. spalio 2 d. mišrus choras „Ventava“ dalyvavo Akmenės bendruomenės TAU mokslo
metų atidarymo koncerte.
Ketvirtasis tikslas – informacijos sklaida apie mokyklos veiklą pasiekia ne tik kiekvieną Akmenės
rajono gyventoją, bet ir Lietuvos ar užsienio asmenis, besidominčius menu ir kultūra.
Vykdant mokyklos tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą, mokykloje aktyviai skatinami ilgalaikiai
kūrybinio ir meninio tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai su Bocholt–Isselburg (Vokietija), Aucės,
Dobelės (Latvija) muzikos mokyklomis, mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, šalies ir
regioninėse jaunųjų atlikėjų konkursuose ir festivaliuose:
• 2020 m. sausio 15 d. vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų
dainelė“, kur dalyvavo Akmenės rajono dainorėliai. Televizijos etape mokyklai atstovavo
G. Druskelytė (mokyt. A. Savčikienė).
• 2020 m. vasario mėn. Respublikiniame konkurse "Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana
lietuvių liaudies instrumentams“, A.Jasaitė pelnė III laipsnio, U. Laurinaitytė - I laipsnio, M.
Ulberkis – I laipsnio diplomais (mokyt. L. Rimkuvienė).
• 2020 m. vasario mėn. Nacionaliniame B. Dvariono konkurse M. Ulberkis įvertintas laureato
vardu (mokyt. L. Rimkuvienė).
• 2020 m. kovo 11 d. Vaikų chorų festivalyje, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai dalyvavo Dobelės ir Aucės (Latvija) muzikos mokyklų vaikų chorai.
• 2020 m. gegužės 9 d. Europos dienai organizuotas ir virtualus Europos himno atlikimas ,
kuris pritraukė 1 600 mokyklos Facebook paskyros lankytojų. (Pristatymą sumontavo
„Meno arkos“ jaunimas).
• 2020 m. liepos 13-15 d. virtualiai vyko Youthcamp
„CometogetheronlineOlimpicsinEurope“(Jaunimo stovykla „Susitikime internetu-Olimpija Europoje“), pagal
Erasmus+programą, dalyvavo Vokietijos, Belgijos , Olandijos, Albanijos, Kinijos ir Lietuvos
- neformalios jaunimo grupės „Meno arka“ nariai.
• 2020 rugpjūčio 17-21 d. Akmenės rajono savivaldybės administracija pagal 2014-2020 m.
INTERREG V-A Latvija-Lietuva programą įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų ir
socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms“ (Nr. LLI-365, ACCESSlife).
Projektą įgyvendina 5 partneriai iš Latvijos ir Lietuvos. Viena pagrindinių Akmenės rajono
savivaldybės administracijos, kartu su Akmenės rajono meno mokykla, veiklų – 5 dienų
stovykla „Augame širdimi“, vykusią 2020 m. rugpjūčio 17-21 dienomis, neįgaliems vaikams
ir jaunimui iš Lietuvos ir Latvijos. Stovyklos metu buvo vykdomi terapiniai užsiėmimai per
menines (muzika, dailė, keramika, teatras) ir kitas veiklas (sporto užsiėmimai, arklių
terapija). Stovyklos rezultatus 2020 m. rugpjūčio 21 d. vainikavo stovyklos dalyvių koncertas
bei darbų paroda, vykusi Naujosios Akmenės kultūros rūmuose.
• 2020 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje įvyko Šiaulių krašto žydų
bendruomenės ir „Aušros“ muziejaus organizuotas edukacinis žydų muzikos koncertas,
kuriame dalyvavo mokyklos smuikininkai, akordeonistai, dainininkai (mokyt. D. Vanagienė,
Ž. Kazlauskaitė).
• 2020 m. rugsėjo 12 d. mokyklos mokytojų liaudiškos muzikos kapela dalyvavo LRT
televizijos laidoje „Duokim garo“.

•

2020 m. lapkričio mėn. XIII virtualiame tarptautiniame akordeono muzikos festivalyje –
konkurse akordeonų duetas broliai A. ir E. Balčiūnai buvo įvertinti III vietos laureatų
diplomu.
• 2020 m. spalio, lapkričio mėn. virtualiame XX tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų
festivalyje „Trimitatis 2020“ puikiai pasirodė Ventos skyriaus kanklių ansamblis (mokyt. A.
Nainytė), Naujosios Akmenės tradicinių kanklių ansamblis „Akmenėlė“, bei kanklių
ansamblis „Arpedžio“ (mokyt. L. Rimkuvienė).
