
    

VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLA 
 

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 
 

1. Moksleivių skaičius įstaigoje 860  
 

2. Mokykloje veikiantys skyriai ( metodinės grupės) : 

Skyriaus pavadinimas 

(metodinės grupės) 

Skyriaus vadovas 

(Metodinių grupių pirmininkai) 

1. Fortepijono dalyko I-IV kl. M. Ignatavičienė 

IV-VIII kl. V. Kirnaitė 

2. Chorinio dainavimo G. Rastenytė 

3. Muzikos teorijos R. Bernatonytė 

4. Styginių instrumentų N. Augustauskienė 

5. Pučiamųjų instrumentų A. Kontautienė 

6. Akordeono I. Plungaitė 

7. Tautinių instrumentų M. Trimonis 

8. Solinio ir ansamblinio dainavimo  G. Rastenytė 

9. Chorinio dainavimo fortepijono dalyko J. Buožienė 

10. Solinio ir ansamblinio dainavimo 

fortepijono dalyko 

M. Daujotaitė 

 

 

3. Savaitinių valandų skaičius skirtas įstaigai – 1775,00 sav. ped. val.  ir 9,25 

koncertmeisterio etatai. 
 

 

4. Duomenys apie specialybes: 

Specialybė 
Moksleivių 

skaičius 

Iš jų besimokančių 

I-oje pamainoje 

Iš jų besimokančių 

II-oje pamainoje 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 

Fortepijonas 

Chorinis dainavimas 

Solinis dainavimas 

Smuikas 

Violončelė 

Klasikinė gitara 

Akordeonas 

Fleita 

Klarnetas 

Saksofonas 

Trimitas 

Kanklės  

Birbynė 

Sintezatorius 

Kompozicija 

Pop. vokalas 

El. gitara 

Bosinė gitara 

Mušamieji instrumentai 

32 

302 

140 

46 

68 

15 

25 

69 

52 

14 

12 

12 

12 

14 

3 

1 

9 

18 

2 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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12 
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12 

Iš viso: 860  860 
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5. Mokinių mokestis už mokslą. 

Specialybė Suma 100 proc. atleistų 

nuo mokesčio 

mokinių skaičius 

Mokančių 8,69 Eur 

mokinių skaičius 

I 

pusmetis 

II 

pusmetis 

I 

pusmetis 

II 

pusmetis 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 14,48 eur, - - - - 

Fortepijonas 21,72 eur.  1 1 10 10 

Sintezatorius 21,72 eur. - - - - 

Chorinis dainavimas 21,72 eur. 1 1 6 6 

Solinis dainavimas 21,72 eur. 1 1 - - 

Smuikas 21,72 eur. 1 1 2 2 

Violončelė 21,72 eur. - - 1 1 

Gitara 21,72 eur. - - 1 1 

Akordeonas 21,72 eur. 1 1 3 3 

Fleita 21,72 eur. - - - - 

Klarnetas 21,72 eur. - - 1 1 

Saksofonas 21,72 eur. - - 1 1 

Trimitas 21,72 eur. - - 1 1 

Mušamieji 21,72 eur.   - - 

Kanklės 21,72 eur. - - - - 

Birbynė 21,72 eur. - - 1 1 

Lumzdelis 21,72 eur.     

Viso:  5 5 27 27 

 

6. Mokykloje veikiantys kolektyvai  

Kolektyvo pavadinimas Vadovas 
Moksleivių 

skaičius kolektyve 

Fortepijono ir styginių instrumentų II-III klasių 

jaunučių choras 

S. Bradūnas 30 

Chorinio dainavimo I klasės Jaunučių choras I. I. Račkauskienė  29 

Chorinio dainavimo II - III  klasių jaunučių choras I. I. Račkauskienė  55 

Fortepijono dalyko Jaunių choras „Šypsena“ V. Ruzgys 110 

Chorinio dainavimo dalyko Jaunių choras „Gaida“ L. Tomkevičienė  54 

Vokalinis ansamblis „Dixi“ S. Meškauskienė  16 

Vokalinis ansamblis „Dixi Junior“ S. Meškauskienė  25 

Vokalinis ansamblis „Dixi mažylės“ S. Meškauskienė  15 

Violončelių ansamblis N. Augustauskienė  12 

Smuikininkių ansamblis  J.Alymova    6 

Stygininkų instrumentų orkestras M. Jankūnas  26 

Akordeonų orkestras V. Umbrasas  25 

Roko grupė A. Rakšnys    8 

Fleitų ansamblis A. Kontautienė   10 

Instrumentinis ansamblis „Allegrezzo“  S. Bulygo 

 L. Černych 

 R. Pauliuonienė 

   3 

Tautinių instrumentų ansamblis (lumzdeliai, 

birbynės, kanklės) 

M. Trimonis   13 

Folklorinis ansamblis R. Vilys     8 

Skudučių ansamblis J. Narkutė     6 

Vokalinis berniukų ansamblis M.Cicėnaitė 8 

Vokalinis vaikinų ansamblis R. Bernatonytė   10 

Saksofonininkų ansamblis A.Pupkevičius     6 
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7. Duomenys apie mokyklos vadovus (direktorių, pavaduotojus) 

Etato 

pavadinimas 

Vardas 

pavardė 
Išsilavinimas Kvalifikacija 

Ped. 

stažas 

Vadyb. 

stažas 

Vadybinė 

kvalifikacin

ė kategorija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

laikinai einanti 

direktoriaus 

pareigas. 

Daina 

Rakšnienė 
Aukštasis 

Mokytoja 

ekspertė 
38 m. 26 m. 

II vadybos 

kvalifikacinė 

kategorija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Lina 

Tomkevičienė 
Aukštasis 

Mokytoja 

metodininkė 
10 m. 1,5 m.       Nėra 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 0,5 

etato 

Stasys Strička Aukštasis 
Mokytojas 

metodininkas 
49 m. 42 m. 

