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I SKYRIUS 

ĮŽANGINIS ŽODIS 

 

1. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla yra biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio muzikos, dailės 

ir šokio ugdymo programas. Baigusiems pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas, 

išduodamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimas. Savo veiklą mokykla grindžia vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintais mokyklos nuostatais, mokyklos 2019–2022 strateginiu planu, kiekvienais metais 

parengtu mokyklos veiklos planu ir ugdymo planu, meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis. Mokyklos strateginis planas ir metinis veiklos 

planas įgyvendinamas siekiant kryptingų tikslų, kokybiško mokymo ir mokymosi užtikrinimo, 

kūrybingos ir demokratiškos aplinkos formavimo. 2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 307 

mokiniai (padaugėjo 4 mokiniais: 2019 m. rugsėjo 1 d. – 303 mokiniai). Iš jų formalųjį švietimą 

papildančio pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programose – 168 mokiniai, neformaliojo 

ugdymo programose mokosi 127 mokiniai ir 12 suaugusiųjų ugdymo programose. 2020 m. mokyklos 

mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose ir pelnė prizines vietas. 

Mokykloje dirbo 38 darbuotojai, iš jų – 31 pedagoginis darbuotojas (2 vadovai, 29 mokytojai) ir 

7 nepedagoginiai darbuotojai. Tam buvo panaudoti 35,25 etatai, kurie neviršijo Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto didžiausio leistino 35,75 etatų skaičiaus (iš jų 

29 pedagoginių pareigybių (etatų) ir 6,75 nepedagoginių pareigybių (etatų)). 

2. 2018 m. kovo mėnesį pradėtas vykdyti projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

Choreografijos skyriaus modernizavimas“, kurio bendra projektui finansuoti išlaidų suma – 

124 615,06 Eur.: ES fondų lėšos – 124,615,06 Eur., Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 

18 692,26 Eur. Baigus projektą viename pastate mokysis muzikinio, dailės ir šokio programų 

mokiniai. Projekto lėšomis įsigyti baldai ir muzikinė įranga, kabinetai atitiks higienos normų 

reikalavimus. 

3. Nuo 2003 m. iki 2020 m. gruodžio 1 d. mokyklai vadovavo direktorė Asta Barčiauskienė. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Beata Pralgauskienė, vadybinio darbo stažas – 5 metai, dirba nuo 

2015 m.  
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II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

4. 2020 metų veiklos planas yra tęsinys veiklos, kuria siekiama įgyvendinti mokyklos 

strateginio plano nuostatas. Atsižvelgdama į strategines kryptis ir prioritetus – ugdymas orientuotas į 

vaiką, kūrybinių diskusijų taikymas mokinių konkursų, festivalių, koncertų, projektinių veiklų, 

parodų metu, bendruomeniškumo stiprinimas, inovatyvios ir modernios ugdymosi aplinkos kūrimas 

– buvo išsikelti pagrindiniai tikslai ir uždaviniai: ugdymo (si) proceso kokybės gerinimas, meninės 

švietėjiškos veiklos plėtojimas, mokymo (si) aplinkos gerinimas. Įgyvendinant įvairias priemones, 

buvo orientuotas į šiuos veiklos aspektus: mokinių socialinis kontekstas, mokymosi rezultatų analizė, 

mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, projektinėje veikloje, pamokų stebėsena pamokos 

vadybos (planavimo ir organizavimo) tobulinimas, integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas, naujų 

muzikos instrumentų, metodinių mokymo priemonių įsigijimas. 2020 m. paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės sukėlė daug didelių iššūkių 

visai mokyklos bendruomenei. Pavyko sėkmingai suvaldyti procesus prisitaikant prie nuolat 

kintančių sąlygų – sėkmingai pereita prie nuotolinio mokymo. Įvertintas pasirengimas dirbti 

nuotoliniu būdu: technologinės galimybės, mokytojų kompetencija. Situacija pareikalavo daugiau 

darbo, kūrybiškumo, nestandartinių sprendimų, didesnio lankstumo. Didelis dėmesys buvo skiriamas 

tam, kad dalykų programos atitiktų keliamus reikalavimus ir būtų pritaikytos darbui virtualioje 

erdvėje. Metodinė taryba dalyvavo ir teikė siūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso 

aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus. 

