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VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos veiklos planas 2021 metams nustato įstaigos tikslus bei 

uždavinius, apibrėžia prioritetus. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, tenkinti 

mokinių, bendruomenės muzikinio meninio ugdymosi poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius. Planą įgyvendins Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojai ir 

kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos metinis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į mokyklos 

strateginius tikslus ir uždavinius: 

I. Kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

Tobulinti mokytojų pedagogines ir vadybines kompetencijas; atnaujinti ir kurti naujas ugdymo 

programas; ugdymo procese, bendravimui su tėvais, mokyklos bendruomene, informacijos pateikimui, 

naudoti edukacinių ir virtualių aplinkų teikimas galimybes. 

II. Plėtoti ir tobulinti meninę – švietėjišką veiklą. 

Tęsti senąsias mokyklos menines veiklos tradicijas, kurti naujas; ugdyti mokinių pilietines ir 

tautines vertybes. 

III. Tobulinti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką. 

 Vykdyti mokyklos veiklos informacinę sklaidą, atnaujinti ugdymo bazę bei estetišką aplinką, 

sukurti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugią aplinką. 

 

MOKYKLOS VIZIJA 

Moderni, patraukli, kūrybiška, ieškanti inovacijų, vis atsinaujinanti, prisitaikanti prie 

besikeičiančios visuomenės muzikos mokykla.  

MOKYKLOS MISIJA 

Atskleisti ir plėtoti ugdytinių meninius, muzikinius gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, suteikti 

dalykines ir bendrąsias kompetencijas, prisidėti prie šalies muzikinės kultūros puoselėjimo. 

VERTYBĖS 

Bendruomeniškumas ir tolerancija, tikslo siekimas. Profesionalumas, savigarba ir pagarba 

kitiems. 

VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, mokytojų kompetencijų plėtojimas.  

2. Mokyklos kultūros ir meninių tradicijų puoselėjimas.  

3. Mokinių teisės į saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką įgyvendinimas.  



MOKYKLOJE VYKDOMOS UGDYMO (SI) PROGRAMOS 

  Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa. Rekomenduojama 5-7 metų amžiaus vaikams. 

Muzikos rašto ir kultūros pažinimas. Ugdymo trukmė 1-2 metai.  

Pradinio muzikinio ugdymo programa. Rekomenduojama pradėti iki 8 metų amžiaus. Muzikos 

instrumentas (dainavimas), solfedžio, pasirenkami muzikinio ugdymo dalykai, choras. Ugdymo trukmė 

4 metai.  

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa. Baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą. 

Muzikos instrumentas (dainavimas), solfedžio, muzikos istorija, orkestras, choras, pasirenkamieji 

muzikinio ugdymo dalykai. Ugdymo trukmė 4 metai.  

Kryptingo muzikinio ugdymo programa siūloma mokiniams baigusiems pradinio ir pagrindinio 

muzikinio ugdymo programas ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus muzikinės raiškos gebėjimus. 

Muzikos instrumentas (dainavimas), orkestras, choras. Ugdymo trukmė 1- 2 metai. 

MOKYKLOS VADOVAI 

 Laikinai einanti direktoriaus pareigas D. Rakšnienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui  

 L. Tomkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Uleckienė, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui S. Strička, direktoriaus pavaduotoja ūkiui A. Frolova.  

 

MOKYTOJAI 

Mokykloje dirba 83 pedagogai. Visi su aukštuoju išsilavinimu. 9 – mokytojų ekspertų, 31 – 

mokytojas metodininkas, 18 – vyr. mokytojų, 23– atestuoti mokytojai,  2 - neatestuoti mokytojai. 

