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VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos veiklos planas 2022 metams nustato įstaigos tikslus bei 

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

mokinių, bendruomenės muzikinio meninio ugdymosi poreikius,  tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. Planą įgyvendins Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos administracija, mokytojai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

Vilniaus Algirdo metinis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į mokyklos strateginius tikslus 

ir uždavinius. 

  

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, garso režisūra, 

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, garso režisūra. Ugdymo trukmė 1 - 2 metai. 

MOKYKLOS VADOVAI 

Rakšnienė Daina - direktorė; 

Tomkevičienė Lina - direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Uleckienė Miglė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Jakštienė Viktorija - laikinai einanti direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Frolova Alina - direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams. 

 

MOKYTOJAI 

Mokykloje dirba 87 pedagogai. Visi su aukštuoju išsilavinimu. 10 - mokytojų ekspertų,  

30 - mokytojų metodininkų, 24 - vyr. mokytojų, 19 - atestuotų mokytojų, 4 - koncertmeisteriai. 

 

2021 metų mokyklos veiklos plano analizė patalpinta mokyklos internetinėje svetainėje: 

www.vamm.lt  

METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I. Tikslas: kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

1. Uždavinys: tobulinti mokytojų vadybines ir pedagogines kompetencijas. 

Priemonės Terminas Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1.1.1. Pedagogų skatinimas 

siekti aukštesnių 

kvalifikacinių kategorijų bei 

numatyti priemones mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimui. 

 

Visus 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus pavad. 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai. 

2022 m. aukštesnes 

kvalifikacines kategorijas įgys 

keturi mokytojai. Mokytojai 

dalyvauja nuotolinio mokymo 

renginiuose.  

1.1.2. Metodinių renginių 

organizavimas, seminarų, 

konferencijų, atvirų pamokų 

lankymas.  

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui,  

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Mokytojai įgys reikalingų 

kompetencijų; dalysis gerąją 

patirtimi vesdami 

atviras pamokas. 

1.1.3. Mokytojų aprūpinimas 

reikalinga metodine ir 

dalykine literatūra. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui,  

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Mokytojai mokinių ugdymo 

procese plačiai naudoja 

metodinę, dalykinę literatūrą 

bei naujausiomis IKT. 

1.1.4. Mokytojų gerosios 

patirties sklaida mieste, 

respublikoje. 

Visus 

metus 

Metodinės grupės Gerinamas mokyklos įvaizdis. 

http://www.vamm.lt/


2. Uždavinys: atsižvelgiant į bendruomenės kintančius poreikius reguliariai atnaujinti esamas ir kurti 

naujas ugdymo programas. 

1.2.1. Gerinti pamokų 

kokybę: taikyti įvairius 

mokymo metodus, pamokas 

netradicinėse aplinkose. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

Mokytojai labiau atsižvelgia į 

mokinių individualius 

poreikius. Mokykloje vieną 

kartą metuose organizuojama 

netradicinio ugdymo diena 

„Augu kartu su muzika“, 

įprastas pamokas pakeitė 

užsiėmimai pagal suplanuotas 

veiklas. Mokiniai su 

mokytojais lankys koncertus, 

įvarius renginius. Ugdytiniai 

įgys papildomų žinių.   

1.2.2. Mokyklos veiklos 

įsivertinimas, mokymo ir 

mokymosi pokyčiai. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus pavad. 

ugdymui 

Nustačius mokyklos,  

mokytojų privalumus bei 

trūkumus bus koreguojama 

metodinių grupių veikla. 

sudaromi veiklos planai 

kitiems mokslo metams.  

Projektine veikla mokytojai 

tobulina asmenines 

kompetencijas.  

1.2.3. Vykdyti mokytojų 

metinės veiklos, 

bendruomenės valandų, 

individualių tikslų stebėseną. 

 

 

Rugsėjis - 

birželis 

Direktorius, 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui. 

 

 

Kiekvienas mokytojas 

prisiima atsakomybę už 

mokyklos rezultatus, tikslų 

įgyvendinimą, 

bendruomeniškumą 

(individualūs pokalbiai, 

kompetencijų į/si/vertinimas, 

atlikta administracijos, 

personalo, mokinių ir tėvų 

apklausa mokyklos 

mikroklimato bei 

komunikavimo kokybės 

įsivertinimui).. 

3. Uždavinys: ugdymo procese, bendravimui su tėvais, mokyklos bendruomene, informacijos 

pateikimui, naudoti edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes. 

