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                                                           I.        Bendroji dalis 

 

1. Įstaigos  pavadinimas: Šakių rajono meno mokykla. 

 2. Mokykla įsteigta 1957 m. 

3. Mokykols  adresas: S. Nėries g. 1, Šakiai,LT-71123, Šakių rajono savivaldybė. 

4. Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė - Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Savininkas: Šakių rajono savivaldybė, kodas 111105023. Savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančioji institucija: Šakių rajono savivaldybės taryba, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai. 

5. Pagrindinė veiklos sritis  –kultūrinis švietimas, kodas 85.59. 

6. Rūšys: 

6.1. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30. 

6.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

6. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla. 

7. Mokyklos tipas – meno mokykla – muzikos, choreografijos ir dailės ugdymo programos: 

 3 metų pradinio muzikinio ugdymo programa; 

 3 – 4 metų pagrindinio ugdymo programa; 

 4 metų muzikos mėgėjų ugdymo programa; 

 Ankstyvasis muzikinis ir dailės ugdymas; 

 Trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos; 

 Išplėstinio muzikinio ugdymo programa. 

8. Mokymo forma – dieninė. 

9. Baigus bazinę mokyklos ugdymo programą, išduodamas papildomo ugdymo baigimo 

pažymėjimas, kodas 9201. 

10. Mokykla gali vykdyti šalies bei tarptautinius projektus. 

11. Mokykla viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turintis savo 

antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, valiuta- euras. 

12. Mokykla yra paramos ir labdaros gavėjas. 

13. Mokykla  savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR švietimo Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, 

Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais,  

steigėjo ir jo institucijų teisės aktais, šiais nuostatais ir mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

14. Mokykla  įregistruoti juridinių asmenų registre 1995 m. birželio 02 d. Nr.080276. 



15. Mokykloje dirba 34 pedagoginių darbuotojų ir 11 administracijos bei aptarnaujančio personalo 

darbuotojų.  

16. Mokymas organizuojamas: 

16.1. K. Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 18, K. Naumiestis, LT-71316, Šakių rajonas. 

16.2. Griškabūdžio vidurinėje mokykloje, Alyvų g. 4, Griškabūdis, LT-71295, Šakių rajonas. 

16.3.Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje, Mokyklos g.1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių rajonas. 

16.4.Lekėčių vidurinėje mokykloje, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71255, Šakių rajonas. 

17. Mokykla  finansiškai savarankiška. 

 

II.      Pastabos 

 

1. 2015 metų  birželio 30 d. mokyklos trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 3192,00 Eur.  

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 3192,00 Eur. 

      2. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios 

ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ nuo 

2010 m. sausio 1 d. mokykloje nustatyti nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvai. Dėl pasikeitusių normatyvų per ataskaitinį laikotarpį pasiketė nusidėvėjimo 

(amortizacijos) priskaitymai atskirose turto grupėse, palyginus su praėjusiais laikotarpiais( 4 

priedas). 

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

pateikiamos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  4 priede. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

 vaduojantis direktorių  Aidas Daniūnas 