Mokytojų taryba svarstė ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, 

ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus. 

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimui buvo numatytos konkrečios priemonės, veiklos, ugdymo proceso 

stebėsenos priežiūros planas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas, metodinės tarybos 

veiklos planas, mokyklos finansinės-ūkinės veiklos, turto ir lėšų valdymo planas.  

5. Įgyvendinant I tikslą – ugdymo (si) proceso kokybės gerinimas – mokykla siekė, kad 

kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų, įgytų mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir meninių dalykinių kompetencijų, didelį dėmesį skyrė bendrųjų formalųjį švietimą 

papildančio pradinio ir pagrindinio šokio ir dailės ugdymo programų atnaujinimui ir veiksmingam jų 

įgyvendinimui, kokybiškam ugdymui(si), tinkamų mokymui(si) sąlygų sudarymui, mokinių meninių 

individualių gebėjimų ir įgūdžių plėtojimui, meninės, asmeninės, socialinės ir kitų kompetencijų 

tobulinimui. Užtikrintas įgyvendinamų programų funkcionavimas ir ugdymo paslaugų kokybė – 

didėja mokinių pasiekimų ir pažangos mokymosi vidurkis: 
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Atleistų nuo užmokesčio už mokslą mokinių skaičius (procentais) mažėja: 

Metai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Procentai 2,68 % 2,97 % 2,27 % 

 

2020 metais įgijusių formalųjį švietimą papildantį pradinį ir pagrindinį muzikos, dailės, šokio 

ugdymo programų išsilavinimą mokinių skaičius ir procentinė dalis nuo bendro besimokančių 

mokinių skaičiaus (2020 m. gegužės 31 d. duomenys): 

Metai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

FŠPU pradinis ugdymas 30 (16,2 %) 15 (5,24 %) 19 (6,27 %) 

FŠPU pagrindinis ugdymas 20 (5,40 %) 15 (5,24 %) 12 (3,96 %) 

 

Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programas skaičius ir procentinė dalis nuo bendro 

mokinių skaičiaus (2020 m. rugsėjo 1 d. duomenys): 

Metai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

NU ankstyvojo muzikinio ir šokio ugdymo pr. 10 (8,4 %) 19 (7,6 %.); 32 (10,4 %) 

NU mėgėjų ugdymo programos 76 (63,86 %) 89 (29,37 %) 89 (28,90 %) 

NU išplėstinio ugdymo programos 8 (6,72 %) 16 (5,28 %) 8 (2,60 %) 

NU suaugusiųjų ugdymo programos 2 (1,68 %) 9 (2,97 %) 12 (3,90 %) 

 

Ugdymo procesą pradėjus vykdyti nuotoliniu būdu, mokytojai taikė aktyvius mokymo metodus, 

skatinančius mokinių kūrybiškumą ir motyvaciją. Per 2020 m. 89 proc. visų mokyklos mokytojų 

tobulino savo profesines ir bendrąsias kompetencijas tiek mokyklos bendruomenėje, tiek vykdami į 

apskrityje, respublikoje vykstančius seminarus, kursus, mokymus. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įgytomis žiniomis mokytojai reflektuoja metodinių grupių susirinkimuose ir taiko 

praktinėje veikloje. 6 mokytojai (21 proc.) dalijosi gerąja praktika: vedė seminarus, dalyvavo 

respublikinių, apskrities, rajono konkursų vertinimo komisijų darbe. 2020 m. mokykla organizavo 

respublikinę konferenciją „Lankstus ir tikslingas įvairių gabumų mokinių ugdymas“, kurioje 

5  mokyklos mokytojai skaitė pranešimus. 

Metai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Kvalifikacijos kėlimas 59,37 % 96,77 % 89 % 

 

Administracija stebėjo ir vertino 71 individualių ir grupinių mokytojų pamokų, koncertus, 

akademinius atsiskaitymus, baigiamuosius egzaminus. Dominuoja šie stebėtų ir vertintų pamokų, 

atsiskaitymų, egzaminų aspektai: lankstus ir tikslingas įvairių gabumų mokinių individualus 

ugdymas. 