1.3.1. Stebėti, fiksuoti, 

analizuoti mokinių asmeninę 

pažangą, įdiegti mokinio 

įsivertinimo sistemą 

(individualus 

pasiekimų/pažangos 

įsivertinimas). Atlikti tyrimą: 

„Kaip tenkinami mokinių 

poreikiai, siekiant 

individualios pažangos“. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui, mokytojai, 

klasių kuratoriai. 

Parengta mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo, 

analizavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarka bei 

formos („Mokinio asmeninio 

tobulėjimo tikslai ir 

asmeninės pažangos 

įsivertinimas“). Mokiniai 

gebės įsivertinti savo pažangą. 



Atliktos I ir II pusmečio 

apklausos „Kaip tenkinami 

mokinių poreikiai , siekiant 

individualios pažangos“. 

1.3.2. Skatinti mokytojus 

dalyvauti seminaruose, 

mokymuose. 

2022 m. Direktoriaus pavad. 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai. 

Surengti seminarai 

mokytojams: 

„Aktyvusis/įtraukusis 

ugdymas“, „Minkštosios 

kompetencijos“.   

1.3.3. Stebėti mokytojų 

metodininkų, ekspertų 

vedamas meistriškumo 

pamokas. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai. 

Organizuotos ir stebėtos 

meistriškumo pamokos. 

Vadovaujantis stebėsenos 

išvadomis iki 2022-04-01 

parengtas mokytojų 

kompetencijų tobulinimo 

veiksmų planas. 

1.3.4.  Organizuoti du kartus 

metuose mokinių, tėvų ir 

mokytojų konsultacijas 

ugdymosi problemoms 

spręsti. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai.  

Mokinių tėvai lankysis 

renginiuose, klasių 

susirinkimuose. 

Vykdomos tėvų anketinės 

apklausos apie vaikų 

mokymąsi, pažangą  bei 

mokyklos emocinę aplinką. 

Gauti duomenys sulyginti su 

2021 m. atlikta analogiška 

apklausa ir aptarta Mokytojų 

taryboje. 

1.3.5. Mokyklos, metodinių 

grupių, kuratorių veiklų 

planavimas.  

Rugpjūtis, 

gruodis 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui 

Parengti metiniai metodinių 

grupių, kuratorių veiklų 

planai, metinės ataskaitos.  

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

1. Uždavinys: menine veikla skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą. 

2.1.1. Dalyvauti projektuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus pavad. 

ugdymui, mokytojai 

Aktyvus ir gausus mokinių 

dalyvavimas tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto 

konkursuose, festivaliuose bei 

edukacinėse veiklose. 

Parengti ir teikti projektai 

finansavimui gauti.  

2.1.2. Rengti susitikimus – 

koncertus su įžymiais 

Lietuvos kompozitoriais, 

lektoriais. 

Visus 

metus 

Metodinės grupės Susitikimuose dalyvauja 60% 

Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos mokinių, 70% 

mokytojų.  

2. Uždavinys: tęsti senąsias mokyklos menines veiklos tradicijas, kurti naujas. 

2.2.1. Planuojant metodinių 

grupių veiklą, numatyti 

patyčių ir smurto prevencijos 

renginius, remiantis 

Vasaris, 

kovas 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui. 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 

trys prevenciniai renginiai 

bendradarbiaujant su 

Marijampolės, Naujosios 



mokyklos renginių metiniu 

planu. 

Vilnios, Karoliniškių ir 

kitomis muzikos mokyklomis.  

Vasario mėnesį surengtas L. 

Dubosaitės seminaras 

mokyklos bendruomenei  

„Nerimo įveikimo metodai 

pedagoginiame darbe“; 

 rengiami prevenciniai 

koncertai tėvams, mokiniams: 

- „Garsų pasauliai“ moterų 

kompozitorių kūryba“; „Aš 

neskriaudžiu kitų prisijunk ir 

tu“.  Birželio 6 - 9 dienomis 

mokyklos mokytojai 

dalyvauja mokymuose, kurie 

skirti emociniam intelektui ir 

tarpasmeninių bendravimo 

įgūdžių lavinimui. 

2.2.2 Organizuoti mokyklos 

renginius, kūrybines vasaros 

stovyklas. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai, 

koncertų organizacinė 

darbo grupė. 

