
VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLA 

2021 METŲ VEIKLOS ATASAKAITA 

 

 

1. Įstaigos pristatymas: 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 

191662413, adresas Algirdo g. 23, LT-03219.  

2. Duomenys apie mokomus dalykus 2020 - 2021 m. m.  
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41 267 132 50 62 15 20 53 54 11 25 10 13 14 1 7 30 3 17 825 

 

3. Savaitinių valandų skaičius skirtas įstaigai – 1827,5 sav.ped.val. ir 9,74 val. koncertmeisterio 

etatai. 

 

4. Mokykloje veikiančios metodinės grupės: 

Metodinės grupės pavadinimas Metodinių grupių pirmininkai 

Fortepijono metodinė grupė Mokytoja metodininkė V. Česaitienė 

Mokytoja metodininkė V. Kirnaitė 

Chorinio dainavimo metodinė grupė Mokytoja metodininkė N. Šiliūtė 

Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinė 

grupė 

Mokytoja metodininkė G. Rastenytė-Mališauskienė 

Muzikos teorijos metodinė grupė Mokytoja ekspertė R. Bernatonytė 

Styginių instrumentų metodinė grupė Mokytoja metodininkė N. Augustauskienė 

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė Mokytoja metodininkė A. Kontautienė 

Akordeono metodinė grupė Vyresnysis mokytojas M. Trimonis 

Tautinių instrumentų metodinė grupė Vyresnysis mokytojas M. Trimonis 

Chorinio dainavimo fortepijono dalyko 

metodinė grupė 

Atestuota mokytoja M. Bidlauskienė 

Solinio ir ansamblinio dainavimo fortepijono 

dalyko metodinė grupė 

Vyresnysis mokytojas M. Daujotaitė 

Populiariosios muzikos metodinė grupė Mokytojas metodininkas A. Rakšnys 

 



 

5. Mokesčio už mokslą mokėjimo ir mokesčio lengvatų taikymo suvestinė.  

Dalykas Suma 100 proc. atleistų nuo 

mokesčio mokinių skaičius 

Mokančių 10,00 Eur 

mokinių skaičius 

I pusmetis II pusmetis I pusmetis II pusmetis 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 15,00 - - - - 

Fortepijonas 25,00 6 3 4 5 

Sintezatorius 25,00 - - - - 

Chorinis dainavimas 25,00 - - 2 2 

Solinis dainavimas 25,00 - - 1 1 

Smuikas 25,00 - - - - 

Violončelė 25,00 - - 1 - 

Gitara 25,00 1 1 1 - 

Akordeonas 25,00 1 2 1 1 

Fleita 25,00 - - 1 1 

Klarnetas 25,00 - - - - 

Saksofonas 25,00 - - 1 1 

Trimitas 25,00 - - 1 1 

Mušamieji 25,00 - - - - 

Kanklės 25,00 - - - - 

Birbynė 25,00 - - - - 

Lumzdelis 25,00 - - - - 

Viso:  8 6 13 12 

 

6. Mokykloje veikiančių kolektyvų sąrašas.  

Kolektyvo pavadinimas Vadovas 

Moksleivių 

skaičius 

kolektyve 

Fortepijono ir styginių instrumentų I-III klasių jaunučių 

choras 

A. Jundo 83 

Chorinio dainavimo I klasės Jaunučių choras I. Račkauskienė 24 



Chorinio dainavimo II - III  klasių jaunučių choras I. Račkauskienė 43 

Fortepijono dalyko Jaunių choras „Šypsena“ V. Ruzgys 21 

Chorinio dainavimo dalyko Jaunių choras „Gaida“ L. Tomkevičienė 69 

Vokalinis ansamblis „Dixi“ I. S. Meškauskienė 13 

Vokalinis ansamblis „Dixi Junior“ S. Meškauskienė 5 

I klasės vokalinis ansamblis  V. Jakštienė 7 

Violončelių ansamblis N. Augustauskienė 5 

Smuikininkių ansamblis J. Alymova 10 

Smuikininkių ansamblis A. Tolkutė 7 

Stygininkų instrumentų orkestras M. Jankūnas 32 

Saksofonų ansamblis D. Verbickas 8 

Akordeonų orkestras V. Umbrasas 17 

Roko grupė A. Rakšnys 6 

Fleitų ansamblis G. Černiūtė 8 

Tautinių instrumentų ansamblis (lumzdeliai, birbynės, 

kanklės) 

M. Trimonis 5 

Folklorinis ansamblis R. Vilys 12 

Kanklių ansamblis J. Narkutė 4 

Gitaristų ansamblis M. Zigmantas 6 

 

7. Duomenys apie mokyklos vadovus (direktorius, pavaduotojus).  

Etato pavadinimas 
Vardas 

pavardė 

Išsilavini

mas 

Kvalifikaci

ja 

Ped. 

stažas 

Vadyb.

stažas 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Direktorė 
Daina 

Rakšnienė 
Aukštasis 

Mokytoja 

ekspertė 
40 28 

II vadybos 

kvalifikacinė 

kategorija 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui 

Lina 

Tomkevičienė 
Aukštasis 

Mokytoja 

metodininkė 
13 3 Nėra 

Direktoriaus pavad. 

ugdymui 

Miglė 

Uleckienė 
Aukštasis Mokytoja 13 1 Nėra 

Laikinai einanti 

direktoriaus pavad. 
Viktorija Aukštasis Mokytoja  2 0  



ugdymui Jakštienė 

Direktoriaus pavad. 

ūkio reikalams. 
Alina Frolova Aukštasis - - 8 Nėra 

 

8. 2021 m. duomenys apie pedagogus.  
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9. 2021 m. veiklos plano prioritetai ir rezultatai: 

1. Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, mokytojų kompetencijų plėtojimas: 

1.1. skatinti pedagogus kelti kvalifikacinę kategoriją bei dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose; 

1.2. apsirūpinti reikalingomis šiuolaikinėmis mokymo ir darbo priemonėmis: 

2. Mokyklos kultūros ir meninių tradicijų puoselėjimas: 

2.1. vystyti bendradarbiavimą su bendrojo ugdymo, meno ir muzikos mokyklomis; 

2.2. dalyvauti ir siekti aukštų rezultatų tarptautiniuose, respublikiniuose bei miesto 

konkursuose; 

2.3. organizuoti mokyklos kolektyvų koncertinę, projektinę ir individualią kūrybinę veiklą. 

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

3.1. didinti mokinių užimtumą vasaros atostogų metu;  

3.2. plėtoti prevencinę veiklą; 

3.3. užtikrinti mokinių bei mokytojų saugumą; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. 2021 metų veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatai: 

Mokyklos metinė veikla buvo vykdoma siekiant tikslų, numatytų Vilniaus Algirdo  muzikos 

mokyklos strateginiame 2020-2024 m. bei 2021 m. metodinių grupių veiklų planuose. Visi numatyti 

renginiai buvo  įvykdyti. 