Metai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vidurkis 9,6 % 9,78 % 9,83 % 
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II tikslo – meninės švietėjiškos veiklos tobulinimas ir plėtojimas – koncertinė praktika, sceninė 

patirtis persikėlė į virtualią erdvę. Mokiniai mokėsi per patyriminį ugdymą, kuriame per asmeninę 

patirtį – dalyvaudami koncertuose, konkursuose, parodose – reflektavo apie pasiektus rezultatus, 

numatė tikslus tolimesniam ugdymui(si). Vyko 3 nuotoliniai koncertai, kurie buvo skelbiami 

mokyklos tinklapyje ir socialiniuose tinkluose. Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino 

savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti asmeninę kompetenciją, pasitiki savo jėgomis, nebijo 

iššūkių – juos priima kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes įvairia menine veikla atskleisdami 

ir plėtodami savo muzikinius-meninius-kultūrinius interesus ir vertybines nuostatas, drąsiai dalyvavo 

nuotoliniuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose – mokytojai paruošė 13,7 proc. 

mokinių, kurie, dalyvaudami tarptautiniuose ir respublikiniuose nuotoliniuose konkursuose, pelnė 

prizines vietas. 

Metai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Dalyvavusių mokinių skaičius (procentais) 

respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose 
70 (24,32 %) 75 (34 %) 42 (13,7 %) 

 

Mokykla yra atvira bendradarbiavimui su socialiniais partneriais: rajono ugdymo ir kultūros 

įstaigomis, respublikos menų ir muzikos mokyklomis, su kuriomis vykdo bendrus koncertus, rengia 

įvairias parodas, projektus. 

2020 m. lapkričio 11–12 d. mokykloje vyko neformaliojo vaikų švietimo išorinis vertinimas. 

Išskirti 5 stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai:  

1. Ugdomos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos. (1.1.) 

2. Ugdymo planas yra nuoseklus ir logiškas, parengtas vadovaujantis teisės aktais. (6.1.) 

3. Ugdymo planas ir programos atnaujinamos, atsižvelgiant į kintančius poreikius. ( 6.2.)  

4. Mokytojas skatina ugdytinius išsikelti asmeninius tikslus ir atpažinti pažangą jų siekiant. (9.1.) 

5. Kuriama ir palaikoma vaiko emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti aplinka.  (11.1.) 

 

Pateikti 3  tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai:  

1. Ne visi mokytojai  tikslingai tobulina specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas. 

(4.2.) 

2. Nepakankamas visų mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas į mokyklos veiklų 

planavimą, dalyvavimą veiklose, grįžtamasis ryšys. (8.1.) 

3. Ne visi bendruomenės  nariai pasinaudoja galimybe vertinti ugdymo paslaugų kokybę ir teikti 

pasiūlymus jai užtikrinti. (8.4.) 

 

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas įgyvendintas nepakankamai. Paskelbta 

ekstremalioji situacija šalyje vadovų-mokytojų-tėvų bendravimą perkėlė į virtualią erdvę ir 

individualų bendravimą analizuojant ugdymo proceso gerinimą mokantis nuotoliniu būdu. Neįvyko 

planuoti seminarai tėvams, susijusių su vaiko ugdymu ir problemų sprendimo būdais namuose ir 

mokykloje, pedagoginio, psichologinio ir socialinio švietimo klausimais. 
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Įgyvendinant IV tikslą – mokyklos materialinės ir metodinės bazės gerinimas – nuolat buvo 

turtinama mokyklos edukacinė aplinka: visuose kabinetuose yra įrengti kompiuteriai ir internetinė 

prieiga, pamokose paveikiai yra naudojamos turimos mokymo priemonės ir IKT. Įsigyti 2 molberto 

staliukai, 3 vnt. kompiuterių, 20 vnt. kompiuterinių kamerų, 32 kabinetiniai suolai, 26 vnt. kabinetinių 

spintelių su lentynomis. Koncertinei veiklai plėsti mokykla įsigijo 1 kankles, 1 elektrinę gitarą, 

muzikos instrumentų priedų už 816,25 eur., 12 porų šokių batelių choreografijos skyriui, 24 vnt. 

koncertinių rūbų jaunių chorui. 