Renginiuose dalyvauja 90% 

mokinių. Gausa mokyklos 

rengiamų renginių, parodų. 

Vykdomi tęstiniai projektai: 

Tarptautinių ir respublikinių 

laureatų koncertas „Muzika 

Tau“; tarpmokyklinis 

respublikinis kamerinių 

ansamblių festivalis 

„Dainuokime ir muzikuokime 

drauge“, edukacinis projektas 

„Pažinkime muzikos 

instrumentus“, susitikimas su 

įžymiais kompozitoriais 

„Muzikinė popietė“, 

moksleivių vasaros stovykla 

„Išbandykime, kad 

suprastume“, tęstinis II 

instrumento projektas „Kai 

prabyla fortepijonas..“, trečių 

klasių projektas „Kaip 

pavadinčiau aš“, fortepijono 

dalyko Respublikinis 

projektas „Garso takelis“, 

projektas – konkursas 

„Muzikos spalvos“, koncertas 

– „Garsų pasauliai – šokių 

muzika“, festivalis skirtas 

Pasaulinei akordeono dienai, 

tęstinis respublikinis muzikos 

ir meno mokyklų akordeono 



muzikos festivalis „ O aš jau 

antrokas“;, Edukacinis 

projektas „Mokinys ir 

mokytojas“. 

2.2.3. Bendradarbiavimas su 

Vilniaus miesto, šalies 

švietimo įstaigomis ir 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, bendri 

koncertiniai projektai. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus pavad. 

ugdymui. 

Pasirašytos maujos 

bendradarbiavimo sutartys su 

muzikos ar meno 

mokyklomis. 

Mokyklos bendruomenė 

vykdys koncertines veiklas 

Naujamiesčio senjorams, 

Žydinio gimnazijos 

mokytojams, vaikų 

lopšeliuose darželiuose,  

globos namuose, bažnyčiose ir 

kt.  Tarpmokyklinis tęstinis 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo projektas 

su Vilniaus muzikos 

mokyklomis „Dainuokime ir 

muzikuokime drauge 2022“. 

2.2.4. Formuoti reklaminį 

mokyklos paketą (koncertų 

įrašai, programėlės, 

kalendoriai, prevenciniai - 

edukaciniai video ir kt.) 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui, bibliotekos 

vedėjas, IT specialistas 

Atnaujinta mokyklos 

internetinė svetainė, 

periodiškai pildomas 

mokyklos bibliotekoje esantis 

metodinių/informacinių 

leidinių fondas, parengta 

informacinė reklama apie 

Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklą, atnaujinti mokyklos 

stendai ir jų turinys. 

3. Uždavinys: ugdyti mokinių pilietines ir tautines vertybes, įprasminant valstybei ir tautai 

reikšmingus įvykius. 

2.3.1. Mokinių dalyvavimas 

minint valstybines šventes. 

Visus 

metus 

Koncertų organizacinė 

darbo grupė 

Organizuojami teminiai 

įvairioms progoms paminėti 

koncertai, renginiai 

(Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos, Motinos dienos, 

Kalėdų proga ir kt., ne mažiau 

kaip 3 - 5 renginiai per metus) 

4. uždavinys: plėtoti meninę veiklą 

2.4.1. Skatinti integruotas 

muzikos, dailės pamokas ir 

renginius. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui, mokytojai. 

Vyksta tarpdalykinis 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas su miesto, 

šalies ugdymo įstaigomis, 

ugdymo procesas taps 

įvairesnis ir įdomesnis, bus 



ugdomos ugdytinių 

kūrybiškumo kompetencijos. 

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

1. Uždavinys: sukurti savitarpio pagarba grįstą psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugią aplinką. 

3.1.1. Dalyvavimas 

prevenciniame, socialiniame 

projekte „Mus gera būti 

kartu“. 

Visus 

metus 

Koncertų organizacinė 

darbo grupė, Vaiko 

gerovės bei patyčių 

prevencijos darbo 

grupė.  

Spalio mėnesį vyksta 

koncertai, susitikimai su 

senjorais minint „Tarptautinę 

pagyvenusių žmonių dieną“, 

„Ispanų kalbos dieną“ bei 

„Pasaulinės baltosios lazdelės 

dieną“. Mokiniai ir mokytojai 

noriai bendrauja, 

bendradarbiauja bendrose 

veiklose, vykdo prevencinę 

akciją „Mus gera būti kartu“ 

(nemažiau 2 - 3 renginiai). 