II vadybos 

kvalifikacinė 

kategorija 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 0,5 

etato 

Vydmantas 

Ruzgys 
Aukštasis 

Vyr. 

mokytojas 
37 m. 12 m. Nėra 

 

 

8. Duomenys apie pedagogus 
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104 89 89 88 28 18 32 10 3 - 1 2 - 

 

9. 2018-2019 m. m. veiklos plano prioritetai ir rezultatai: 

 

Prioritetai: 

Gerinti ugdymo kokybę; 

Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui plėtoti gebėjimus ir įgūdžius, siekti pageidaujamų tikslų; 

Laiku ir tinkamai organizuoti mokymosi pagalbos teikimą mokykloje; 

Tobulinti saugios mokymo(si) aplinkos kūrimą mokykloje, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 

dalyvauti patyčių ir smurto prevencinėse programose; 

Aktyvinti tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymą; 

Efektyvinti mokyklos valdymą, skatinti glaudesnį  mokyklos bendruomenės narių 

bendradarbiavimą. 

Rezultatai: 

Mokykloje sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui siūlyti savo iniciatyvas. Dauguma 

idėjų yra įgyvendintos; 

Mokykloje skatinamas dalijimasis gerąja patirtimi; 
Mokyklos vadovai, organizuodami komandinį darbą, kreipia ir motyvuoja mokyklos bendruomenę 

siekti užsibrėžtų strateginių tikslų; 

Kokybiška, kvalifikuota ir nuosekli mokyklos veikla, tenkina įvairiapusiškus mokinių poreikius; 

Racionaliai planuojamas programų įgyvendinimas;  

Dalykų mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 
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10 . 2018-2019 m. m. veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatai.  

Tikslai Uždaviniai Rezultatai 

1. Ugdymosi aplinkų 

tobulinimas, 

modernizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Virtualios aplinkos 

kūrimas muzikos mokymui 

( si) su interaktyviomis 

mokymo priemonėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Atnaujinti ugdymosi 

aplinką, įsigyti naujos 

ugdymo procesui 

reikalingos įrangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikos istorijos ir solfedžio mokytojai parengė 

interaktyvias pamokas. Pamokų pavyzdžiai patalpinti 

internetinėje svetainėje www.ismaniklase.lt: 

- „XX a. impresionistinė muzika “ - (mokyt. 

B.Jurkonytė ); 

-  „Solfedžio III klasei. Tercija. Trigarsis“ - 

(mokyt. metod. G.Rastenytė – 

Mališauskienė) ; 

- Solfedžio pamoka III klasei. „Kvintakordai – 

trigarsiai. Mažoras, minoras, tonika“ – 

(mokyt. metod. R.Svirskienė ) 

 

2019 m. 02 pristatytas mokyt. metodi. R. Vilio IKT 

projektas „Konferencinis skambutis“. Projekte 

nuotoliniu mokymo būdu dalyvavo tautinių 

instrumentų metodinės grupės mokiniai. 

 

2018-2019 m. m. mokytojų L.Tomkevičienės, 

B.Jurkonytės, V.Čojienės tęstinis projektas 

„Interaktyvi mokomoji medžiaga LSD ekranuose“. 

Per mokslo metus pildoma LSD ekranuose 

mokomoji solfedžio, muzikos istorijos medžiaga. 

Mokiniams sudaryta galimybė savarankiškai gilinti 

žinias. 

 

Mokytoja V.Čojienė pritaikė QR kodą Vilniaus 

Algirdo muzikos mokyklai. Kodas nukreipia 

mokinius, mokytojus, tėvus, svečius į mobiliojo 

įrenginio puslapį. Informacija gaunama sparčiau ir 

išsamiau 

 

 

 

 

 

Atnaujintos 208, 209, 210, 309, 310, 311 klasės. 

Sutvarkyta kompiuterių instaliacija ir ryšiai.  

208, 210, 309 klasėse įrengtos interaktyvios lentos, 

spausdintuvai. 

Atnaujinta mokyklos Aktų salės įranga. Sutvarkytas 

salės apšvietimas, nupirkti nauji choro laiptai, 

pianinas. Įdiegtas mokykloje dalinai bevielis ryšys. 

Papildyta populiariosios muzikos klasė įranga ir 

aparatūra, reikalinga ugdymui  bei renginių 

organizavimui. Nupirkta profesionali garso 

atgaminimo ir garso įrašymo aparatūra: kolonėlės, 

mikšeriniai pultai, bevieliai mikrofonai, garso 

ribotuvai, mikrofonų padai, led prožektoriai 

renginiams. 

 

 

 

http://www.ismaniklase.lt/
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2. Tobulinti ugdymo 

vadybą, 

modernizuojant 

ugdymo bazę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Plėtoti ir tobulinti 

mokytojų veiklos planavimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

2019-03-19 Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje 

vyko SMART interaktyvaus ekrano kursai „Praktiški 

mokymai“ muzikos mokyklos mokytojams. 

2019-06-04 konferencija Vilniaus  Algirdo muzikos 

mokykloje „XXI a. pedagogika: dabarties iššūkiai ir 

perspektyvos“ (D.Rakšnienė, L.Tomkevičienė, 

B.Jurkonytė, I.Banevičiūtė, M.Pleitaitė, V.Čojienė). 

XXIa. Respublikinis solfedžio dalyko mokinių 

kompetencijų projektas – konkursas „Natų kraitelė 

2019„. 

Mokyt.ekspertė G.Savinienė sukūrė dainą „Myliu 

Lietuvos šalelę“ pagal V.Baltrėno žodžius jaunučių 

chorui. Jaunučių choras „Ri dig do“ (vadovė 

I.Račkauskienė) atliko šį kūrinį. 

2019-05-16 tarpdisciplininis IV klasės chorinio 

dainavimo metodinės grupės mokinių fortepijono 

dalyko ir teorijos skyriaus projektas ,,Muzikinė 

viktorina 2018“. 

Mokytojų S.Bulygo ir J.Buožienės tęstinis projektas 

„Muzikavimo abėcėlė“ ir „Fortepijoninės technikos 

ugdymas, skambinant pratimus greitu tempu“. 