• 2020 m. spalio 24 d. – lapkričio 17 d. įvyko virtualus VIII Lietuvos jaunųjų atlikėjų
konkursas „Atlėk, sakale“, kuriame Naujosios Akmenės skyriaus kanklių klasės mokinės
įvertintos: I. Kaminskaitė-diplomu, U. Laurinaitytė- II laipsnio diplomu (mokyt. L.
Rimkuvienė).
• 2020 m. lapkričio mėn. įvyko virtualus Šiaulių jaunųjų fortepijono duetų konkursas,
kuriame pelnė pirmąsias vietas trys Ventos skyriaus fortepijonų duetai: D. Gurinaitė ir E.
Lopaitytė (mokyt. I. Vežuks), I. Vežuka ir J. Danusevičiūtė (mokyt. I. Vežuks, E.
Čepulienė), D,G ir E. Godelytės (mokyt. I. Vežuks).
Visi šie renginiai ir projektai skatina Mokyklos žinomumą ir didina Akmenės rajono prestižą.
Siekiant kuo plačiau paskleisti žinias apie Mokyklą ir jos vykdomą veiklą, projektus bei skatinti
naujas iniciatyvas visų išvardintų festivalių, projektų, veiklų metu vyksta intensyvus jų viešinimas.
Atsižvelgianti į Mokyklos bendruomenę, viešinimui išskirtos 2 svarbiausios tikslinės grupės į kurias
orientuota mokyklos komunikacija – mokiniai ir jų tėvai. Didžiausias komunikacijos srautas
formuojamas Mokyklos socialinio tinklo Facebook paskyroje. Būtent dėl tikslinių grupių specifikos
toks komunikacijos kanalas pasiteisina labiausiai. Per metus, unikalių paskyros lankytojų skaičius
užaugo iki 987, 2019 m. jis siekė 856 unikalių vartotojų.
Penktasis tikslas – savalaikė ir nuosekli pedagoginio personalo kaita, kuri ne tik užtikrintų, išlaikytų
esamą ugdymo kokybę, bet ir įdiegtų šiuolaikinių meninio ugdymo programų bei metodų taikymo
praktiką.
• 2020 m. spalio 1 d. įvyko renginys „Muzikiniai pusryčiai“, skirtas tarptautinėms Muzikos ir
Mokytojų dienai, sukvietęs mokyklos bendruomenę prasmingam, pozityviam, kolegiškam
bendravimui;
• 2020 m. Akmenės rajono meno mokykloje pradėjo dirbti du jauni teatrinio ugdymo
mokytojai, vienam iš jų priskirta komunikacijos ir projektų vadovo funkcija;
• 2020 m. Ventos skyriuje pradėjo veikti teatrinio ugdymo programa.
Mokykloje dirba profesionalus 36 mokytojų kolektyvas. Mokytojai nuolat tobulinasi kvalifikacijos
kėlimo renginiuose. Patys rengia kvalifikacijos tobulinimo programas. Sėkmingai palaiko ir plėtoja
dalykinius ryšius su apskrities, respublikos muzikos ir meno mokyklomis: Pakruojo, Šiaulių,
Kuršėnų, Plungės, Joniškio ir Mažeikių, Kauno, Vilniaus. Mokykloje 2020 m. veikė 7 metodinės
grupės, kurios jungia giminingų dalykų mokytojus, vykdančius ugdymo turinio ir metodikos
naujovių bei gerosios patirties sklaidą. Aktyviai dirba 9 narių metodinė taryba. Posėdžių metu
sprendžiami muzikinio, meninio ugdymo ir jo kokybės gerinimo klausimai, numatomi renginiai,
pasidalijama veikla, aptariamos pasiekimų ir vertinimų aktualijos. Vyksta visų dalykų mokymo
programų derinimas ir atnaujinimas. Mokyklos mokytojai turi galimybę dalintis gerąja patirtimi,
numatyti esmines darbo kryptis mokslo metams.
Mokykloje aktyviai veikia neformali jaunimo grupė „Meno arka“:
• 2020 m. parengtas ir virtualiai organizuotas jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
programos projektas „Kūrybiškiausių šeimų sambūris 2020“, kuris pritraukė 3566 mokyklos
Facebook paskyros lankytojų;
• „Gatvės muzikos diena 2020“;
• 2020 m. gruodžio 3 d. organizuotas virtualus meno terapijos festivalis „Augame širdimi
2020“, kuris pritraukė 1100 mokyklos Facebook paskyros lankytojų.
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