 

2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ  

 

2020 metų mokyklos veiklos plano analizė patalpinta mokyklos internetinėje svetainėje: 

https://www.vamm.lt/wp-content/uploads/2021/02/Algirdo-MM-2020-m.-veiklos-ataskaita.pdf 

 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

I. Tikslas: kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

1. Uždavinys: mokytojų ir vadovų kompetencijų plėtra. 

Priemonės Terminas Atsakingi 

asmenys 

Laukimas rezultatas Lėšos 

1.1. Mokytojo kompetencijų 

tobulinimas pagal mokytojo 

poreikį. 

Visus 

metus 

L. Tomkevičienė 

Visi mokytojai 

Kvalifikacijos kėlimas 

pagal poreikį atnaujins 

ar pastiprins mokytojų 

žinias ar gebėjimus.  

Aplinkos 

lėšos. 

200 Eur. 

1.2. Direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui, ūkio reikalams 

kvalifikacijos kėlimas. 

03/10 

mėn. 

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

A. Frolova 

Pažintis su 

edukacinėmis 

naujovėmis bei jų 

sklaida Vilniaus 

Algirdo muzikos 

mokykloje. 

Aplinkos 

lėšos. 

1000 Eur. 



1.3  Dalinimasis patirtimi. 

Integruotų pamokų (dienų), 

naudojant technologijas ir 

įvairius darbo metodus, 

organizavimas. 

10 mėn. L. Tomkevičienė 

Teorijos dalykų 

mokytojai. 

 

Organizuota bent viena 

integruotų veiklų diena 

(solfedžio, muzikos 

istorijos ir pagrindinio 

dalyko). Glaudus 

mokytojų bendravimas 

ir bendradarbiavimas. 

Aplinkos 

lėšos. 

1.4 Mokytojų, kurie ruošiasi 

atestuotis, kvalifikacijos kėlimas 

ir dokumentų rengimas. 

03-11 

mėn. 

D. Rakšnienė 

L. Tomkevičienė 

Sėkmingas mokytojų 

pasirengimas atestacijai 

2021 metams. 

Mokytojai įgys 

aukštesnes 

kvalifikacines 

kategorijas bei įgytos 

žinios ir dalykinės 

kompetencijos prisidės 

prie aktyvesnės veiklos 

metodinėse darbo 

grupėse. 

Aplinkos 

lėšos. 

800 Eur. 

2. Uždavinys: skatinti mokytojų komandinį darbą. 

2.1. Mokymosi nuotolinio būdu  

analizė, apklausos 

organizavimas, bendruomenės 

informavimas. 

01-11 

mėn.  

M. Uleckienė 

L. Tomkevičienė 

Muzikos teorijos 

mokytojai. 

 

Apklausoje dalyvaus 

bent 40 proc. 

respondentų. Duomenis 

panaudosime mokyklos 

įsivertinimui, 

tolimesniam veiklos 

planavimui. Atlikta 

dviejų apklausų (sausio 

ir spalio mėn.) analizė. 

Aplinkos 

lėšos. 

2.3. Ugdymo programų 

rengimas, papildymas. 

05-06 

mėn. 

L. Tomkevičienė 

R. Bernatonytė 

D. Verbickas 

Parengtos solfedžio, 

saksofono, chorinio 

dainavimo pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

programos. 

Aplinkos 

lėšos. 

2.4.  Skatinti pedagogų 

dalykines ir didaktines 

kompetencijas, 

stiprinti mokinio ir mokytojo 

dialogą.  

Visus 

metus 

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

Mokytojų ekspertų ir 

metodininkų vedamos 

atviros pamokos, 

mokytojai dalinasi 

gerąją patirtimi. 

Aplinkos 

lėšos. 

2.5. Metodinių grupių veiklų 

planavimas. 

Visus 

metus 

D. Rakšnienė 

L. Tomkevičienė 

Aktyvus metodinių 

grupių dalyvavimas 

mokyklos veiklose, 

parengti metiniai veiklų 

planai bei metinės 

atskaitos. 

Aplinkos 

lėšos. 

2.6. Mokinio individualios 

pažangos ir pasiekimų 

stebėjimas.  