2019-06-04 Konferencija „XXI a. pedagogika: 

dabarties iššūkiai ir perspektyvos“. Pranešimus 

skaitė: 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojai: 

Mokyt. B.Jurkonytė - „XXIa. technologinės 

pedagogikos polemika. Interaktyvių galimybių 

taikymas muzikos istorijos pamokose“; 

Mokyt. ekspertė G.Savinienė - „Lietuvių vokaliniai – 

instrumentiniai kūriniai solfedžio pamokose“‘  

Mokyt. metod. R.Vilys integruotos muzikos istorijos 

pamokos, pristatant edukacinę programą „Lietuvių 

liaudies instrumentai muzikos istorijos pamokoje“. 

Mokyt. metod. I.Banevičiūtė „Kaip greičiau išmokti 

griežti smuiku? Pagalba mokiniui ir mokytojui.  

2019-05-30 mokyt.ekspertė R.Pancekauskienės 

pristatė metodinį darbą „Įgūdžių lavinimas grojant 

akordeonu pradiniame etape“ 

2019-05-30 (įsak.Nr.V-43) patvirtinta pradinio ir 

pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo akordeono programa. Parengė 

mokyt. ekspertė R.Pancekauskienė. 

2019-05-30 (įsak.Nr.V-43) patvirtinta pradinio ir 

pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymą kanklių programa. Parengė vyr. 

mokyt. J.Narkutė. 

2019-01-10 patvirtintas vyr. mokytojo R.Vilio 

metodinis darbas „Keturmetė pradinio muzikinio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo lumzdeliu 

programa“ ir metodines priemones. 

2019-04-23 smuiko mokytojos metodininkės 

I.Banevičiūtė metodinis darbas „Smuikininko 

štrichinio meistriškumo ugdymas meninės išraiškos 

kontekste“ ir „Štrichiniai etiudai smuikui“. 

2018-10-09 Mokyt. metod. I.Banevičiūtės atvira 
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. 

2. 2. Grupinių ir 

individualių pamokų 

stebėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Mokinių pasiekimų 

stebėsenos ir gautų rezultatų 

apibendrinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. Tobulinti šiuolaikinės 

pamokos vadybą 

(planavimą, organizavimą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pamoka „Metodinės korekcijos ruošiantis techninei 

įskaitai“, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-02 (1–7 d.) mokyt. metod. R.Vilio atviros 

muzikos istorijos pamokos IV-VII klasių mokiniams 

„Lietuvių liaudies instrumentai“, Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla. 

2019-03-04 mokyt. metod. L.Jeriominos atvira 

pamoka „Kūrinių interpretacija ir techninių 

problemų sprendimo būdai ugdant jaunąjį pianistą“, 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-03-06 mokyt. R.Kaziulienės atvira pamoka 

„Puošnusis barokas“; Vilniaus Algirdo muzikos 

mokykla. 

2019-03-15 mokyt. D.Tareilytės - Juškienės atvira 

pamoka „Techniniai sunkumai ir jo sprendimo būdai 

S.Rachmaninovo preliude op.3 Nr.2.”, Vilniaus 

Algirdo muzikos mokykla. 

2019-03-18 vyr.mokyt. M.Pleitaitės atvira pamoka“ 

Griežimo technikos tobulinimas, ruošiantis 

konkursui”, B.Dvariono dešimtmetė muzikos 

mokykla. 

 

 

 

 

Dėstomų dalykų metodinių grupių rengiamų mokinių 

žinių perklausos, akademiniai koncertai (mėnesiniai 

planai 2019-03-01( įsak.Nr. V-20); 

2019-03-28d. (įsak.Nr.V-27; 2019-04-29 d. įsak. Nr. 

V-37). 

Baigiamųjų klasių mokinių žinių patikrinimas 2019 

m. kovo 28 d.(įsak.Nr M – 35). 

2019-01-30 „Solfedžio pagrindinio ugdymo 

programos pasiekimų patikrinimas: patirtis ir 

aktualijos“, VI-asis respublikinis muzikos pedagogų 

seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir 

inovacijos“ – mokyt.ekspertė R.Bernatonytė. 

 

 

2019-03-20 mokyt. E.Juciūtės metodinis pranešimas 

„Fleitos vibrato: įtaka meninei raiškai ir 

interpretacijai“. Dalyvavo pučiamųjų metodinės 

grupės mokytojai. 

2019-04-03 metodinė diena „Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetencijos ugdymas šiandieną. 

Mokinių gebėjimų ugdymas projektinėje veikloje“. 

Respublikinio solfedžio dalyko mokinių 

kompetencijų projekto - konkurso "Natų kraitelė 

2019" pristatymas. Mokyt.metod. G,Rastenytė - 

Mališauskienė. 

2019-04-17 Respublikinis solfedžio dalyko mokinių 

kompetencijų projektas - konkursas "Natų kraitelė 

2019". Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

Dalyvavo IV kl. solfedžio grupių mokiniai iš 

Kėdainių, Panevėžio, Grigiškių ir Vilniaus muzikos 
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2.5. Parengti naujas ugdymo 

programas, plėsti 

informaciją apie Vilniaus 

Algirdo muzikos mokyklą. 

 

mokyklų. Projekto organizatorė mokyt. G.Rastenytė 

Mališauskienė.  

2019-03-30: Parodos „Getona, žalia, raudona“ 

skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

atidarymas ir pristatymas Vilniaus Algirdo muzikos  

mokykloje. Mokytoja V.Apanavičienė 

2019.06.04 Metodinio darbo "Lietuvių vokaliniai-

instrumentiniai kūriniai solfedžio pamokose III dalis. 

Užduotys V-VII klasėms" pristatymas 

konferencijoje, Lietuvos muzikos mokyklų solfedžio 

dalyko mokytojams. Autorė mokyt.ekspertė 

G.Savinienė 

2018-2019 m Mokyt. B.Jurkonytė ir V.Čojienė 

papildė muzikos mokyklos supažindinamosios 

medžiagos biblioteką su video, kuriuose skamba 

F.Schuberto muzika, romantizmo simfoniniai 

kūriniai. Muzikinių video filmukų, paremtų muzikos 

istorijos disciplinos turiniu. 

2019-04-15 VAMM vyko 6 kl. renginys „Skaitykime 

iš lapo“ , organizuotas mokytojos Z.Šablinskienės. 