 

Tikslai, uždaviniai Atlikti darbai, veiklos rezultatų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai  

Tikslas: 1. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

1.1.Uždavinys: 

mokytojų ir vadovų 

kompetencijų plėtra. 

Mokytojo kompetencijų tobulinimas pagal mokytojo poreikį: 

Įgyvendinant 2021 metų mokyklos veiklos planą, buvo 

siekiama užtikrinti kokybišką ugdymą, tobulinti vadovų, mokytojų 

kompetencijas bei kelti   kvalifikaciją. 100 % mokytojų dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (228 kvalifikaciniai renginiai, 

priedas Nr.1) 

Siekiant pagerinti mokytojų kompetencijas dirbant per 

„Microsoft Office” platformą, gruodžio mėnesį vyko įvadiniai 

kursai, kuriuose dalyvavo mokyklos pedagogai (25 mokyt.). 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, kartą per savaitę vedė šios 

platformos naudojimo konsultacijas mokytojams. Pageidaujantiems 

vyko asmeninės konsultacijos.  

Visus metus vykdomas Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

gerosios patirties sklaidos - projektas „Kolega-kolegai“,  parodytos 

46 įvairų metodinių grupių atviros pamokos (priedas Nr.2), 

mokytojai pagilino pamokos planavimo, organizavimo bei 

individualios mokinių pažangos vertinimo kompetencijas, aplankė 

kolegų pamokas, vyko aptarimai metodinių grupių susirinkimuose. 

Pavaduotojos ugdymui stebėjo ir vertino 62 proc. mokytojų 

vedamas pamokas, individualių pokalbių metu aptartos mokytojų 

kompetencijų tobulinimo sritys. 

Siekiant kuo objektyviau ir visapusiškiau įvertinti mokytojų 

darbą, buvo patobulintos mokytojų savianalizės anketos, kurios 

aptariamos metiniuose pokalbiuose su direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui.  

I ir II pusmetį vykdytos mokytojų apklausos:  „Mokyklos  ir 

mokymo kokybės apklausa“ - pakviesti 86 mokytojai, atsakė 68 

respondentai (apklausos pradžia 2021-01-18, pabaiga 2021-02-01) 

bei  „Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 2021 m. įsivertinimo ir 

pažangos anketa  mokytojams“ - pakviesti 82 mokytojai, atsakiusių 

respondentų skaičius 66 (apklausos pradžia 2021-12-16, pabaiga 

2021-12-30).  Mokyklos ir mokymo kokybės apklausoje Į apklausą. 

Anketavimo tikslas – kaip mokytojams sekasi dirbti Vilniaus 

Algirdo muzikos mokykloje. 2021 metų mokytojų apklausos 

duomenys patalpintos mokyklos internetinėje svetainėje 

www.vamm.lt. Apie mokymo(si) sėkmes ir nesėkmes 2021 metais, 

mokytojai pateikė ataskaitose metodinių grupių pirmininkams. 
 
 

 

http://www.vamm.lt/


Įstaigos organizuoti seminarai, konferencijos (5): 

- 2021-02-18 „Patyčios ir jų prevencinės strategijos“ - 

praktiniai užsiėmimai su Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuro psichologu Arnoldu Jasiūnu (dalyv.sk. 82 mokyt.) 

- 2021-04-14 U. Pauliukonio nuotoliniai fortepijono 

meistriškumo kursai -„Piano klinika “ (dalyv.sk. 8 mokiniai, 

45 mokyt.) 

- 2021-06-02 Respublikinė muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų konferencija „XXI amžiaus pedagogika. Dabarties 

iššūkiai ir ateities perspektyvos“ (dalyv.sk. 117), lektoriai: 

U. Toleikytė - Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro medicinos psichologė; L. Dubosaitė - 

psichologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė; 

E. Velička - Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, 

muzikas.  

- 2021-11-30 Tęstinis virtualus projektas - konferencija 

,,Pasidalinkime gerąja patirtimi su bendrojo ugdymo 5-8 

klasių muzikos mokytojais“ (dalyv.sk. 68). 

- 2021 m. gruodžio mėn. 09-16 d. kompiuterinio raštingumo 

mokymai Power Point, MS Word programomis 

(dalyv.sk.27) mokymus vedė l. e. direktoriaus pavad. 

ugdymui V. Jakštienė ir direkt. pavad. ugdymui L. T 

omkevičienė. 

 

Direktoriaus pavaduotojų ugdymui kvalifikacijos kėlimas: 

 Mokykloje dirba stiprus ir darbštus kolektyvas, kuris nuolat 

domisi švietimo naujovėmis, kelią profesinę kvalifikaciją lankydami 

kursus, seminarus. Mokyklos direktorė  dalyvavo VšĮ „Mokyklų 

tobulinimo centro“ vykdomoje programoje  „Įgalinimas - lyderystės 

ir ugdymo praktika“ modulis „Link naujo normalumo: kaip būti 

geru pokyčio vedliu“. 

 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui bei pavaduotoja ūkio 

reikalams kėlė kvalifikacijas mokymuose (5): „Ugdymo(si) pažangą 

skatinantys vadybiniai sprendimai mokykloje“, „Kaip kurti ir 

įgyvendinti mokyklos ugdymo programą“, „Kaip priimti mokinių 

pažangą ir įtraukti užtikrinančius sprendimus“, „Neformaliojo 

švietimo įstaigų daro užmokesčio apskaitos ypatumai“, 

„Universalaus dizaino patikros lapų pildymo mokymai“.  

 Dalijimasis patirtimi - pagrindinis šiuolaikinio ugdymo 

kokybės tobulinimo siekis. Vienas iš svarbiausių būdų susipažinti su 

ugdymo proceso modernizavimo naujovėmis, tai plėsti asmenines, 

dalykines kompetencijas, dalyvavimas bendradarbiavimo 

projektuose, kurių metu pasidalijama praktine darbo patirti.  

2021-11-30 vyko tęstinis projektas „Pasidalinkime gerąja 

patirtimi su bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių muzikos 

mokytojais“ (dalyv.sk.87). Mokymų tikslas -  pasidalinti muzikinio 

ugdymo dalykine patirtimi. Vilniaus Algirdo muzikos mokytojai 

parengė 6 skaitmenines pagalbines mokymo priemones muzikos 

pamokoms, pritaikytas pagal vidurinio ugdymo bendrąją meninio 

ugdymo muzikos programą: 



- „Instrumentiniai žanrai: nuo koncerto iki simfoninės 

poemos“ - vyr. mokyt. B. Jurkonytė; 

- „Didelės apimties muzikos žanrai“  - mokyt. metod.   