Sumažės patyčių, padidės 

mokinių pasitikėjimas, 

pagerės mokyklos 

bendruomenės emocinė 

sveikata.  

2. Uždavinys: atnaujinti ugdymo bazę bei estetišką aplinką. 

3.2.1. Modernizuoti ugdymo 

erdves ir gerinti ugdymo(si) 

sąlygas. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus pavad. ūkio 

reikalams. 

Modernios ir saugios ugdymo 

patalpos. 

3.2.2. Atnaujinti mokyklos 

instrumentų bazę (pianinus, 

saksofonus, smuikus, altus, 

violončeles) papildyti 

bibliotekos fondą. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus pavad. ūkio 

reikalams, metodinių 

grupių pirmininkai. 

Įsigyta muzikos instrumentai 

bei kita ugdymo procesui 

reikalinga įranga, praturtinti 

bibliotekos fondai. 

3. Uždavinys: vykdyti mokyklos veiklos informacinę sklaidą, finansinių išteklių paiešką. 

3.3.1. Reguliarus tėvų 

informavimas apie mokinių 

pažangą ir pasiekimus. 

Visus 

metus 

Klasių kuratoriai, 

mokytojai. 

Sukurta muzikos mokymui(si) 

bei informacijos pateikimui 

virtuali aplinka, elektroninis 

dienynas, susisiekimų, 

patyčių dėžutė internetinėje 

svetainėje. Sistemingas ir 

informatyvus bendravimas 

leis laiku įvertinti mokinio 

pažangą.  

 

2022 METŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

Data Valanda Renginio pavadinimas  Vieta Rengėjai 

POSĖDŽIAI 

06.01  

 

11.00 - 13.00 Mokytojų tarybos posėdis  

 

VAMM Direktorius 



08.29 11.00 - 13.00 Mokytojų tarybos posėdis VAMM Direktorius 

12.21 11.00 - 13.00 Mokytojų tarybos posėdis VAMM Direktorius 

POSĖDŽIAI 

09.07 11.00 - 13.00 Metodinės tarybos posėdis VAMM Direktorius 

02.02 11.00 - 13.00 Metodinės tarybos posėdis VAMM Direktorius 

POSĖDŽIAI 

02.25 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

03.25 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

04.22 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.20 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

08.25 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

09.09 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

10.07 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

11.25 10.00 - 11.30 Koncertų organizacinė darbo grupė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

7 KLASĖS MOKINIŲ ATSISKAITYMAI  

05.16  10.00 - 12.00 Styginių metodinė grupė Didžioji 

salė 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.16  14.00 - 16.00 Akordeono metodinė grupė Didžioji 

salė 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.17  10.00 - 16.00 Fortepijono metodinė grupė Didžioji 

salė 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.19  13.00 - 16.00 Pučiamųjų metodinė grupė Didžioji 

salė 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.20  14.00 - 14.30  Populiariosios muzikos metodinė grupė 01 klasė Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 



05.20  14.30 - 15.00  Tautinių instrumentų metodinė grupė 116 Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.20  15.00 - 16.00  Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinė 

grupė 

116 Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.23  13.00 - 16.00 Chorinio dainavimo ir fortepijono metodinė 

grupė ( fortepijonas) 

Didžioji 

salė 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

05.18 16.30 - 19.45 Chorinio dainavimo ir fortepijono metodinė 

grupė (dirigavimas) 

Didžioji 

salė 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

24-27 

d. 

 Teorijos metodinė grupė Solfedžio 

pamokų 

metu 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

NAUJŲ MOKINIŲ PIRĖMIMAS 

06.09  11.00 - 19.00 Naujų mokinių priėmimas 116 klasė Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui  

08.22 13.00 - 18.00 Naujų mokinių priėmimas 116 klasė Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

08.23 13.00 - 18.00 Naujų mokinių priėmimas 116 klasė Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

MICROSOFT WORD, POWER POINT MOKYMAI - KONSULTACIJOS 

01.27 10.00 - 12.00 Mokymai - konsultacijos Zomm 

platforma 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

02.24 10.00 - 12.00 Mokymai - konsultacijos Zomm 

platforma 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

03.31 10.00 - 12.00 Mokymai - konsultacijos Zomm 

platforma 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

04.28 10.00 - 12.00 Mokymai - konsultacijos Zomm 

platforma 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

METINIS RENGINIŲ PLANAS 

SAUSIS 

26 16.00 - 17.15 Edukacinis koncertas „Muzikiniai susitikimai 

M. K. Čiurlionio namuose“ 

M.K. 