2019-04-12 Diktantų konkursas „Ritmas ir 

melodija“. Konkurse dalyvavo 105 solfedžio dalyko 

mokiniai. Organizatorė mokyt.ekspertė 

R.Bernatonytė. Dalyvavo mokytojų G.Rastenytės-

Mališauskienės, G.Savinienės, R.Svirskienės, 

R.Bernatonytės, J.Grinevič-Tunkeliun mokiniai. 

2019-01-09 Respublikinio projekto „Ritmuojame ir 

kuriame kartu“ I etapas. Dalyvavo G.Rastenytės-

Mališauskienės IV ir VI kl. solfedžio grupių 

mokiniai. Teminis vakaras – koncertas „Tu, vaikyste, 

nuostabi“ skirtas Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų 

dienai. Mokytojos R.Svirskienės mokiniai teikė 

piešinius. Mokinės Paulinos Vasiliauskaitės piešinys 

pripažintas laimėtoju. 

2019-02-20 d. solfedžio dalyko mokiniai dalyvavo 

kūrybinėse dirbtuvėse „Ritmas - tai jėga“, skirta 

vasario 16-ajai. Tai Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių- darželių 

dalyvių projektas „Ritmuojame ir kuriame kartu“ I 

etapas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 

 

 

 

 

Parengtos ankstyvojo muzikinio ugdymo, formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos: 

Mokytojos A.Jundo parengta ankstyvojo muzikinio 

ugdymo programa; 

Mokytojų: met. J.Buožienės, A.Jundo, I.Naujikaitės, 

vyr. mokyt. .J.Šablinskaitės – Sokalskos, M. 
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Bidlauskienės parengtos chorinio dirigavimo 

fortepijono dalyko pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos; 

Mokytojos ekspertės R.Pancekauskienės parengta 

pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo akordeono programa; 

Mokytojos J.Narkutės pradinio ir pagrindinio 

formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo 

kanklių programa; 

Mokytojo met. R.Vilio pradinio formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo lumzdelio programa. 

 

2019-04-17 Atvirų durų diena - koncertas „Sveiki 

atvykę“, 2019 -05- 06 – 2019-06-03 naujų mokinių 

priėmimas. Pravesti tėvų susirinkimai. 

   

3. Dalyvavimas 

projektinėje veikloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Rengti projektus, 

konkursus, festivalius, 

koncertus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-11-14 Mokytojų L.Tomkevičienės ir  

I.Račkauskienės projektas: „Vadovavimas chorui“. 

Seminaras “Balso ir klausos lavinimas dirbant 

grupėje, problemos, sprendimai“. Dalyvavo chorinio 

dainavimo metodinės grupės mokytojai ir mokiniai  

Mokytojų D.Rakšnienės ir L.Tomkevičienės 

organizuoti Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

mokinių koncertai: 2018-12-20 šventinis kalėdinis 

koncertas „Kai žiema sidabrą barsto“; 

2019-01-13 Šventinis koncertas LR seime Lietuvos 

laisvės gynėjų dienai „Graži tėvyne mano“. 

2019-01-24 Mokytojų A.Preikšaitės ir S.Bulygo 

projektas: R.Juknevičienės fortepijoninių pjesių 

rinkinio „Gėlių albumo“ pristatymas – koncertas. 

2019-02-09 Respublikinis projektas - konkursas 

„Muzikos spalvos“. 

2019-02-20/23 Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje 

organizuotas III-asis Tarptautinis Sigito Šilinsko 

klasikinės gitaros konkursas, Vilnius 2019. 

2019-02-15 Mokytojų D.Rakšnienės ir 

L.Tomkevičienės organizuoti koncertai: valstybės 

atkūrimo dienai “Graži tėvyne mano paminėti“; 

2019-02-27 Prevencinė savaitė prieš patyčias, 

svečiuose M. Jankevičius. 

2019-05-03 Mokytoja M. Pleitaitė ir styginių 

orkestro vadovas M.Jankūnas organizavo ir dalyvavo 

projekte „Skamba muzika Lietuvos muziejuose ir 

dvaruose“ Druskininkuose. 

2019-03-04 XIV tęstinis bendravimo ir 

bendradarbiavimo projektas „Dainuokime ir 

muzikuokime drauge“ mokytojos N. Šiliūtė. 

2019-03-07 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

patalpose surengta paroda „Geltona, žalia, 

raudona“. 

2019-03-07 Projekto ciklas - Muzikos įtaka mokinių 

pasaulėžiūros formavimuisi ir  nusikalstamumo 

mažinimui.  

2019-03-08 fortepijono metodinės grupės projektas 

„Muzikinis pavasaris“. 

 2019-03-13 Koncertas skirtas kovo 11-ajai paminėti 
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3. 2. Plėtoti mokyklos 

edukacinę – kultūrinę veiklą 

 

 

 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-03-30 IV Respublikinis muzikos mokyklų 

solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos 

konkursas „Vai, žydėk, žydėk“ Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla. 

2019-03-09 Užgavėnių šventė Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos mokiniai. 

2019-03-16 XIV Respublikinio tęstinio bendravimo 

ir bendradarbiavimo projekto ,,Dainuokime ir 

muzikuokime drauge“ Vilniaus Algirdo muzikos 

mokykla 

2019-04-09 II-III klasių fortepijono met.gr. festivalis 

„Etiudų šventė“ Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-04-10 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

mokinių koncertas – projektas “Linksmam vaikų 

rate” Vilniaus lopšelis-darželis „Kurpaitė“. Org. 

L.Jeriomina. 

2019-04-10 Tęstinis projektas „Kai prabyla 

fortepijonas“ koncertas „Muzikinės išdaigos“. 

2019-04-12 Solfedžio dalyko konkursas „Ritmas ir 

melodija“ Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-04-16 projektas „Bendradarbiavimas su kitų 

muzikos mokyklų Tautinių instrumentų metodinėmis 

grupėmis“. Mokyt. R. Vilys, M. Trimonis. 

2019-04-17 respublikinis solfedžio konkursas „Natų 

kraitelė“ Mokyt. G.Rastenytė – Mališauskienė 

2019-05-03 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

mokinių koncertas M. K. Čiurlionio memorialiniame 

muziejuje, Druskininkuose ir Druskininkų M. K. 