G. Rastenytė - Mališauskienė; 

- „Opera, operetė, miuziklas, roko opera“ - mokyt.  

V. Jakštienė; 

- „Senoviniai šokiai“  - mokyt. metod. V. Česaitienė; 

- „Muzikinės sąvokos“ - mokyt. M. Uleckienė ir mokyt.  

J. Grinevič - Tankeliun; 

- „Šiuolaikinių technologijų adaptacija muzikos istorijos 

pamokose“ - vyr. mokyt. B. Jurkonytė 

        2021-12-17 vyko kontaktinis ir virtualus Respublikinis 

seminaras praktikumas „Apie technikos lavinimą, grojant styginiais 

instrumentais“, kurio tikslas - pasidalinti metodine - praktine 

patirtimi su šalies muzikos mokyklų mokytojais (dalyv.sk.  51  

mokytojas, 27 mokiniai). Seminaro lektoriai: Vilniaus B. Dvariono 

dešimtmetės muzikos mokyklos smuiko – alto mokytoja A. 

Vileikienė ir violončelės mokytojas J. Armonas,  N.M.K. Čiurlionio 

menų mokyklos smuiko mokyt. ekspertė G. Vitėnaitė bei Broniaus 

Jonušo muzikos mokyklos mokytojas metodininkas, styginių 

orkestro meno vadovas ir dirigentas L. Vakaris Lopas. 

2021m. spalio mėn. 26-29 dienomis vyko Algirdo muzikos 

mokyklos  pučiamųjų instrumentų metodinė savaitė, kurioje savo 

patirtimi dalinosi ir vedė meistriškumo pamokas LMTA lektorius, 

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitos dalyko 

mokytojas, dr. V. Gurstis, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 

mokyklos trimito dalyko mokytojas A. Tiškus, Vilniaus Balio 

Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos saksofono dalyko 

mokytojas ekspertas A. Guželis, pranešimus skaitė Algirdo muzikos 

mokyklos mokytojai: metodininkė dr. E. Juciūtė, mokytojai  

T. Česnauskas bei I. Daniulis. Atvirose meistriškumo 

pamokose dalyvavo Algirdo muzikos mokyklos pučiamųjų 

metodinės grupės mokiniai. 

Nepaisant Covid-19 pandemijos šalyje, mokykloje buvo 

įgyvendinti visi įstaigos planuoti seminarai, konferencijos bei 

meistriškumo pamokos. 

Mokytojų atestacija: 

Vykdant 2021 metų atestacijos programą, vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinei kategorijai atestuoti - 5, metodininko kvalifikacinei 

kategorijai – 1 ,eksperto kvalifikacinei kategorijai – 1 mokytojas. 

1.2. Uždavinys: 

skatinti mokytojų 

komandinį darbą. 

Mokymosi nuotoliniu būdu analizė, apklausos organizavimas, 

bendruomenės informavimas: 

2021 metais ugdymas buvo organizuojamas mišriu būdu. 

Visos klasės buvo aprūpintos naujais kompiuteriais, todėl 

saviizoliacijos laikotarpiu buvo užtikrintas sklandus ir 

nenutrūkstamas ugdymo procesas. Buvo sudaryti lankstūs grupinių 

pamokų tvarkaraščiai. Kontaktinių ir nuotolinių pamokų 

tvarkaraščiai bei prisijungimo nuorodos patalpintos mokyklos 

internetinėje svetainėje. Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, 

  



didžioji dalis tėvų aktyviai įsitraukė į ugdymo proceso 

organizuojamas veiklas.  Aktyviai dalyvavo virtuliuose 

festivaliuose, koncertuose: 

2021 m. sausio 18 d. ir 2021 m. gruodžio 16 d. vykdyta tėvų 

ir mokinių apklausa apie nuotolinį ugdymą  bei mokinio 

individualios pažangos stebėseną „Google“ formate. Nuoroda į 

anketą siųsta į tėvų elektroninius paštus. Anketas sudarė 9 ir 17 

klausimai. Sausio mėnesio apklausoje dalyvavo 766 tėvai, atsakė 

268 respondentai; gruodžio mėnesį  apklausoje dalyvavo 720 atsakė 

130 respondentų. 2021 metų tėvų apklausos duomenys pristatytos 

Mokyklos tarybai.  

Gegužės, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais, kiekvieno dalyko 

mokytojas, vedė tėvų susirinkimus – koncertus, aptarė mokinių 

pasiekimus. 

Bendri mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų renginiai: 

2021 metais parengtos ir patvirtintos formalųjį švietimą  

papildantį 3 ugdymo programos: 

- chorinio dainavimo pradinio ugdymo programa; 

- ankstyvojo muzikinio ugdymo programa; 

- fortepijono pagrindinio ugdymo programa. 

 

Mokytojų parengtos aranžuotės, natų rinkiniai, metodiniai 

darbai: 

Aranžuotės (33): 

- Mokyt. J. Alymovos parengtos aranžuotės: 

smuikų ansambliui: Airiški šokiai, Apgaubk mane švelnumu, 

Kalėdinės dainos;  

- Mokyt. T. Alymovos parengtos aranžuotės:  

Kalėdinių dainų aranžuotės; 

- Mokyt. N. Augustauskienės parengtos aranžuotės:  

C. Saent - Saens „Gulbė“ violončelių ansambliui, A. Raudonikis 

„Švelnumas“ violončelių ansambliui, T. Šernas „Laipteliai‘ 

violončelei ir fort.; 

- Mokyt. V. Česaitienės parengta aranžuotė: 

E. Dorfman „Pelikanas“ (pritaikyta 4 rankom); 

- Mokyt. I. Daniulio parengtos  aranžuotės:  

F. Sinatra – „Fly me to the moon“ (altui saksofonui), tema iš filmo 

„Karibų piratai“ (klarnetui solo), tema iš animacinio filmuko 

„Rožinė pantera“ (saksofonui solo); 

- Mokyt. M. Jankūno parengta aranžuotė:  

V.Kudirkos „tautiška giesmė“ (kameriniam orkestrui). 

- Mokyt. L. Jeriominos parengtos aranžuotės: 

nežinomo autoriaus „Senovinė Polka“ (4 rankom fortepijonui); 

- Mokyt. R. Pancekauskienės parengtos aranžuotės:  

G. Gershwin –„I Got Rythm“, O. Moyerer – „Zwiebelsuppe“, J. 

Hisaishi – „Melody Road“, D. Kabalevskij – Scherco, B.Dvarionas 

– Valsas g-moll;  

- Mokyt. V. Pečiukonytės parengtos aranžuotės:  

B. Strozzi – „Ką galima padaryti?“, R. M. Antoinette – „Tai mano 

draugas“ (fleitai ir fortepijonui), H. Giraud – „Po Paryžiaus 



dangumi“ (balsui ir fortepijonui), Ch. Petzold – Menuetas G-dur, E. 