Visus 

metus 

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

Parengtas mokinio 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

Aplinkos 

lėšos. 



aprašas. Efektyvus 

individualios pažangos 

stebėjimas, vykdoma 

analizė, į procesą 

įtraukiamas mokinys, 

tėvai (globėjai), dalykų 

mokytojai, 

administracija. 

3. Bendradarbiavimo su tėvais, mokyklos bendruomene. 

3.1  Ugdymo proceso 

organizavimas mišriu būdu. 

Visus 

metus 

D. Rakšnienė 

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

 

 Zoom platformos 

naudojimas: mokytojų, 

tėvų susirinkimų 

organizavimui, 

konsultacijų mokiniams 

bei namų mokymui. 

Aplinkos 

lėšos. 

3.2. Elektroninio dienyno 

„Tamo“ naudojimas. 

01 mėn. D. Rakšnienė 

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

 

Mokiniai 

ir  tėvai operatyviai, 

sistemingai  gauna 

informaciją apie 

vykdomą ugdymo 

procesą, 

vaikų pasiekimus, 

pamokų lankomumą, 

anketinių apklausų 

rezultatus 

elektroniniame dienyne 

„Tamo“. 

Aplinkos 

lėšos. 

II. Tikslas – plėtoti ir tobulinti meninę – švietėjišką veiklą. 

2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

2.1. Bendradarbiavimas su 

mokyklomis organizuojant 

parodas, koncertus. 

Visus 

metus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pasirašyta bent viena 

bendradarbiavimo 

sutartis su muzikos 

mokykla. Įvykusi 

koncertų, parodų veiklų 

sklaida, talpinama 

mokyklos internetinėje  

svetainėje bei 

eksponuojama 

mokyklos stenduose. 

Aplinkos 

lėšos. 

200 Eur. 

2.2. Rengti susitikimus – 

koncertus su garsiais Lietuvos 

kompozitoriais. 

11 mėn. G. Rastenytė – 

Mališauskienė 

N. Šiliūtė 

Susitikimuose su 

garsiais kompozitoriais 

dalyvauja 40 % 

mokinių.  

Aplinkos 

lėšos. 

400 Eur. 

2.4. Inicijuoti mokyklos mokinių 

koncertų ciklus. 

Visus 

metus 

Metodinės grupės Per metus surengta 

daugiau nei penki 

koncertų ciklai senelių 

globos namuose, kurie 

skirti Pasaulinei gerumo 

Aplinkos 

lėšos. 



dienai, Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių 

dienai, mamos dienai, 

bepasitinkant Šv. 

Kalėdas  ir kt.  

Mokinių koncertas 

„Motina ir saulė“ 

Birštono sanatorijoje 

„Versmė“ ir kt. 

Mokiniams 

puoselėjamos 

bendražmogiškos 

vertybės, tolerancija 

vyresniam žmogui. 

3. Tęsti senąsias mokyklos menines veiklos tradicijas, kurti naujas. 

3.1. Organizuoti tradicinius 

mokyklos renginius; kūrybines 

vasaros ir rudens stovyklas. 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Organizuoti tradiciniai 

mokyklos renginiai: 

mokyklos Kalėdinis 

koncertas; atvirų durų 

dienos koncertas; 

VAMM absolventų 

diplomų įteikimo 

šventė, Šeimyninio 

muzikavimo 

džiaugsmas; parengti ne 

mažiau dviejų projektų 

edukacinėms  

stovykloms mokinių 

atostogų metu. 

Efektyviai planuojama 

ir vykdoma 

neformaliojo švietimo 

veikla. 

Aplinkos 

lėšos. 

7000 Eur. 

3.2. Įgyvendinti bent 2 (dvi) 

veiklas metuose, į kurias 

integruotos valstybinių švenčių 

paminėjimai. 