Čiurlionio menų mokykloje. N. Augustauskienė, J. 

Alymova, M. Pleitaitė. 

2019-05-06 Vilniaus muzikos mokyklų stygininkų 

koncertas “Drauge su muzika”. Kino, Teatro ir 

Muzikos muziejus. Mokyt. A. Dainienė, N. 

Augustauskienė. 

2019-05-14 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

mokytojos J.Narkutė, V.Kaziulienė, V.Butkauskienė 

organizavo koncertą – festivalį „Šeimyninio 

muzikavimo džiaugsmas“. 

2019-05-19 Mokyt. R. Paulionienės tęstinis projektas 

„Jaunieji muzikantai ir bažnyčia“ Panaros Dievo 

gailestingumo koplyčioje.  

2019-05-28 I – masis tarptautinių ir respublikinių 

laureatų koncertas Vilniaus Rotušėje „Muzika Tau..“ 

Projekto autoriai D. Rakšnienė ir L. Tomkevičienė. 

2019-05-30 Absolventų koncertas. Dalyvavo 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos absolventai bei 

styginių orkestras. Koncerto garso režisierius 

A.Rakšnys. 

2019-06-05 Mokytojų A.Rakšnio, R.rainio, 

M.Zigmanto, A.Vainiaus, P.Meškėlos, M.Pauliko, 

R.Maslausko populiariosios muzikos metodinės 

grupės mokinių koncertas - „Gitaros ir ne tik...“   

2019-06-04 Muzikos mokyklų mokytojų Vilniaus 

miesto konferencija „XXI amžiaus pedagogika: 

dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“. Vilniaus 
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Algirdo muzikos mokykla. 

2019-02-11 VAMM mokiniai (vadovė mokyt. 

V.Kirnaitė kartu su M.K.Čiurlionio meno mokyklos 

mokiniais dalyvavo edukacinėje programoje 

„Triukšmų įgarsinimas kino filmuose“ Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejuje ir surengė bendrą 

koncertą-susitikimą „Muzikinės akimirkos“.  

2019-06-15-17 d. Kūrybinė muzikos stovykla 

chorams Šventojoje (mokyt.V.Ruzgys, M.Cicėnaitė, 

L.Tomkevičienė). 

2019-06-16 Vakarų krašto dainų šventė „Mes 

Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje. Dalyvavo jaunių chorai 

„Gaida“ ir „Šypsena“ mokytojai L.Tomkevičienė ir 

V.Ruzgys. 

2019-08-(19-24 d.) Vasaros stovykla Molėtuose 

„Išbandykime, kad suprastume“ Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos mokiniams. Stovyklos 

organizacinės darbo grupė mokytojai: M.Jankūnas, 

N.Augustauskienė, J.Alymova, A.Dainienė, 

M.Pleitaitė, R.Vilys) 

 

 

 

11. Didžiausios problemos organizuojant ugdymą.  

Dėl didelio užimtumo bendrojo lavinimo mokyklose ir dalyvavimo kitose popamokinėse 

veiklose, muzikos mokyklos mokiniams tenka neįprastai didelis krūvis 

Daugėja tėvų, skiriančių nepakankamai dėmesio vaikų ugdymo kokybei. Didėja mokinių 

skaičius, kurių tėvai emigruoja į užsienį ir vaikai lieka be tinkamos priežiūros. 

Mokyklos lyderių seminaruose ir projektuose įgyta patirtis ne visada yra pageidaujama 

vyresnio amžiaus, didelį pedagoginį stažą turintiems kolegoms. 

Aktyviai ir atsakingai strateginių tikslų įgyvendinime dalyvauja tik dalis mokytojų. 

Mokytojų sunkiai įsitraukia į kaitos procesą mokykloje. 

Senstanti mokyklos pastatų būklė reikalauja vis daugiau finansinių investicijų. Mažas 

finansinę paramą teikiančių rėmėjų skaičius.  

 

12. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. 

Mokykla pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, 

Vilniaus m. VPK 2-uoju policijos komisariatu ,Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru bei 

kitomis Vilniaus m. švietimo įstaigomis. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru, parengti bendri 

projektai: „Muzikuokime drauge“, „Kurkime, kad suprastume“, paroda „Geltona, žalia, raudona“.  

Bendradarbiaujame su kompozitoriais Z.Bružaite, I.Šeduikiene, atlikėju 

M.Jankavičiumi. M.Jankavičius aktyviai dalyvauja mokyklos prevenciniuose renginiuose prieš 

patyčias; kompozitorė Z.Bružaitė surengė autorinį vakarą Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje. 

Bendradarbiavimo sekoje kompozitorė parašė dvibalsį kūrinį „Miglotas rytas“ skirtą Vilniaus 

Algirdo muzikos mokyklai. I.Šeduikienė vedė meistriškumo pamokas Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos mokinimas bei supažindino ir pasidalino savo naujais išleistais rinkiniais. 

Rengiant kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, bendradarbiaujame su 

VŠĮ „Trakų švietimo centru“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos patyrę pedagogai lankosi mokykloje, konsultuoja mokytojus, vertina perspektyvius, 

pageidaujančius tęsti muzikos mokslus mokinius, dalyvauja mokytojų mokinių klasių koncertuose-

aptarimuose. 

Valstybinių švenčių metu mokyklos mokiniai bei mokytojai koncertuoja LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Valstybinės sienos apsaugos tarnyboje; LR seime. 
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Mokykla bendradarbiauja su Lietuvos kultūros bei muzikų rėmimo fondais, Lietuvos teatro , 

muzikos ir kino muziejumi, Taikomosios dailės muziejumi, M.K. Čiurlionio namais, J. 

Marcinkevičiaus biblioteka, Antavilių senelių namais.  

Mokykla bendradarbiauja su Lietuvos akordeonistų asociacijos Vilniaus m. 

akordeonistų draugija, Naujamiesčio moksleivių namais, Karaliaus Mindaugo vidurine mokykla, A. 

Vienuolio pagrindine mokykla, Baltupių vidurine mokykla, J. Basanavičiaus vidurine mokykla, 

Simono Daukanto gimnazija, Salomėjos Nėries gimnazija. 