Granados - “Paskyrimas”, A. Sullivan – giesmė “Pirmyn, 

krikščionių kariai”; 

- Mokyt. M. Sereikos parengta aranžuotė: 

F. Lai ,,Love story“ palengvintą redakciją; 

- Mokyt. J. Šablinskaitės – Sokalskos parengta aranžuotė: 

V. Šainski „Kulverstukas“ – pritaikyta šeimyniniam ansambliui; 

- Mokyt. M. Trimonio parengtos  aranžuotės:  

Tautinių instrumentų ansambliui: J. Naujalio „Lietuva brangi“; 

- Mokyt. V. Umbraso parengtos aranžuotės:  

popuri Lotynų Amerikos šokių temomis (akordeonų orkestrui), 

valsas iš kino filmo ,,Waterloo tiltas’’ (akordeonų duetui); 

- Mokyt. D. Verbicko  parengtos aranžuotės:  

„Lietuvių liaudies dainų pynė“ – dainų popuri saksofonams ir 

fortepijonui, H. Manccini „Peter Gunn“ saksofonams ir 

fortepijonui, Peres Prado „Mambo 5“ saksofonams ir fortepijonui, 

J. Schrammel „Viena yra Viena“ Klarnetams ir saksofonui. 

 

Rinkiniai (6): 

- Mokyt. M. Jankūno „Aranžuočių rinkinys kameriniam 

orkestrui“, 

- Mokyt. K. Beliavskajos parengtas rinkinys: Lietuvos ir 

užsienio kompozitorių kūriniai solinio ir ansamblinio 

dainavimo mokiniams „Tau, mama“; 
- Mokyt. V. Česaitienės parengtas rinkinys: „Pratimai 

fortepijonui“ (2021-10-28 aprobuota Vilniaus muzikos 

mokytojų metodinio būrelio); 

- Mokyt. I. Naujikaitės parengtas rinkinys:  „Lietuvių 

kompozitorių fortepijoninių pjesių ir ansamblių rinkinys 

patriotinėms Valstybės šventėms“;  

-  Mokyt. N. Šiliūtės parengtas rinkinys: V. Augustino 

,,Chorinių ir solinių dainų rinktinė“ 

 - Mokyt. E. Švelnytės parengtas rinkinys: „Šiuolaikinių japonų 

kompozitorių kūryba fortepijonui“; 

 

 

  Mokytojų parengti ir skaityti pranešimai (28): 

2021 m. vasario 4-6 d. Mokytoja G. Savinienė - „Virtualus muzikos 

turinys, nuoseklumas ir kūrybingumas“; 

2021 m. vasario 4-6 d. Mokytoja J. Grinevič – Tankeliun - „Kahoot 

programėlė ir jos taikymas solfedžio pamokose“; 

2021-02-10 Mokytoja V. Česaitienė – straipsnis „Švietimo 

naujienose“ - „Muzikos spalvos“; 

2021-04-07 Mokytoja G. Rastenytė – Mališauskienė – „Mokinių 

kompetencijų saviraiška nuotolinio ugdymo procese“; 

2021-04-13 Mokytoja V. Česaitienė – „Koncertų rengimas 

karantino metu“; 

2021-04-13 Mokytoja V. Pečiukonytė - „B. Arens pedagoginis 

repertuaras fortepijonui“; 

2021-04-21 Mokytoja V. Česaitienė – „Mokomieji koncertai 



ugdymo procese”; 

2021-04-28 Mokytoja V. Pečiukonytė - „Repertuaro fortepijonui 

įvairovė pradiniame ugdymo etape“; 

2021 m. gegužės 4-5 d. Mokytojas R. Vilys – „Nauji XXI a. 

Lietuvių tautiniai pučiamieji instrumentai“; 

2021-05-07 Mokytoja J. Stumbrienė „Vokalinės muzikos technikos 

tobulinimas“; 

2021-05-13 Mokytoja E. Juciūtė - „Nuotolinės fleitos pamokos: 

iššūkiai ir galimybės“; 

2021-05-19 Mokytojas M. Jankūnas – „Patirties sklaida dirbant su 

styginių instrumentų ansambliais ir orkestrais muzikos mokyklose“; 

2021-05-20 Mokytoja B. Jurkonytė - „Holistic music therapy: 

neuroacoustics and the healing reactions to sounds of the universe 

and ocean creatures”; 

2021-05-31 Mokytoja R. Pancekauskienė – „Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas“; 

2021-09-22 Mokytoja V. Česaitienė - „Vaizdiniai muzikiniame 

ugdyme“; 

2021-10-06 Mokytoja J. Alymova – „Muzikos instrumentų 

istorijos: smuikas“; 

2021-10-26 Mokytoja E. Juciūtė - „Jaunojo fleitininko ruošimas 

viešam pasirodymui – uždaviniai, tikslai, motyvacija“; 

2021-10-28 Mokytojas I. Daniulis - „Grojimo klarnetu įgūdžių 

formavimas pradiniame mokymosi etape“; 

2021-10-27 Mokytoja E. Juciūtė - „Jaunojo fleitininko ruošimas 

viešam pasirodymui – uždaviniai, tikslai, motyvacija“; 

2021-11-10 Mokytoja G. Rastenytė – Mališauskienė – 

„Respublikinis solfedžio dalyko mokinių kompetencijų ugdymo 

projektas-konkursas „Natų kraitelė“; 

2021-11-28 Mokytoja A. Tolkutė – „Konkurso „Poco a poco“ 

nuostatų pristatymas“ 

2021-11-30 Mokytoja V. Česaitienė - skaitmeninės knygos 

„Kelionė į senovinių šokių pasaulį“ pristatymas; 

2021-11-30 Mokytoja G. Rastenytė – Mališauskienė – „Didelės 

apimties vokalinės muzikos žanrai“ 

2021-11-30 Mokytoja V. Jakštienė - „Opera, operetė, miuziklas, 

roko opera“ 

2021-11-30 Mokytoja B. Jurkonytė - „Instrumentiniai žanrai: nuo 

koncerto iki simfoninės poemos“ 

2021-12-09 Mokytoja M. Uleckienė - metodinės audiovizualinės 

priemonės pristatymas „Muzikinės sąvokos“; 

2021-12-09 Mokytoja V. Jakštienė – „Microsoft Word programos 

naudojimas; 

2021-12-16 Mokytoja V. Jakštienė - „Microsoft PowerPoint 

programos naudojimas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Naudotos įvairios komunikavimo ir grįžtamojo ryšio 

gavimo formos: 

- organizuotos apklausos sistemoje google forms, vykdant teminį  

mokyklos veiklos įsivertinimą; 



- mokytojai periodiškai (klasės tėvų susirinkimuose) apklausia tėvus 

apie mišraus ugdymo kokybę, jo tobulinimo aspektus; 

- nuotoliniai metodinių grupių, mokytojų tarybos, mokyklos 

tarybos,  organizacinių darbo grupių, klasių tėvų susirinkimai Zoom 

platformoje; 

- vyksta individualūs mokytojų pokalbiai su mokyklos 

administracija; 

-vykdomos mokinių, jų tėvų, mokytojų apklausos TAMO dienyno 

įrankiais. 