 

III SKYRIUS 

KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

 

6. Savivaldybės įstaigos finansavimo šaltiniai ir gautos lėšos: 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

tūkst. Eur. 

Pokytis, 

proc. 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 493,9 557,5 +12,88 

 Iš jų:    

1.1. 
Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo 

įgyvendinimas 
464,4 524,0 +12,83 

1.2. Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas 0,1 0,1 – 

1.3. 
Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų 

reikmėms (įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje) 
27,9 32,9 +17,92 

1.4. 
Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų 

reikmėms (pajamos už paslaugas) 
1,5 0,5 –66,7 

1.5. 
Kultūrinės veiklos finansavimas (meno šventei „Kelmės 

ratas“) 
0,1 – – 

2. Valstybės lėšos: 23,9 33,50 +40,17 

 Iš jų    

2.1. Ugdymo programų įgyvendinimas (mokymo lėšos) 18,8 18,8 – 

2.2. 

Ugdymo programų įgyvendinimas (mokytojų, dirbančių 

pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbo 

apmokėjimui) 

5,1 14,7 +188,2 

3. Kitos lėšos 2,1 0,4 –32,4 

 Iš jų:    

3.1. Parama 0,1 – – 

3.2. 
Gautas gyventojų pajamų mokestis (iki 1,2 proc.) įstaigai, 

turinčiai paramos gavėjo statusą 
0,4 0,4 – 

3.3. Projektas „Inovatyvūs muzikos tiltai“ 1,6 – – 

  Iš viso lėšų: 519,9 591,4 +13,7 

 

7. Savivaldybės įstaigos švietimo stebėsenos įsivertinimo rodikliai, palyginimas su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu: 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 2019 m. 

2020 

m. 

Pokytis 

(proc.) 

1. Švietimo konteksto rodikliai    

 Bendras mokinių skaičius 304 307 +1,2 

 Iš jų:    

1.1. 
Formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo mokinių 

skaičius 
100 115 +15,0 
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1.2. 
Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo mokinių 

skaičius 
65 53 –18,5 

1.3. 
Neformaliojo ugdymo programose besimokančių mokinių 

skaičius 
139 139 – 

 Iš jų:    

1.4. 
Pakražančio muzikiniame skyriuje besimokančių mokinių 

skaičius 
23 16 –30,4 

1.5. Kražių muzikiniame skyriuje besimokančių mokinių skaičius 25 16 –36,0 

 Užmokestis už mokslą    

1.6. Atleisti nuo užmokesčio už mokslą  9 7 –22,2 

1.7. Sumažintas 20 proc. mokestis už mokslą  57 65 +14,03 

1.8. Sumažintas 50 proc. mokestis už mokslą  10 10 – 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai    

2.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas vidurkis 9,78 9,83 +0,51 

2.2. Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius 15 19 +26,7 

2.3. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius 16 12 –25,0 

2.4. 
Mokinių, dalyvaujančių profesinės linkmės muzikinio modulio 

ugdymo programoje, skaičius 
8 5 –37,5 

2.5. 
Mokinių, dalyvavusių tarptautiniuose, šalies, apskrities, 

mokyklos konkursuose, skaičius 
75 42 –44,0 

2.6. 
Mokinių, tarptautiniuose, šalies, apskrities, mokyklos 

konkursuose pelniusių prizines vietas, skaičius 
46 40 –13,04 

3. Pamokos kokybė    

3.1. 
Administracijos stebėtų ir vertintų veiklų (pamokų, 

atsiskaitymų, egzaminų, perklausų) skaičius 
78 60 –23,8 

3.2. 