Mokykla palaiko ryšius Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Kėdainių, Varėnos, Pabradės, 

Visagino, Trakų, Širvintų, Druskininkų, Molėtų  Kupiškio muzikos mokyklomis. Mokiniai ir 

mokytai aktyviai dalyvauja projektinėje, edukacinėje veikloje, festivaliuose, konkursuose, 

koncertuose.  

Kiekvienais mokslo metais Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai koncertuoja 

Šv. Jokūbo ligoninėje,. Vilniaus rotušėje, Šv. Ignoto , Šv. Kazimiero bažnyčiose.  

 

13. 2018 - 2019 m. m. įstaigos vykdyti miesto, šalies projektai, konkursai: 

Projekto pavadinimas 
Finansavimo 

šaltinis 

Gautos 

lėšos 

Projekto 

dalyvių 

skaičius 

2018-11-14 tęstinis projektas „Vadovavimas chorui“. 

Seminaras “Balso ir klausos lavinimas dirbant 

grupėje, problemos, sprendimai“ dalyvaujant lektorei 

I.Šeduikienei. 

Mokesčio už 

mokslą lėšos 
50 Eur 105 

2018-11-29 – 2019-05-10 tęstinis projektas 

„Pažinkime muzikos instrumentus“ vaikų l/d 

„Kurpaitė“, „Kulverstukas “, „Bildukas“. 

 

    Aplinkos lėšos 200 Eur 135 

2019-02-12 projektas – koncertas „Susipažinkime su 

kompozitoriais“. Kompozitorės Z. Bružaitės kūrinių 

koncertas „Vieną žiemą“ 

Aplinkos lėšos 50 Eur 200 

2019-03-02 Respublikinis kamerinių ansamblių 

festivalis „Muzikuokime drauge“ 

Mokesčio už 

mokslą lėšos 
200 Eur. 225 

2019-03-30 tęstinis projektas „Muzikos terminų 

viktorina“ dalyvavo VAMM ir M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos mokiniai 

Mokesčio už 

mokslą lėšos 
70 Eur. 95 

2019-05-12 tęstinis projektas „Jaunieji muzikantai ir 

bažnyčia“. 

Mokesčio už 

mokslą lėšos 
50 Eur 45 

2019-05-28 tęstinis projektas Tarptautinių ir 

respublikinių laureatų koncertas „Muzika tau“. 

Dalyvauja Algirdo, Karoliniškių, B.Jonušo, 

Naujosios Vilnios muzikos mokyklos. 

Vilniaus 

savivaldybė 
120 Eur 180 

2019-06-(19-24) Edukacinis projektas „Išbandykime, 

kad suprastume“ stovykla. 

Vilniaus 

savivaldybė 
1300 Eur 50 

 

Metodinė veikla, ugdymo programos 

2018-10-12 solfedžio mokyt. metod. G.Rastenytės–Mališauskienės tiriamasis darbas „Muzikinio 

diktanto rašymo metodika. Asmeninė patirtis“.  

2018-11-14 mokyt. metod. I.Banevičiūtės atviros smuiko pamokos „Švaraus intonavimo įgūdžių 

ugdymas“; „Mokinio dalyvavimas konkursuose. Psichologinis ir profesinis aspektas“ B.Dvariono 

dešimtmetėje muzikos mokykloje. 

2018-11-14 Mokyt. I.Banevičiūtės metodinis pranešimas tema: „Štrichų praktika ir panaudojimas 

kūriniuose“, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-12-08 Mokytojos ekspertės R.Pancekauskienės metodinis pranešimas „Techninių įgūdžių 

lavinimas grojant akordeonu I d.“, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2018-12-10 – 2019-06-03 mokytojų B.Jurkonytės, V.Čojienės, L.Tomkevičienės metodinė 

mokomoji medžiaga mokiniams SMART ir LSD ekranuose. 

2018-12-17 smuiko mokytojos metodininkės I.Banevičiūtė metodinis darbas „Švaraus intonavimo 

įgūdžių ugdymas“ 
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2018-12-19 solinio dainavimo vyr.mokytojos K.Beliavskajos metodinė priemonė „Užsienio 

kompozitorių sakraliniai kūriniai“. 

2019-01-25 solinio dainavimo mokytojo P.Meškėlo metodinė priemonė „Vokaliniai pratimai“. 

2019-01-25 smuiko vyr. mokytojos M.Pleitaitės metodinis darbas „Muzikos mokytojas. Tadas 

Šernas – kūrybinis portretas“. 

2019-01-30 Mokyt. eksp. R. Bernatonytės pranešimas „Solfedžio pagrindinio ugdymo programos 

pasiekimų patikrinimas: patirtis ir aktualijos“, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. 

2019-02-19 mokyt. B. Jurkonytės parašytas ir publikuotas straipsnis - Švietimo naujienose               

„ Tarpdisciplininis projektas „Muzikos spalvos“ sukvietė mokinius iš visos Lietuvos“. 

2019-04-03 mokyt. met. G. Rastenytės–Mališauskienės pranešimas „Mokinių kompetencijų 

saviraiškos ugdymas projektinėje veikloje“ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. 

2019-04-03 mokyt. B. Jurkonytės pranešimas „Tarpdisciplininio meno pažinimas ir taikymas 

muzikos istorijos pamokose“, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. 

2019-04-10 mokyt. met.. V.Umbraso atvira pamoka ,,Darbo su akordeonų orkestru specifika‘‘, 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-04-18 vyr. mokytojos M.Pleitaitės atvira pamoka „A. Vivaldi „Metų laikai“ detaše štrichas“ 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

2019-04-25 Mokyt.met. J.Stumbrienės pranešimas seminare - „Vokalinis ugdymas“ „ tema: 

„Teisingas dainininkų kvėpavimas pasirodymo metu“, Rokiškio kultūros centre. 

2019-05-10 mokyt. I.Naujikaitės pranešimas “Didieji meistrai ir jaunieji pianistai“ apie J.S.Bacho, 

W.A.Mocarto, M.K.Čiurlionio ir kitų žymių kompozitorių kūrybą. Algirdo Muzikos mokykloje. 