Mokykla operatyviai talpina informaciją internetinėje 

svetainėje bei Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos  Facebook 

paskyroje. 

 

Vamm.lt lankomumas: 2021m. sausis - gruodis = 211809 

apsilankymų.  

Mėnesio lankomumas (Visits-lentelės dešinėje): 

 2021m. sausio mėn. - 17134,  liepos – 16016, 

gruodžio  14125 apsilankymai 

Dienos vidutiniškas lankomumas (Visits-kairėje): 2021m. sausio 

mėn. – 552, 

liepos mėn – 516, gruodžio mėn. - 470 apsilankymai. 

 

 
 

Daugiausia vieno Facebook įrašą pasiekusių žmonių buvo:  

2021m. gruodžio 6 d.  – 1623 (mokyklos atnaujinimo foto) ir 

gruodžio 4 d. - 1264 (fortep. LIVE konc.). Vidutiniškai pasiekia 

~360 sekėjų. 

Facebook-o sekėjų skaičius išaugo nuo 517 iki 599. Per 2021 metus 

VAMM -Youtube kanalo vaizdo įrašai sulaukė 60747 peržiūrų ir 

+114 naujų sekėjų (viso jų yra 391). Vaizdo įrašas, sulaukęs 

daugiausiai  (3352) peržiūrų 2021m.: I. Šeduikienės „Svarbiausi 

žodžiai“  Jaunučių choras ‚Ir dig do“ 

 

 

Metodinių grupių veiklų planavimas: 

2021 metais mokykloje buvo 8 metodinės grupės. Metodinės 

tarybos veiklos tikslas - koordinuoti metodinių grupių veiklą, 



siekiant gerinti pamokos kokybę, konsultuoti kuratorių veiklą bei 

vykdyti mokinio individualios pažangos stebėseną,  kuriant saugią 

aplinką, stiprinant prevencinę veiklą. 

Projektines metodines  veiklas mokykloje organizavo 

metodinės grupės, direktoriaus pavaduotoja ugdymui pasitelkdama 

mokytojus jų vykdymui.  

Metodinėje taryboje buvo tariamasi ir priimami sprendimai 

dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo, atestacijos programos 

vykdymo, pamokų kitoje aplinkoje organizavimo, lėšų mokymo 

reikmėms planavimo, dėl mišraus mokymo(si) organizavimo.  

Metodinėse grupėse  buvo siekiama užtikrinti mokytojų 

bendradarbiavimą, buvo dalijamasi pedagoginėmis ir metodinėmis 

naujovėmis (interaktyviomis pamokomis, parengtomis 

skaitmeninėmis pagalbinėmis ugdymo priemonėmis) veiksmingais 

mokymo metodais, būdais.  

Sudarytas 2021 metų  mokyklos renginių planas, kuris eigoje 

gali būti koreguojamas sudarant atskirus kiekvieno mėnesio darbo 

planus ir talpinamas internetinėje svetainėje skiltyje www.vamm.lt. 

Metodinių grupių  2021 metų veiklos ataskaitos  ir  2022 metų 

veiklos planai pristatyti 2022 m. sausio 10 d. mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Per 2021 metus parengta 12 projektų. Ir visi įvykdyti.  

Parengti šie tęstiniai projektai (12): 

2021-02-06 Tarptautinis projektas - konkursas “Muzikos 

spalvos“ (fortepijono metodinė grupė) 

2021-03-27 V Respublikinis lietuvių liaudies dainos 

konkursas ,,Vai žydėk, žydėk“ (solinio ir ansamblinio dainavimo 

metodinė grupė) 

 2021 kovo-gegužės mėn.  „Muzikos terminų paslaptys“ 

(teorijos metodinė grupė) 

 2021-03-29 „Lietuvių liaudies instrumentai ankstyvame 

muzikiniame ugdyme“  I dalis (tautinių instrumentų metodinė 

grupė) 2021-05-05 „Lietuvių liaudies instrumentai muzikos istorijos 

pamokoje“ (tautinių instrumentų metodinė grupė). 

 2021-05-13 III ir IV kl. mokinių “Etiudų šventė” 

(fortepijono metodinė grupė). 

2021 m. rugpjūčio 14-19 Tęstinis projektas „Išbandykime, kad 

suprastume“. 

2021-10-06 Tęstinis projektas - „ Muzikos instrumentų 

istorijos“ (tautinių instrumentų metodinė grupė). 

 2021-10-20 Tęstinis projektas ,,Vadovavimas chorui“ 

(chorinio dainavimo metodinė grupė) 

 2021-10-25 „Lietuvių liaudies instrumentai ankstyvame 

muzikiniame ugdyme“  II dalis (tautinių instrumentų metodinė 

grupė) 

2021-11-24 Muzikos edukacinis projektas „Garsų pasauliai" 

Moterų kompozitorių kūryba I d. M. K. Čiurlionio menų 

gimnazija (fortepijono metodinė grupė) 

2021-11-29 Lietuvių liaudies instrumentai ankstyvame 

muzikiniame ugdyme“  III dalis (tautinių instrumentų metodinė 

http://www.vamm.lt/


grupė) 

2021-12-04 Žymių kompozitorių fortepijoninė muzika nuo 

baroko iki XX a. vidurio ( fortepijono metodinė grupė) 

 

 

Metodiniai darbai (24): 

- Mokyt. R. Bernatonytės parengta pagrindinio ugdymo 

solfedžio programa (V-VIII kl.), parengtos solfedžio pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų metinės temos (reikalavimai), 
naudojant įvairias kompiuterines programas parengti solfedžio 

baigiamojo egzamino užduočių 2 variantai ir klausymo užduočių 

įrašai, parengtos solfedžio pradinio ugdymo programos žinių 

patikrinimo užduotys IV klasei ir diktantas, parengtos užduotys IV-

VII kl. mokiniams (individualiam žinių patikrinimui ir naudojant 

nuotolinėse pamokose), parengti garso įrašai (diktantai, intervalų 

klausymo užduotys), parengti Algirdo muzikos mokyklos mokinių  

projekto „Muzikos terminų paslaptys“ nuostatai ir muzikos terminų 

žodynėlis.  