Vidutinis stebėtų ir vertintų veiklų (pamokų, atsiskaitymų, 

egzaminų, perklausų) skaičius, tenkantis vienam mokyklos 

mokytojui 

2,2 2,06 –6,4 

3.3. 
Administracijos stebėtų kitų mokytojų veiklų (tėvų 

susirinkimai, renginiai ir pan.), skaičius 
26 11 –57,7 

3.4. Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius 8 – – 

4. Mokinių vertybinių nuostatų bei meninės saviraiškos ūgtis    

4.1. Renginių (konkursai, festivaliai, projektai) skaičius iš viso 90 30 –66,7 

 Iš jų:    

4.2. Konkursų (dalykinio paruošimo) skaičius 19 15 –21,0 

4.2. 
Konkursuose dalyvavusių mokinių dalis (proc.) nuo visų 

mokinių skaičiaus 
34 % 13,7 % –59,71 % 

4.3 Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 41 15 –63,4 

4.4. 
Projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) nuo visų 

mokinių skaičiaus 
72 % – – 

4.5. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius 30 17 –43,3 

4.6. 
Mokyklos lygmeniu projektuose dalyvavusių mokininių dalis 

(proc.) nuo visų mokinių skaičiaus 
100 % 70 % –30 % 

4.7.  Mokiniai-dalyviai rajono renginiuose, skaičius  650 398 –38,8 

5. Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumas    

5.1. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių 

mokinių skaičius 
80 39 –51,2 

5.2. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių 

mokinių tėvų skaičius 
37 48 +29,7 

5.3. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių 

mokytojų skaičius 
21 25 +19,05 

6. Personalą apibūdinantys rodikliai    

6.1. Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 29 29 – 

 Iš jų:    

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 24 23 –4,2 
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6.2. Koncertmeisterių pareigybių (etatų) skaičius 3 3 – 

 Vadovų ir pavaduotojų pareigybių (etatų) skaičius 2 2 – 

6.3. Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 7,75 6,75 –12,9 

6.4. Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 43,6 44,6 +2,29 

7. Vadovų ir mokytojų lyderystė bei kompetencijos    

7.1. 
Mokytojų, skleidusių patirtį tarptautiniu lygiu, šalyje, dalis 

(proc.) 
19,4 – – 

7.2. 
Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią 

mokinio pažangą, dalis (proc.) 
100 100 – 

7.3. 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam mokytojui  
29 41 +41,4 

7.4. 
Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (modelis ,,Kolega – 

kolegai“), skaičius 
30 27 –10,0 

7.5. 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam vadovui 
24 20 –16,7 

7.6. 
Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių 

dalis (proc.) 
95 95 – 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Atsižvelgiant į mokyklos išorinio vertinimo išvadas, panaudodami stipriuosius ir 

tobulintinus mokyklos veiklos aspektus toliau sieksime įgyvendinti strateginius tikslus, telkdami 

darbuotojus dalyvauti planuojant ir vykdant mokyklos veiklą. Analizuojant rezultatus, matoma 

kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, ugdomos bendros ir meninių dalykų kompetencijos, 

užtikrinamas ugdymo programų funkcionavimas ir paslaugų kokybė. Sudarytos sąlygos mokytojų 

profesinėms kompetencijoms tobulinti ir savo veikloje naudoti šiuolaikines, inovatyvias ir patrauklias 

mokiniams ugdymo priemones. Mokykla siekia būti atvira visuomenei organizuojant įvairius 

renginius mokiniams, mokyklos bendruomenei, miesto visuomenei, dalyvaudama Kelmės miesto ir 

rajono kultūriniame gyvenime, bendradarbiaudama su respublikos meno ir muzikos mokyklomis. 

Menų mokyklos bendruomenė bus skatinama mokyklos viziją ir strategiją kurti kartu, skatinama 

asmeninė iniciatyva ir įgyvendinami pokyčiai, siekiant išlikti stipria, visapusišką ugdymą teikiančia 

įstaiga, grindžiama šiuolaikiška, besimokančia organizacija, gebančią mokytis ir atsinaujinti. 

9. Problemos, susijusios su įstaigos veikla: 

9.1. reikalinga atnaujinti instrumentų bazę Algirdo Lipeikos menų mokyklos Pakražančio 

gimnazijos ir Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos muzikos skyriuose. 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Beata Pralgauskienė 
 (parašas)     (vardas, pavardės) 

 

 