Mokyt. met. R. Vilys parengė Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos keturmetę pradinio muzikinio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo lumzdelio programą. Parengė J.Degen‘o 20 lengvų etiudų 

obojui, pritaikytų lietuvių tautiniams pučiamiesiems instrumentams“. Pradinio muzikinio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo lumzdelio programos priedus - natų rinkinius: „Švilpynė“ (8 vnt.) 

„Ragelis“ (3 vnt.)„Dudutis. 2019-03-15 gavo prof. habil. dr. R. Apanavičiaus recenzijas, 

metodinėms priemonėms: lumzdelio „Keturmetė pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo. lumzdelio programa“ ir jos aštuoniems natų rinkiniams (priedams) bei „J.Degeno 20 

lengvų  etiudų obojui pritaikytų tautiniams pučiamiesiems instrumentams“. 2019-03-16 šios dvi 

metodinės priemonės patvirtintos Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto departamento muzikos mokyklų metodinio būrelio posėdyje (protokolo Nr.28). 2019-04-30 

parašytos dvi recenzijos LMTA doc. E. Ališausko, apie anksčiau minėtas metodines priemones. 

 

 

14. 2018-2019 m. m. įstaigos organizuoti miesto, šalies, tarptautiniai konkursai, 

festivaliai, kiti renginiai 

Konkurso, festivalio, renginio  pavadinimas 
Konkurso, festivalio, 

renginio vieta 

Kolektyvų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

2018-11-14 Projektas -Vadovavimas chorui“ 

Seminaras “Balso ir klausos lavinimas dirbant 

grupėje, problemos, sprendimai“ 

Vilniaus AMM 2 120 

2018-12-20 Šventinis koncertas „Kai žiema 

sidabrą barsto“ 
Vilniaus AMM 19 180 

2018-12-21 Koncertas „Šv. Kalėdoms artėjant“ LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 
8 24 

2019-01-13 Šventinis koncertas Lietuvos laisvės 

gynėjų dienai „Graži tėvyne mano“ 
LR seimas 8 24 

2019-01-24 R. Juknevičienės fortepijoninių 

pjesių rinkinio „Gėlių albumo“ pristatymas – 

koncertas. 

Vilniaus AMM - 73 

2019-02-09 Respublikinis projektas - konkursas 

„Muzikos spalvos“ 
Vilniaus AMM 85 85 

2019-02-20/23 „III - asis Tarptautinis Sigito 

Šilinsko klasikinės gitaros konkursas, Vilnius 

2019“  

Vilniaus AMM 14 78 

2019-02-15 Šventinis koncertas valstybės Valstybinės sienos apsaugos 7 38 
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atkūrimo dienai paminėti tarnyba 

 

2019-02-27 Prevencinė savaitė prieš patyčias, 

koncertas  
Vilniaus AMM - 420 

2019-03-04 XIV tęstinis bendravimo ir 

bendradarbiavimo projektas „Dainuokime ir 

muzikuokime drauge“ koncertas 

Vilniaus AMM 10 200 

2019 -03-06 tęstinis projektas „Prevencinė 

savaitė prieš patyčias “ Susitikimas su M.            

Jankavičiumi 

Vilniaus AMM 2 370 

2019-03-07 Parodos „Geltona, žalia, raudona“ 

atidarymas 
Vilniaus AMM 5 95 

2019-03-07 Projekto ciklas - Muzikos įtaka 

mokinių pasaulėžiūros formavimuisi ir  

nusikalstamumo mažinimui. Koncertas Kovo  

11-oji Lietuvos Valstybės Atkūrimo Dienai 

paminėti 

Vilniaus rajono Pagirių 

gimnazijos pagrindinio 

ugdymo skyrius 

14 45 

2019-03-08 fortepijono metodinės grupės 

projektas „Muzikinis pavasris“ 
Vilniaus AMM 17 28 

2019-03-13 Koncertas skirtas kovo 11-ajai 

paminėti 
Vilniaus AMM 19 182 

2019-03-30 IV Respublikinis muzikos mokyklų 

solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos 

konkursas „Vai, žydėk, žydėk“ 

Vilniaus AMM 37 72 

2019-03-09 Užgavėnių šventė Gamtininkų stotis. Vilnius 2 85 

2019-03-16 XIV Respublikinio tęstinio 

bendravimo ir bendradarbiavimo projekto 

,,Dainuokime ir muzikuokime drauge“ 

Vilniaus AMM 25 120 

2019-04-09 II-III klasių fortepijono met.gr. 

festivalis „Etiudų šventė“ 
Vilniaus AMM - 70 

2019-04-10 Tęstinis projektas „Kai prabyla 

fortepijonas...koncertas „Muzikinės išdaigos “ 

 

Vilniaus AMM 60 60 

2019-04-12 Solfedžio konkursas „Ritmas ir 

melodija“ 
Vilniaus AMM 105 105 

2019-04-16 projektas „Bendradarbiavimas su 

kitų muzikos mokyklų Tautinių instrumentų 

metodinėmis grupėmis“ koncertas. 

Vilniaus AMM 12 45 

2019-04-17 respublikinis solfedžio konkursas 

„Natų kraitelė“ 
Vilniaus AMM 7 34 

2019-04-17 Atvirų durų dienos koncertas „Sveiki 

atvykę“ 
Vilniaus AMM 12 170 

2019-05-03 Projektas „Skamba muzika Lietuvos 

muziejuose ir dvaruose“ 

M. K. Čiurlionio muziejus, 

Druskininkai 
1 48 

2019-05-14 Koncertas – Festivalis „Šeimyninio 

muzikavimo džiaugsmas“ 
Vilniaus AMM 24 200 

2019-05-19 Tęstinis projektas „Jaunieji 

muzikantai ir bažnyčia“ Panaros Dievo 

gailestingumo koplyčioje 

Panara, Merkinės sen., 

Varėnos r. sav. 
10 17 

2019-05-28 I - tarptautinių ir respublikinių 

laureatų koncertas „Muzika Tau..“ 
Vilniaus rotušė 32 175 

2019-05-30 Absolventų koncertas Vilniaus AMM 5 148 

2019-06-04 Muzikos mokyklų mokytojų 

Vilniaus miesto konferencija „XXI amžiaus 

pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities 

Vilniaus AMM 2 59 
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perspektyvos“ 

 

15. 2018-2019 m. m. dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: 
Konkurso ar festivalio 

pavadinimas 

Vieta Data Dalyviai Mokytojai, 

chormeisteriai, 

koncertmeisteriai 

Rezultatai 

Tarptautinis chorų 

festivalyje - konkurse 

“Šiauliai Cantat”. 