Čiurlionio 

namai, 

Vilnius 

Styginių 

metodinė 

grupė 

VASARIS 

1 18.00 - 19.00 Mokytojos Violetos Česaitienės klasės 

mokinių projektas „Kaip mums sekasi?“ II 

dalis Žiema 

VAMM 

Didžioji 

salė 

Fortepijono 

metodinė 

grupė 



3 18.00 - 19.00 Styginių metodinės grupės kamerinės muzikos 

koncertas A. Mickevičiaus bibliotekoje 

A. 

Mickeviči

aus 

biblioteka 

Styginių 

metodinė 

grupė 

02.08 

02.09 

02.10 

02.11 

02.12 

15.40 - 18.05 

15.40 - 16.25 

14.50 - 17.15 

14.50 - 16.25 

11.30 - 12.15 

Edukacinė programa „Lietuvių liaudies 

instrumentai muzikos istorijos pamokoje” 

2021-2022 m. m. 

VAMM 

311 kl. 

Tautinių 

instrumentų 

metodinė 

grupė 

 9  17.00 - 18.30   Projektas „Muzikinė popietė su kompozitore 

Indra Mažuikaite“. Koncertas „Parašyk man 

paprastą laišką“ 

 

VAMM  

Didžioji 

salė 

Chorinio ir 

solinio 

dainavimo 

metodinė 

grupė 

11  14.00 - 19.30 Projektas - konkursas - „Kaip pavadinčiau aš“  VAMM  

Didžioji 

salė 

Fortepijono 

metodinė 

grupė 

15  11.00 -13.00  Seminaras mokytojams - „Nerimo 

įveikimo metodai pedagoginiame darbe“ 

lektorė L. Dubosaitė 

Zoom 

platforma 

Akordeono 

metodinė 

grupė 

21 10.00 - 14.00 (Naujas) I respublikinis jaunųjų smuikininkų 

tarpmokyklinių ryšių virtualus konkursas 

„Poco a poco“ 

Zoom 

platforma 

Styginių 

metodinė 

grupė 

22  16.30 - 19.00 V klasės fortepijono dalyko mokinių koncertas  

„Iš baroko muzikos lobyno“ 

VAMM  

Didžioji 

salė 

Fortepijono 

metodinė 

grupė 

 

22 18.00 - 20.00 Metodinės grupės absolventų II - oji perklausa VAMM Akordeono 

metodinė 

grupė 

25 16.00 - 17.30  Akordeono dalyko mokinių koncertas „Ateik - 

pamatyk - paklausyk“.  

VAMM 

Didžioji 

salė 

Akordeono 

metodinė 

grupė 

26 12.00 - 16.00 Užgavėnių šventė „Blynadienis - 5“ VAMM Tautinių 

instrumentų 

metodinė 

grupė 

KOVAS 

1   Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis - 

„Muzikuokime drauge“ I etapas 

Zoom 

platforma 

Fortepijono 

metodinė 

grupė 

1  16.00 - 19.00 Projektas - fortepijoninių ansamblių šventė  

„Dviese smagiau“ 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

4 10.00 - 16.00 Profesorės Aleksandros Žvirblytės fortepijono 

meistriškumo pamokos 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 



7  15.00 - 19.00  

Generalinė 7 

d. 16.30  

Generalinė repeticija Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 

VAMM Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

8  15.30 - 20.00 Projektas „Garsų pasauliai – moterų 

kompozitorių kūryba“ II d. 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

 

9  

 

13.00 - 20.00  

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas „Švenčiame Lietuvą“ 

VAMM, Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

12 18.30 - 19.30 Koncertas mamytėms „Lopšinės valsai“ VAMM Pučiamųjų 

metodinė 

grupė 

15  16.30 - 18.10 Koncertas „Pusvalandis su Philip Glass`u“ VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

 

16  14.00 - 16.30 Chorinio dainavimo, fortepijono dalyko, 7 

klasės I perklausa 

VAMM Chorinio 

dainavimo ir 

fortepijono 

dalyko 

metodinė 

grupė 

18  15.00 - 20.00 Fortepijono dalyko 7 klasės I perklausa VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

 

23  

 