01/03/12 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Koncertai Valstybės 

sienos apsaugos 

tarnyboje bei Vilniaus 

Algirdo muzikos 

mokykloje - minint 

svarbias valstybei datas. 

Aplinkos 

lėšos. 

3.3. Mokinių dalyvavimas 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto 

konkursuose bei edukacinėse 

veiklose. 

Visus 

metus 

Dalykų mokytojai Mokiniai aktyviai 

dalyvauja 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose, 

miesto konkursuose bei 

edukacinėse veiklose. 

Aplinkos 

lėšos. 

III. Tikslas - tobulinti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką. 

3.Uždavinys: mokymosi aplinkų tobulinimas ir modernizavimas 

3.1. Akustiškai įzoliuoti klases. 05/08 D. Rakšnienė Įrengta choro studija. Aplinkos 

lėšos. 



mėn. A. Frolova Atlikti pirmo aukšto 

klasių remonto darbai. 

100000 

Eur. 

3.2. Aprūpinti kabinetus ugdymo 

procesui reikalinga įranga, 

naujais muzikos instrumentais, 

nauja programine įranga. 

05/08 

mėn. 

D. Rakšnienė 

A. Frolova 

Nupirkta interaktyvi 

lenta, kompiuteriai, 

muzikos instrumentai 

kuriuos pamokose 

naudos mokiniai ir 

mokytojai. 

Aplinkos 

lėšos. 

10000 Eur. 

4.Uždavinys: saugios aplinkos kūrimas, dalyvavimas prevencinėse veiklos 

4.1. Sąmoningumo didinimo 

veiklų organizavimas, siekiant 

mažinti patyčių lygį bei ugdyti 

gebėjimą spręsti problemas. 

02/03 

mėn. 

L. Tomkevičienė 

M. Pleitaitė 

 

Suorganizuoti nemažiau 

kaip du  prevencijai 

prieš patyčias skirti 

renginiai 

bendradarbiaujant su 

Vilniaus m. savivaldybe  

ir Marijampolės meno 

mokykla. 

 

Aplinkos 

lėšos. 

4.2. Apklausos mokyklos 

mikroklimato mokykloje 

organizavimas.   

05 mėn. D. Rakšnienė 

M. Uleckienė 

L. Tomkevičienė 

Atlikta mokykloje 

apklausa ir rezultatų 

analizė. 

Aplinkos 

lėšos. 

 

2021 METŲ RENGINIŲ VEIKLOS PLANAS 

Įvykdymo 

data 

Priemonės pavadinimas  Atsakingas 

PRIORITETINIAI RENGINIAI 

2021-02-06 III Tarptautinio muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninio 

edukacinio projekto-konkurso „Muzikos spalvos“ I - mo turo II 

dalis – Lietuvoje ir kitose šalyse gyvenančių lietuvių bendrojo 

ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių piešinių ir 

literatūrinių miniatiūrų pagal muziką be pavadinimų, konkursas. 

V. Česaitienė 

V. Čojienė 

V. Kirnaitė 

2021-02-18 Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro bendrojo 

ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus 

paskaita „Patyčios ir prevencinės strategijos“, Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos mokytojams. 

L. Tomkevičienė 

2021-02 Projektas chorinio dainavimo, fortepijono dalyko VI klasės 

mokiniams  „Skaitykime iš lapo“. 

J. Šablinskiatė - 

Sokalska 

2021-03-08 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos ir Marijampolės meno 

mokyklos bendradarbiavimo projektas  „Mes verti gyvenimo be 

patyčių“. 
 

D.Tareilytė-Juškienė 

L. Tomkevičienė 

2021-03-11  Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas 

skirtas  Kovo 11-ajai - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. 

A. Rakšnys 

M. Rainys 

L. Tomkevičienė 

V. Čojienė 



2021-03-27 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos organizuojamas 

Respublikinis lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai žydėk, 

žydėk“. 