- Mokyt. V. Česaitienės III tarptautinio muzikos ir 

bendrojo ugdymo mokyklų projekto – konkurso “Muzikos spalvos” 

organizavimas, nuostatų, užduočių vertinimo komisijai parengimas; 

projektas “Kaip mums sekasi?;  

- Mokyt. V. Čojienė ir V. Kirnaitė - metodinio renginio 

„Muzikinių leidinių pristatymas“ mokykloje organizavimas; 

- Mokyt. R. Pancekauskienės parengti mokinių 

atsiskaitymų ir vertinimo karantino metu tvarkos aprašas, 

Akordeono dalyko metodinės grupės mokinių atsikaitymų karantino 

metu tvarkos aprašas, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas; 

- Mokyt. I. Račkauskienės parengta 1 - 4 klasių mokinių 

chorinio dainavimo programa;  

- Mokyt. G. Rastenytės – Mališauskienės parengtas 

klausimynas su atsakymais IV klasei, skirtas pasiruošti IV klasės 

baigiamajam testui ir parengtas klausimynas – testas IV klasei, 

„Respublikinis solfedžio dalyko mokinių kompetencijų ugdymo 

projektas - konkursas „Natų kraitelė“; 

- Mokyt. G. Savinienės parengtas keliamojo egzamino IV 

klasės testas  „Siuntė mane motinėlė“, parengta priemonė pirmai 

klasei, padedanti įsisavinti natas; 

- Mokyt. R. Svirskienės paruošta ir pateikta 

administracijai ,,Solfedžio dalyko, pradinio ugdymo programa“ ( I- 

IV klasės), Lietuvos mokinių konkursui ,,Muzikos olimpas“ 

paruošta medžiaga pokalbiui apie atliekamą kūrinį, sukurti 

papildomi diktantai pagal konkurso ritminius, tonacijų, melodijos 

intervalikos reikalavimus, parengti IV klasės atsiskaitymo testai: 

teorinis testas pagal solfedžio programą, terminų - kūrinys ir 

klausimai teorinei analizei - ženklų atpažinimui. 

- Mokyt. A. Tolkutės parengtos metodinės 

rekomendacijos „Griežimo smuiku rankų nustatymo pagrindai”;  



- Mokyt. M. Trimonio kartu su mokytojo A. Rakšnio 

pagalba parengtos ir naudotos ugdymo priemonės – kūrinių (L. 

Reed. „Belsaizo dviračiai“, Sakartvelo liaudies d. „Suliko“, U. 

Gruber „Blues reg“) garsiniai pritarimai;  

- Mokyt. R. Vilio sugalvoti ir instrumentų meistro E. 

Virbašius pagaminti nauji birbynių ir lumzdelių modeliai. 

 

Festivaliai: (167) 

2021-01-14 Lietuvos ugdymo įstaigų dainų festivalis 

„Neužmirštuolė gyva“ , Radviliškio muzikos mokykla.   

2021-03-26 iki 05-14 Respublikinis vaikų ir jaunimo šokio, 

teatro ir muzikos festivalis ,,Vaikai vaikams’’, Vilnius.  

  

2021-05-15 Festivalis - koncertas „Šeimyninio muzikavimo 

džiaugsmas“. 

 2021-05-17 XIII tarptautinis festivalis „Muzika – 

vaizduojamasis garsų  pasaulis: gyvūnai mene“, Grigiškių meno 

mokykla.    

2021-05-22 XXI tarptautinis kamerinio muzikavimo 

festivalis ,,Garsų išdaigos“, Kauno krašto fortepijono mokytojų 

draugija . 

2021-06-05 I - asis respublikinis jaunųjų atlikėjų čekų 

muzikos festivalis „Čekų parafrazės“, Čekijos Respublikos 

ambasada Vilniuje Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje  

2021-11-20 Fortepijono ansamblių festivalis ,,Šokių 

pasaulyje“, Vilniaus Rotušė.    

2020-2021 Respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis-

konkursas „Gaidų pynė“.  

2021-11-16 Respublikinis  instrumentinės, vokalinės 

muzikos ir dailės festivalis  ,,Tautų įvairovė-mūsų stiprybė”, 

Energetikos ir technikos muziejus.   

2021-11-16 Instrumentinės, vokalinės muzikos ir dailės 

festivalio „Tautų įvairovė-mūsų stiprybė“, N. Vilnios muzikos 

mokykla. 

2021-12-05 Vilniaus miesto festivalis „Pramoginė muzika 

akordeonui" , B. Jonušo muzikos mokykla    

2021-12-10 Akordeono fiesta  Trakų r. Rūdiškių muzikos 

mokykla    

2021-12-20 Šalies 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, 

chorų festivalis „Advento tyloje“.  

 

Mokyklos mokytojai, metodinėse grupėse bendrai formuluoja 

tikslus, derina asmeninius tikslus su mokyklos bendruomenės 

tikslais bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Lyginant su 2020 m. pagerėjo „labai gerai“ ir „gerai“ besimokančių 

mokinių skaičius. Mokiniai mokomi pagal mokytojų parengtus 

dalykų teminius planus, suderinus su klasės kuratoriais. Mokytojai 

įgijo komandinio darbo patirties. 



 

Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimas: 

Šiais, 2021 metais, nuotoliniu būdu  mūsų mokyklą baigė 68 

absolventai. Absolventų koncertas vyko 2021 m. rugpjūčio 28 d.  

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos didžiojoje salėje.  

Minint pasaulinę muzikos dieną spalio 11 d. buvo įteikti   

pažymėjimai baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą  

(101 pažym.)  rugsėjo 1 d. naujų mokinių įstojusių skaičius buvo – 

123. 

 

Mokinio individualią pažangą stebi pagrindinio dalyko 

mokytojas, metodinių grupių klasių kuratoriai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. Tėvai individualiai  bei Tamo dienyne 

informuojami apie vaiko daromą pažangą. Buvo vykdoma 

individualios pažangos apklausa, 5-7 klasių mokiniams, jų 

mokytojams ir tėvams. Vykdoma Individualios mokinio  pažangos 

stebėsena. Apklausos rezultatai pateikti metodinių grupių klasių 

kuratoriams.  

Mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja mokyklos 

tarptautiniuose konkursuose, renginiuose. Šiais metais turim  tokius 

pasiekimus: 

 

Moksleivių įvairų konkursų, laureatų, dalyvių suvestinė skaičiais: 

2021 m. 01.01 - 

12.31 

Miesto  Šalies  Tarptautinių 

Konkursų 

dalyvių 

9 154 51 

Konkursų 

laureatų 

2 160 43 

Diplomantai 2 23 10 

 

2021 m. spalio 5 d., Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

Didžiojoje salėje vyko tarptautinių bei respublikinių konkursų 

laureatų šventė. Mokyklos bendruomenė ir svečiai galėjo išgirsti 

mokytojų ir jų draugų atliekamą įvairių stilių muziką, o po 

mokytojų pasirodymų buvo apdovanoti net 127 (2020-2021 m.m. 

konkursų laureatai. Tai buvo puiki proga mokiniams artimiau 

susipažinti su savo mokytojais ir pasidžiaugti laimėjimais. 

Koncertas ir laureatų laimėti konkursai patalpinti  mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

 

Džiaugiamės, kad  mokinių dalyvaujančių konkursuose skaičius 

padidėjęs 50 % (Priedas Nr.4) 

Tarptautinių ir respublikinių laureatų  

 

Šiais metais sudarytos visos sąlygos mokytojų, mokinių ir 

tėvų glaudžiam bendradarbiavimui.  Elektroninio „Tamo“ dienyno 

dėka galime stebėti vaiko pažangą, matyti mokymosi rezultatus bei 

pastabas, laiku reaguoti į iškilusius sunkumus, bendradarbiauti su 



mokinių tėvais, mokiniais. 

 

 

1.3.Uždavinys: 

bendradarbiavimo su 

tėvais, mokyklos 

bendruomene. 

Mokytojų parengtos interaktyvios mokymo medžiagas (21) 
 

- Mokyt. J. Alymovos parengta video medžiaga „Pratimai teisingo 

grojimo formavimui“;  

- Mokyt. S. Bulygo - parengtas VI klasės pianistų virtualus 

koncertas – paskaita „Garso takelis“; 

- Mokyt. V. Česaitienės parengta skaitmeninė knyga „Kelionė į 

senovinių šokių pasaulį“, natų pažinimo – spalvinimo priemonė 

mokiniams „Natos rudeniniuose lapuose“; 

- Mokyt. T. Česnausko interaktyvi mokomoji medžiaga 

,,Paruošiamieji trimitininkų pratimai. Grojimo įgūdžių 

formavimas ir interpretacija“; 

- Mokyt. J. Grinevič – Tankeliun parengta medžiaga ir užduotys 

nuotolinėms solfedžio pamokoms kiekvienai grupei atskirai su 

programomis: Sibelius, Cubase, Ableton, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, Paint ir kt., internetinių programėlių 

naudojimas pamokose: Kahoot, Liveworksheets, Wordwall, 

Quizlet, Kidsforclassics; 

- Mokyt. V. Jakštienės parengtos informacinės muzikos istorijos 

skaidrės kiekvienai pamokai (V, VI, VII kl.), parengti žaidimai 

su programa „TryInteract“, padedantys pasiruošti muzikos 

istorijos testams, parengta medžiaga konferencijai 

„PowerPoint“ programa „Opera, operetė, miuziklas, roko 

opera“; 

- Mokyt. B. Jurkonytės asmeninių audio ir video pamokų kūrimas 

bei publikavimas asmeniniame „YouTube“ kanale, 

asmeniniame „SoundCloud“ puslapyje; 

- Mokyt. G. Rastenytės – Mališauskienės parengti 2 klausimynai - 

žaidimai „Kahoot“ programėlėje IV klasei, parengta medžiaga 

„Didelės apimties vokalinės muzikos žanrai“; 

- Mokyt. G. Savinienės paruoši solfedžio testai VII kl., taikant 

„PowerPoint“, „Sibelius 7“ programas, nuotolinių pamokų 

užduotys I, II, IV, V, VII klasėms, naudojant programas 

„PowerPoint“, „Sibelius 7“, „Kahoot“ programos platformoje 

parengtas klausimynas, padedantis pasirengti Algirdo muzikos 

mokyklos projektui – viktorinai; 

- Mokyt. R. Svirskienės „Kahoot“ programoje parengtas 

pasiruošimas mokyklos projektinei viktorinai ,,Muzikos 

terminų paslaptys 2021 m.“ - ,,Klausimynas V - VII klasei - 

teorija“- 14 klausimų, sukurtas „YouTube“ grojaraštis 

,,Muzikos pavyzdžiai“, kuriame parinktos interaktyvios, 

tinkamos pagal programą ritmogramos, įsidainavimo pratimai, 

diktantai; 

- Mokyt. M. Uleckienės parengtos II pusmečio nuotolinės solfedžio 

pamokos ir užduotys I, III, IV, V, VI ir VII klasėms, Algirdo 

muzikos mokyklos mokinių projekto „Muzikos terminų 

paslaptys“  finalo viktorinos klausimyno parengimas „Kahoot“ 

 



programa. 

 

2. Tikslas – plėtoti ir tobulinti meninę, švietėjišką veiklą. 

2.1.Uždavinys: 

bendravimas su 

socialiniais 

partneriais. 

 

Bendradarbiavimo dėka mokyklos mokiniai aktyviai koncertuoja 

mokykloje ir už jos ribų (96 koncertai) priedas Nr.5 ir priedas Nr.6, 

dalyvauja parodose, kuriama nauja edukacinė veikla. Šiais metais 

bendradarbiaujant su meno ugdymo įstaigomis surengtos dvi 

parodos  -  tarptautinė Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Baltarusijos 

lietuvų namų mokinių paroda - „Muzikos spalvos“  bei 

Marijampolės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių paroda - 

„Mes verti gyventi be patyčių“, paroda skirta prevencijai - „Kovas - 

mėnuo be patyčių“. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės menų 

mokykla. Bendradarbiavimo tikslas  - ugdyti vaikuose pilietiškumą, 

veiklų įvairumą.  

Džiaugiamės bendradarbiaudami su Vilniaus Broniaus Jonušo 

mokyklos mokytoja metodininke Giedre Paulikaite - Daugeliene, 

kuri pristatė ir kartu su pianiste Ugne Sabaityte iliustravo savo 

aranžuočių fortepijoniniams ansambliams rinkinį „Kalėdinės 

melodijos“, o Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 

mokytojos ekspertės Sigita Dūdėnienė ir Margarita Bereščanskaja – 

naują fortepijono pradžiamokslį „Pirmieji žingsniai fortepijono 

muzikos kelyje“.  

Mokykla palaiko ryšius su „Vilniaus apskrities viešąja A. 

Mickevičiaus biblioteka“, „Žydinio“ galerija, Šv. Ignoto bažnyčia, 

N.M.K.Čiurlionio mokykla, Taikomsios dailės muziejumi, Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejumi ir kt. Šio bendravimo dėka, 

mokykla plečia koncertinę veiklą bei gauna papildomų kamerinių 

salių. Bendradarbiavimas su „Antavilių senelių namais“ praturtina 

moklsievų dvasines vertybes bei pensionate gyvenančių senlių 

gyvenimo kasdienybę. 