17.30 - 18.30  Prevencinė diena prieš patyčias - koncertas 

„Aš neskriaudžiu kitų prisijunk ir tu“ 

VAMM Konferencijų 

organizacinė 

darbo grupė 

25 17.30 - 18.30  Fortepijono metodinės grupės 3 - 4 klasės 

„Etiudų šventė“ 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

29 18.00 - 20.00 Metodinės grupės absolventų III - oji perklausa VAMM Akordeono 

metodinė 

grupė 

29 17.30 - 18.30 Koncertas „Lietuvių kompozitorių kūriniai 

fortepijonui“ dalyvauja II klasės fortepijono 

metodinės grupės mokiniai 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

 

BALANDIS 

2   10.30 - 14.00 Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis 

„Muzikuokime drauge“ laureatų koncertas 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

 

5  17.30 - 19.00 

 

Tęstinis projektas „Kai prabyla fortepijonas“ 

koncertas „Groju, ką noriu“ 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 



7  Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės 

edukacinis projektas „Lietuvių kompozitorių 

kūriniai pučiamiesiems instrumentams“ 

VAMM Pučiamųjų 

metodinė 

grupė 

9  13.00 - 14.00 Respublikinis solfedžio dalyko mokinių 

kompetencijų ugdymo projektas - konkursas 

„Natų kraitelė“ 

VAMM Solinio ir 

ansamblinio 

dainavimo 

metodinė 

grupė 

9 10.00 (Naujas) Respublikinis jaunųjų stygininkų 

festivalis - konkursas 

VAMM Styginių 

metodinė 

grupė 

12  16.30 - 19.00  Koncertas „Populiarioji muzika“ dalyvauja 

VI klasės fortepijono dalyko mokiniai 

VAMM 

 

Fortepijono 

metodinė 

grupė 

14 14.00 -19.00 (Naujas) Netradicinio ugdymo diena „Augu 

kartu su muzika“. 

VAMM 

 

Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

15  14.00 - 19.00 (Naujas) Netradicinio ugdymo diena „Augu 

kartu su muzika“. 

VAMM 

 

Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

25  10.00 - 12.30 (Naujas) Projektas  „Džiazo muzikos atlikimo 

aspektai“ 

VAMM Fortepijono ir 

teorijos 

metodinė 

grupė 

26 18.00 - 20.00 Metodinės grupės absolventų IV – oji 

perklausa 

VAMM 

Didžioji 

salė 

Akordeono 

metodinė 

grupė 

27  14.00 - 16.30 Chorinio dainavimo, fortepijono dalyko, 7 

klasės II perklausa 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

28  17.30 - 18.30  Atvirų durų dienos koncertas „Sveiki atvykę“   VAMM Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

29   15.00 - 20.00 7 klasės fortepijono dalyko II perklausa VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

29 16.00 - 17.30 IV klasės mokinių atsiskaitymas - koncertas VAMM Akordeono 

metodinė 

grupė 

 

GEGUŽĖ 

3 16.00 - 19.00 Koncertas „Tau mamyte“ dalyvauja pirmos 

klasės fortepijono dalyko mokiniai 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

6 18.00 - 19.00 

(16.30  repet.) 

Chorinio dainavimo metodinės grupės, I klasės 

mokinių koncertas „Muzikinė šypsenėlė“ 

VAMM Chorinio 

dainavimo ir 

fortepijono 



metodinė 

grupė 

7 10.00 - 13.00 Repeticija festivalio „Šeimyninis muzikavimo 

džiaugsmas“ 

VAMM Festivalio 

organizacinė 

darbo grupė 

7 13.00 - 14.30 I ir II klasių mokinių koncertas „Tau mamyte“  

VAMM 

Akordeono 

metodinė 

grupė 

10 16.30 - 18.30 Fortepijono dalyko absolventų 

„Atsisveikinimo koncertas“ 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

10 18.00 - 19.00 III ir V klasių mokinių koncertas „Groju 

draugams“ 

VAMM Akordeono 

metodinė 

grupė 

10  (Naujas) Edukacinis projektas „Mokinys ir 

mokytojai“ 

A. 

Mickeviči

aus viešoji 

biblioteka 

Styginių ir 

fortepijono 

metodinė 

grupė 

13 14.30 - 19.00 Fortepijono metodinės grupės 4 klasės 

koncertas 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

13 17.00 - 18.00  VI klasės mokinių koncertas “Muzika 

akordeonui” 

  

 

Akordeono 

metodinė 

grupė 

14 

 

10.00 - 15.00  Festivalis - „Šeimyninio muzikavimo 

džiaugsmas“ 

Vilniaus 

„Vaidilos“ 

teatras 

Festivalio 

organizacinė 

darbo grupė 

17 16.30 - 18.30  KMUG koncertas VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

18 15.00 - 19.00 Jaunųjų dirigentų koncertas VAMM Chorinio 

dainavimo 

metodinė 

grupė 

20 18.00 - 19.00 

(16.30 repet.) 