G. Rastenyė – 

Mališauskienė 

L. Tomkevičienė 

2021- (03-

05) 

Muzikos teorijos metodinės grupės projektas „Muzikos terminų 

paslaptys“. Dalyvauja Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos III – 

VII klasių mokiniai. 

Muzikos teorijos 

metodinė grupė 

M. Uleckienė 

2021-04  Tęstinio bendravimo ir bendradarbiavimo projekto 

„Dainuokime ir muzikuokime drauge 2021 „XVI–asis 

koncertas. 

N. Šiliūtė 

J. Sereičikienė 

L. Tomkevičienė 

2021-04 Respublikinis solfedžio dalyko mokinių kompetencijų ugdymo 

projektas -konkursas  „Natų kraitelė 2021“. 

G. Rastenyė – 

Mališauskienė 

D. Rakšnienė 

2021-04 Tęstinis projektas  „Kai prabyla fortepijonas…“ koncertas 

„Tegyvuoja muzika”. Dalyvauja II –VII klasių antro 

instrumento mokiniai. 

M. Daujotaitė 

M. Uleckienė 

2021-05-15 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos festivalis „Šeimyninio 

muzikavimo džiaugsmas“. 

V. Butkauskienė 

J. Narkutė 

R. Kaziulienė 

 

2021-05-19 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, atvirų durų dienos 

koncertas  „Sveiki atvykę“. 

M. Kloniūnaitė 

N. Šiliūtė 

V. Čojienė 

L. Tomkevičienė 

2021-05 Respublikinis festivalis – konkursas „Muzikuokime drauge 

2021“. 

Z. Šablinskienė 

A. Frolova 

D. Rakšnienė 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, chorinio dainavimo, 

fortepijono dalyko mokinių koncertas  „Pavasariniai žiedai“. 

V. Butkauskienė 

J. Buožienė 

2021-05 Tęstinis VAMM respublikinis muzikos ir meno mokyklų 

akordeono muzikos festivalis „O aš jau antrokas“. 

Akordeono metodinės 

grupės mokytojai 

S. Strička 

2021-05 Koncertas l/d “Pagrandukas” auklėtiniams Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykloje. Koncertuoja AMU ir I klasės 

instrumentinių dalykų choras. 

A. Jundo 

M. Uleckienė 

 

2021-06-02 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos konferencija mokytojams 

“Dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“. Pranešėjai:  E. 

Velička; L. Dubosaitė, U. Toleikytė. 

R. Pancekauskienė 

L. Tomkevičienė 

2021-09-01 Mokslo metų atidarymo šventė. L. Tomkevičienė 

D. Rakšnienė 

2021-09 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos projektas V klasės 

mokiniams „Solfedžio žemėlapis“. 

J. Grinevič-Tankeliun 

2021-10 (26-

30) 

Organizuojamas seminaras - metodinė savaitė visų dalykų 

metodinėms grupėms. 

R. Pancekauskienė 

L. Tomkevičienė 

D. Rakšnienė 

M. Uleckienė 

2021-11  Koncertas „Linksmieji pirštukai“. Dalyvauja chorinio 

dainavimo, fortepijono dalyko metodinės grupės III klasės 

mokiniai. 

Z. Šablinskienė 



2021-12-16 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos Kalėdinis mokinių 

koncertas. 

D. Rakšnienė  

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

KONCERTAI 

2021-01 Sakralinės muzikos koncertas Kristaus krikštynoms  Vilniaus šv. 

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. 

J. Stumbrienė 

2021-02 Mokytojos V. Česaitienės fortepijono klasės mokinių projektas-

koncertų ciklas „Kaip mums sekasi“, II koncertas „Žiema“. 

V.Česaitienė 

2021-03-05 

 

Projektas – koncertas „Jaunieji muzikantai ir bažnyčia“ , 

dalyvauja pučiamųjų metodinės grupės mokiniai. 