Šiauliai 2018-10-

04-07 

Mergaičių choras 

„DIХI” 

S.Meškauskienė 

K.Beliavskaja 

S.Bulygo 

Sidabro 

diplomas ir 

Grand Prix 

konkurse. 

Tarptautinis konk. „Les 

Cles d,Or“-Aukso 

raktai“ 

Vilnius 2018-10-18 A.Rimkevičiūtė V kl. I. Banevičiūtė Laureatė  

II Tarptautinis V. 

Furmanavičiaus jaunųjų 

akordeonistų konkursas  

Vilnius 2018-10-26 Ansamblis 

,,Allegrezza‘‘ 

S. Bulygo 

L.Černych 

R.Paulionienė 

I vietos 

laureatai 

Tarptautinis konkursas 

„Silver Bells“ 

Daugpilis 

(Latvija) 

2019-01-11 

 

Mergaičių choras 

„DIХI” 

S.Meškauskienė 

K.Beliavskaja 

S.Bulygo 

Laureatas,  

II vieta 

Tarptautinis konkursas 

„Tautiniai akcentai 

muzikoje”, 

Karoliniški

ų muzikos 

mokykla 

2018-11-25 R.Griciūtė IV kl. Mokyt. E.Juciūtė II vieta  

XI-asis tarptautinis 

Broniaus Jonušo vardo 

pučiamųjų instrumentų 

solistų, ansamblių ir 

orkestrų festivalis 

Vilnius 2019-02-22 G.Verseckaitė 

(KMUG) 

V.Česaitienė Diplomantė 

XI- asis tarptautinis B. 

Jonušo vardo pučiamųjų 

instrumentų solistų, 

ansamblių ir orkestrų 

festivalis. 

B. Jonušo 

muzikos 

mokykla 

2019-02-

21-23 

J.Lekavičius MMUG, 

I.Labanauskas V kl.,  

M.Vaižmužis IV kl. 

Mokyt. A. 

Pupkevičius 

 

Laureatai 

Tarptautinis festivalis-

konkursas „Space 2019“ 

Muzikinis 

teatras – 

klubas 

„Legenda“ 

2019-03-02 Austėja Misiukaitė IV 

kl. 

J.Stumbrienė Laureatė  

Tarptautinis festivalis-

konkursas „Space 2019“ 

Muzikinis 

teatras – 

klubas 

„Legenda“ 

2019-03-02 G. Malinauskaitė 

KMUG 

J.Stumbrienė Nominacija 

už 

originaliausia

i atliktą 

kūrinį 

Tarptautinis 

akordeonistų konkursas 

„Vilnius 2019“ 

Mokytojų 

namai 

2019-03-22 Ansamblis 

„Allegrezza“ 

S.Bulygo 

L.Černych 

R.Paulionienė 

Diplomantas 

Tarptautinis medinių ir 

varinių pučiamųjų 

instrumentų konkursas 

,,VENTUS 

MUSICALE”  

Vilnius, B. 

Dvariono 

dešimtmetė 

muzikos 

mokykla 

2019-03-30 P.Labanauskas II kl.   T.Česnauskas 

 

III vieta  

VIII tarptautinis jaunųjų 

atlikėjų ir kompozitorių 

konkursas „Muzikos 

garsai“ 

Vilniaus B. 

Dvariono 

dešimt. 

muzikos 

mokykla 

2019-04-19 R.Griciūtė IV kl. 

L.Griciūtė IV kl. 

E.Zykutė I kl., 

E.Juciūtė, 

I.Plungaitė 

I vieta 

ans.k.ir II 

vieta solistų 

kategorijoje.  

VIII Tarptautinis 

jaunųjų atlikėjų ir 

kompozitorių konkursas 

“Muzikos garsai” 

Vilniaus 

B.Dvariono 

DMM 

2019.04.19 D.Kazakova V kl. N.Karaškaitė III vieta 

XXVI Tarptautinis S. 

Moniuškos talentingų 

Vilniaus 

mokytojų 

2019-05-11 D.Kazakova  N.Karaškaitė Laureatė 
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vaikų ir jaunimo 

festivalis – konkursas. 

namai 

Tarptautinis jaunųjų 

atlikėju konkursas „Citta 

Di Bartletta“ Italija 

Italijoje 2019-05-12 J. Liutkus N.Marcinkevičiūtė I vieta 

II tarptautinis konkursas 

“Trofeo musicale 2019” 

Kauno I-oje 

muzikos 

mokykla 

2019-06-07  M. Jokubauskaitė  V.Česaitienė III vieta 

VII Tarptautinis 

chorinės muzikos 

festivalis – konkursas 

„Auksinė Šalčios 

juosta“  

Eišiškės 2019-06-08 Mergaičių choras 

„DIXI“ 

S.Meškauskienė 

K.Beliavskaja 

 

Bronzinė 

„Šalčios“ 

juosta 

 

 

Bendradarbiavimas su užsienio partneriais: 

 

16. Moksleivių, 2018-2019 m. m. įvairių konkursų dalyvių skaičius:  

2018-2019 m. m. Miesto Šalies Tarptautinių 

Konkursų dalyvių 105 204 53 

Konkursų laureatų 79 82 21 

 

17. Moksleivių skaičiaus kitimas įstaigoje per paskutinius penkerius metus: 

Metai 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Stojusių į mokyklą 

moksleivių skaičius 

 

136 

 

180 

 

199 

 

177 

 

180 

Priimtų į mokyklą 

moksleivių skaičius 

 

127 

 

175 

 

189 

 

168 

 

174 

 

 

L. e. direktorės pareigas  Daina Rakšnienė 

 

 

Ataskaitą rengė                               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė                                                                                                     