Koncertas „Pavasario žiedai“ 2 - 7 klasių 

chorinio dainavimo, fortepijono dalyko 

koncertas. 

VAMM Chorinio 

dainavimo ir 

fortepijono 

dalyko 

metodinė 

grupė 

21 9.00 - 14.00 IV Lietuvos meno ir muzikos mokyklų 

akordeonininkų projektas – festivalis 

 „O aš jau antrokas“ 

VAMM Akordeono 

metodinė 

grupė 

24 17.30 - 19.30 (Naujas) Akordeono metodinės grupės 

projektas – koncertas „Acco Day“, skirtas 

pasaulinei akordeono dienai 

VAMM Akordeono 

metodinė 

grupė 



28 9.00 - 14.00 I - asis Respublikinis muzikos edukacinis 

projektas – festivalis „Garso takelis“ 

VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

30 

 

17.00 - 18.30  Respublikinių ir tarptautinių konkursų 

laureatų koncertas „Muzika Tau...“ 

Vilniaus 

Rotušė 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

BIRŽELIS 

1  17.00 - 18.00 Absolventų diplomų įteikimo šventė VAMM Direktorius, 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

6 - 9 10.00 val. (Naujas) Mokymai mokytojams, kurie skirti 

emociniam intelektui ir tarpasmeninio 

bendravimo įgūdžiams lavinti. 

 

Online Konferencijų 

organizacinė 

darbo grupė 

RUGPJŪTIS 

14 - 19  

 

14.00 Vaikų vasaros stovykla „Išbandykime, kad 

suprastume“ 

Varėnos 

raj. 

Dubakloni

o km. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

RUGSĖJIS 

1 15.00 - 16.00 Mokslo metų atidarymo šventė VAMM Direktorius 

31 17.30 - 18.15 IV klasės baigimo pažymėjimų įteikimo šventė VAMM Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui 

SPALIS 

1  16.00 (Naujas) Koncertas skirtas „Tarptautinė 

pagyvenusių žmonių diena“ 

VAMM Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

12 16.00 (Naujas) Koncertas skirtas „Ispanų kalbos 

dienai“ 

VAMM Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

12 16.00 (Naujas) Koncertas skirtas „Pasaulinė 

baltosios lazdelės dienai“ 

VAMM Koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

 

 

LAPKRITIS 

11  10.00 - 14.00 

 

Seminaras - praktikumas „Šokių muzika“ VAMM Fortepijono 

metodinė 

grupė 

23  - Konferencija - „Pasidalinkime gerąją 

patirtimi su bendrojo ugdymo mokyklų 

muzikos mokytojais“  

VAMM Direktorius, 

direktoriaus 

pavad. 

ugdymui, 

teorijos 

metodinė 

grupė 



GRUODIS 

7 15.00 - 19.00 VAMM kalėdinio koncerto generalinė 

repeticija 

VAMM Direktorius, 

koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

15 

 

18.00 - 20.00 VAMM muzikos mokyklos kalėdinis 

koncertas 

VAMM Direktorius, 

koncertų 

organizacinė 

darbo grupė 

 

 

 

Plano rengimui naudoti šie informacijos šaltiniai:  

2021 m. metodinių grupių metinės veiklos ataskaitos;  

2022 m. metodinių grupių metiniai veiklos planai;  

2020 - 2024 m. mokyklos strateginis veiklos planas.  

 

Metinis veiklos planas gali kisti dėl nenumatytų aplinkybių arba mokyklos bendruomenei 

nusprendus veiklas vykdyti kitaip. 

 

2021-11- 22 direktoriaus įsakymu V - 67sudaryta Metinio veiklos plano rengimo grupė: 

Grupės vadovas - Daina Rakšnienė, direktorė.  

Grupės nariai:  

Lina Tomkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

Miglė Uleckienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

Alina Frolova direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, 

Medardas Trimonis darbo tarybos pirmininkas 

Ingrita Račkauskienė – choro mokytoja 

 

 

  

 

 

 

 

 