R. Paulionienė 

2021-03 Solinio dainavimo mokytojos J. Stumbrienės mokinių koncertas, 

skirtas Žemės, Laimės ir pavasario lygiadienio dienai. 

J. Stumbrienė 

2021-03 Solinio dainavimo mokytojos J. Stumbrienės mokinių koncertas 

Vilniaus Senjorų socialinės globos namuose, skirtas Tarptautinei 

moters dienai. 

J. Stumbrienė 

2021-03 Lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas, dalyvauja Vilniaus 

Algirdo muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės II 

klasės mokiniai. 

L. Bartosevič 

2021-03-31 Fortepijono metodinės grupės V klasės mokinių baroko epochos 

kūrinių koncertas 

A. Liasienė 

2021-04 II- III klasių instrumentinių dalykų Jaunučių choras koncertuoja 

su Jaunių choru „Šypsena”. 

V. Ruzgys 

A. Jundo 

2021-04 Koncertas „Garso takelis“, dalyvauja VAMM fortepijono 

metodinės grupės VI klasės mokiniai. 

S. Bulygo 

2021-04 Vilniaus Algirdo muzikos ir Druskininkų  M. K. Čiurlionio 

meno mokyklų, styginių instrumentų metodinės grupės mokinių 

koncertas. 

N. Augustauskienė 

J. Alymova 

2021-04 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių pavasarinis 

koncertas Vilniaus Centrinėje bibliotekoje, muzikos meno 

skaitykloje. 

N. Šiliūtė 

K. Beliavskaja 

2021-04 Sakralinės muzikos koncertas, skirtas Atvelykiui (Vaikų 

velykėlių šventei) Šv. Juozapo bažnyčioje. 

J. Stumbrienė 

2021-04  „Etiudų šventė“, dalyvauja Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos, fortepijono metodinės grupės III – IV klasių 

mokiniai. 

J. Šablinskaitė  

2021-04 Mokytojos V. Česaitienės fortepijono klasės mokinių projektas - 

koncertų ciklas „Kaip mums sekasi“, III koncertas " Pavasaris“. 

V. Česaitienė 

2021-04 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, fortepijono metodinės 

grupės absolventų ,,Atsisveikinimo koncertas“. 

V. Kirnaitė 

2021-04-10 Tautinių instrumentų metodinės grupės koncertas „ Sulaukus Šv. 

Velykų“. 

R. Vilys 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių kalėdiniai 

koncertai tėveliams. 

VAMM  mokytojai 

2021-05 Koncertas - „Tau, mamyte“, dalyvauja VAMM fortepijono 

metodinės grupės I klasės mokiniai.  

M. Kloniūnaitė 

2021-05 Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės jaunesniųjų klasių 

mokinių koncertas „Tau mano mamyte..“. 

 

E. Juciūtė 



2021-05-08 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, akordeono metodinės 

grupės I ir II klasių mokinių koncertas „Tau, mamyte“.  

Akordeono metodinės 

grupės mokytojai 

2021-05-14 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, kryptingo muzikinio 

ugdymo programos mokinių koncertas. 

T. Chačaturova 

I. Oparyševa 

 

2021-05-15 Akordeono metodinės grupės III ir V klasių mokinių koncertas 

„Groju draugams“. 

Akordeono metodinės 

grupės mokytojai 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, chorinio dainavimo 

metodinės grupės I klasės mokinių choro koncertas „Pavasario 

žiedai“.   

I. Račkauskienė 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, instrumentinių dalykų I-III 

klasių choro koncertas  ,,Skambėk, dainele“ 

A. Jundo 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, solinio ir ankstyvojo 

muzikinio ugdymo mokinių koncertas Vilniaus mokytojų 

namuose „Pavasario melodija“. 

M. Miuler 

2021-05 Solinio dainavimo mokyt. J. Stumbrienės mokinių koncertas 

tėveliams Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje 

bibliotekoje, 

J. Stumbrienė 

2021-05 Koncertas „Pavasarinis žaismas“. Dalyvauja Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupės 

mokiniai. 

A. Kontautienė 

 

 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas 

Antavilių pensionate. 

N. Šiliūtė 

K. Beliavskaja 

2021-06-01 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas, skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 

J. Stumbrienė 

2021-10 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas, skirtas 

Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Antavilių pensionate. 

J. Stumbrienė 

2021-11 Šv. Cecilijos dienos minėjimas. Dalyvauja Jaunių choras 

„Šypsena“. 

Jaunių choras 

„Šypsena“ 

2021-11 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas, skirtas 

Pasaulinei gerumo dienai, Globos namuose „Senevita“. 

J. Stumbrienė 

2021-12 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas, Šv. 

Ignoto bažnyčioje. 
G. Rastenytė - 

Mališauskienė 

2021-12 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas 

Antavilių pensionate - „Laukiame Kalėdų“. 

K. Beliavskaja 

N. Šiliūtė 

2021-12-08 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, chorinio dainavimo 

metodinės grupės mokinių koncertas – „Pasitikime žiemą su 

muzika“. 

L. Tomkevičienė 

I. Račkauskienė 

A. Jundo 

M. Uleckienė 

2021-12 Vilniaus Algirdo mokinių kalėdinis koncertas Vilniaus 

Centrinėje bibliotekoje, muzikos ir meno skaitykloje. 

K. Beliavskaja 

N. Šiliūtė 

2021-12 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių kalėdiniai 

koncertai tėveliams. 

VAMM  mokytojai 

 EDUKACINIAI RENGINIAI 

2021-02-06  Užgavėnės kitaip „Blynadienio šventė – 4“. R. Vilys 

2021-02-

(01-06) 

Lietuviškos kilmės instrumentų pristatymas Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos penktokams muzikos istorijos pamokose. 

R. Vilys 



2021-03 Solinio dainavimo mokytojos J. Stumbrienės mokinių koncertai 

l/d „Geniukų kalvė”; l/d „Mažylis“, skirti Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

J. Stumbrienė 

 

2021-03-29 Projektas „Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos mokinių 

supažindinimas su lietuvių liaudies instrumentais “ III dalis. 

R. Vilys 

A. Jundo 

2021-04 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, chorinio dainavimo I kl. 

mokinių koncertas l/d „Mažylis” „Padainuosime dainelę“ . 

I. Račkauskienė 

 

2021-04 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas, skirtas 

Motinos žemės dienai l/d. ,,Šnekutis”. 

J. Stumbrienė 

 

2021-05 Danutės Dabužinskaitės knygos pristatymas - koncertas Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. 

K. Beliavskaja 

N. Šiliūtė 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, styginių metodinės grupės 

mokinių koncertas Rumšiškėse „Skamba muzika Lietuvos 

dvaruose“. 

M. Pleitaiė 

 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertai skirti 

Motinos dienai. 

VAMM mokytojai 

2021-05 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių koncertas  - 

,,Motina ir saulė“  Birštono sanatorijoje ,,Versmė’’. 

J. Stumbrienė 

2021-06 Vakarų krašto Dainų šventė Klaipėdoje 

 

L. Tomkevičienė 

V. Ruzgys 

2021-08 (16-

22) 

 Edukacinė stovykla Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

mokiniams   „Išbandykime, kad suprastume“. 

D. Rakšnienė 

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

2021-10 (26-

30) 

Edukacinė stovykla Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

mokiniams rudens mokinių atostogų metu. 

D. Rakšnienė  

L. Tomkevičienė 

M. Uleckienė 

2021-11 Styginių metodinės grupės mokinių išvyka – koncertas į Latviją. Styginių metodinės gr. 

mokytojai 

2021-11 „Muzikinė viktorina“ Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

chorinio dainavimo, fortepijono dalyko IV klasės mokiniams. 

I. Naujokaitė 

KONKURSAI, FESTIVALIAI, KURIUOSE PLANUOJA DALYVAUTI VAMM MOKINIAI 

2021-01 Respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas 

„Romantikų įkvėpti“. 

Styginių metodinė 

grupė 

2021-02 Virtualus respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji 

atradimai“ Utenos meno mokykloje. 

V. Umbrasas 

R. Pancekauskienė 

2021-02-06  II-sis respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis 

barokas – 2021“  Kauno „Vyturio“ gimnazijoje. 

VAMM mokytojai 

2021-02 Trečiasis Lietuvos jaunųjų dainininkų konkursas - 

„CANTABILE“  Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorijoje. 

Solinio ir ansamblinio 

dainavimo metodinės 

gr. mokytojai 

2021-03 Respublikinis solinio dainavimo festivalis - konkursas „Dainos 

sparnais aplink pasaulį“ Lyros muzikos mokykloje. 

Solinio ir ansamblinio 

dainavimo metodinės 

gr. mokytojai 

2021-03 Akordeono metodinės grupės II – III klasių geriausiai grojančių 

mokinių konkursas. 

Akordeono metodinės 

grupės mokytojai 

2021-03 Vilniaus muzikos mokyklų jaunučių chorų festivalis  „Vilniaus 

vieversėliai“. 

Chorinio dainavimo 

jaunučių choras „Ri 

dig do“ 



2021-03 Respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas Vytautui 

Kernagiui atminti „Nenusigąsk, tai aš...“. 

Solinio ir ansamblinio 

dainavimo metodinės 

gr. mokytojai 

2021-03-27 VI- asis Lietuvos mokinių konkursas  „Muzikos olimpas“. 

 

VAMM mokytojai 

2021-04 Respublikinis solinio dainavimo konkursas  „Vivace vocale“. Solinio ir ansamblinio 

dainavimo metodinės 

gr. mokytojai 

2021-05 Akordeono metodinės grupės dalyvavimas respublikiniame 

akordeonistų orkestrų festivalyje Vilniaus mokytojų namuose. 

V. Umbrasas 

 

2021-05 Konkursas - festivalis „Birštonas Cantat“. Dalyvauja mergaičių 

choras „DIXI“. 

S. Meškauskienė 

V. Švedavičienė 

2021-05 Tarptautinis dainavimo konkursas „Pavasario vyturiai”. 

 

M. Miuler 

2021-(05-

06) 

Tarptautinis jaunųjų akordeono atlikėjų konkursas „Ascoltate 

2021”. 

Akordeono metodinės 

grupės 

2021-07 „Pasaulio Chorų žaidynės“  Antverpene, Belgija. S. Meškauskienė 

V. Švedavičienė 

2021-10 Respublikinis jaunųjų akordeonininkų konkursas  „Akordeono 

virtuozų fiesta“. 

Akordeono metodinės 

grupė 

2021-11 XIII Vilniaus miesto jaunųjų dainininkų festivalis - konkursas 

Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra”. 

Solinio ir ansamblinio 

dainavimo metodinės 

grupė 

 

Mokyklos, mokytojų, metodinės tarybos posėdžiai vyksta pagal jų 2021 m. veiklos planus. 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, 2021 metų, veiklos plano įgyvendinimo stebėsena 

atliekama per mokslo metus. Mokyklos vadovybė vertina, ar įgyvendinami 2021 m. veiklos plano 

tikslai ir uždaviniai, ar metinio veiklos plano vykdymo priemonės yra efektyvios.  

2021 m. veiklos planas gali būti koreguojamas dėl Covid19 pandemijos Lietuvoje. 2021 m. 

Plano rengimui naudoti šie informacijos šaltiniai:  

1) 2020 m. metodinių grupių veiklos ataskaitos,  

2) 2021 m. metodinių grupių veiklos planai, 2020-2024 m. m. mokyklos strateginis veiklos 

planas. 

Veiklos planą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė. 