 

 

2.2. Uždavinys: 

tęsti senąsias 

mokyklos menines 

veiklos tradicijas, 

kurti naujas. 

Siekdami išlaikyti senąsiasi tradicijas buvo vykdyti šie renginiai 

kaip mokyklos bendruomenės festivalis - „Šeimyninio muzikavimo 

džiaugsmas“, kuriame dalyvao 45 šeimyniniai ansambliai, 

respublikinis lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai žydėk,žydėk“ , 

kuriame dalyvvo virš 60 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų; 

tarptautinis muzikos ir bendrjo ugdymo mokyklų meninis 

edukacinis projektas –konkursas „Muzikos spalvos“, edukacinis 

projektas „Vadovimas chorui“ kur pakviečiamas žymus 

kompozitorius, mokyklos didieji kolektyvia atlieka kompozitoriaus 

kūrinius, pakviečią autrių į jo kūrybos vakarą. Didžiuojamės savo 

mokyklos Kalėdiniu bei kovo 11 koncertu, kuriame dalyvauja  visa 

mokyklos bendruomenė. Nauja mokyklos tradicija - tarptautinių ir 

respublikinių konkursų laureatų pagerbimas. 

 

 

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

3.1. Uždavinys: 

mokymosi aplinkų 

2021 metais daug dėmesio skirta aplinkos kūrimui ir ugdymo 

jaukumui. Mokyklos išlaikymui skirtos lėšos panaudotos tikslingai, 

 



tobulinimas ir 

modernizavimas. 

derintos su mokyklos bendruomene ir mokyklos taryba. Atliktas 

pirmo aukšto patalpų remontas: garso izoliacija klasėse, nupirkti 

baldai, naujai įrengta elektros instaliacija, renovuota choro studija, 

pakeisti koridoriaus laiptų turėklai, didžioje salėje - grindys, kėdės. 

 Modernizuota IKT bazė: įsigytas 41 kompiuteris, interaktyvi lenta. 

Nupirkti 2 nauji pianinai, mokyklos biblioteka papildyta 14 naujų 

leidinių . 

 

 

3.2. saugios aplinkos 

kūrimas, 

dalyvavimas 

prevencinėse 

veiklose. 

Siekiant mažinti patyčių lygį, mokiniai dalyvavo šiuose 

edukaciniuose renginiuose:  

2021-08-15-20 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos vaikų vasaros 

stovykla „Išbandykime, kad suprastume“ (68 mok.14 mokytojų). 

2021-08-26 D. Dabužinskaitės knygos „Laiškai nepažįstamajam“ 

pristatymas - koncertas Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus 

viešoji biblioteka (15 mokinių).   

2021-12-07 Muzikinių leidinių pristatymas (G. Paulikaitė 

Daugelienė „Kalėdinės melodijos“; S. Dūdėnienė, M. 

Bereščianskaja „Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje“)  

Marijampolės meno mokyklos dailės skyriaus nuotolinė 

mokinių paroda - „Mes verti gyventi be patyčių“, paroda skirta 

prevencijai - „Kovas - mėnuo be patyčių“(~` 700 mokinių). 

2021-11-24 Muzikos edukacinis projektas „Garsų pasauliai – 

moterų kompozitorių kūryba “ M. K. Čiurlionio menų 

mokykla (40 mokinių). 

 

 

Išvados:  Mokyklos ugdytiniai – Vilniaus miesto, respublikinių, tarptautinių 

konkursų, švenčių, festivalių laureatai bei dalyviai, dalyvaujantys 

aukšto atlikėjų meistriškumo reikalaujančiuose renginiuose. 

Mokykla aktyvi socialiniuose tinkluose. Mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams, visuomenei žinios apie mokyklos veiklą skelbiamos 

mokyklos internetinėje svetainėje, facebook paskyroje, spaudoje, 

televizijoje. Informavimui ir komunikacijai aktyviai naudojama 

informacinių technologijų bazė. Ugdymo procesas aprūpintas 

mokymui(si) reikalinga įranga. Visos klasės aprūpintos IKT 

priemonėmis. Mokykloje vidaus darbo kontrolė vykdoma pagal 

mokyklos vadovybės metodinių grupių kuravimo, ugdymo proceso 

bei mokyklos veiklos administravimo vadybinių funkcijų 

paskirstymą. Finansinė mokyklos veikla derinama su Mokyklos 

taryba. Algirdo muzikos mokykla savo veiklą planuoja rengdama 

metinius bei mėnesinius veiklos, ugdymo turinio, metodinių grupių, 

mokykos biudžeto, renginių planus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.1 

 

 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose: 

Mokytojo vardas, pavardė Seminaro, konferencijos pavadinimas, val. skaičius, 

pažymėjimo Nr. 

Data 

Chorinio dainavimo metodinė grupė: Viso – 12 

A. Jurelionienė Konferencija ,,Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“  

(6 val.). 

2021-09-22 

I. Račkauskienė Seminaras „Idėjos nuotoliniam darbui su choru“ 

muzikos mokykla „Ugnelė“ (4 val.). 

2021-02 (15-18 d.) 

 IX tarptautinė virtuali metodinė savaitė - 2021 

„Pedagoginės – profesinės patirties sklaida muzikos 

mokyklose“ (18 ak. val.). 

2021-03(1-5 d.) 

 „Kalbėk angliškai“ intensyvūs anglų kalbos II lygio 

(20 val.). 

2021-03-10 

 „Mes verti gyventi be patyčių“ pravestos chorinio 

dainavimo 1 - 3 kl. mok. edukacinės pamokos 

,peržiūrėta, aptarta, analizuota virtualios parodos 

patyčių tema, išklausytos mokinių nuomonės. 

2021-03-30 

 Seminaras - „Muzikinio ugdymo paradoksai: tarp 

norėjimo, galėjimo ir apsisprendimo“. 

2021-09-22 

 Seminaras - „Vytauto Miškinio nauji kūriniai chorui“. 2021-11-19 

I. Račkauskienė,  

L. Tomkevičienė, 

Seminaras- praktikumas -„Choro dainininkų vokalinių 

įgūdžių tobulinimas, problemų sprendimo būdai“ 

Nr.146884 (4 val.). 

2021-10-18 

V. Ruzgys Seminaras – „Lietuviško šiuolaikinio pedagoginio 

repertuaro aktualijos: pristatymas ir analizė”, AP Nr. 

TSC-7368. (8 ak. val.). 

2021-04-30 

 

 Konferencija - “Populiariosios ir džiazo muzikos 

atlikimo ypatumai muzikiniame vaikų ir jaunimo 

ugdyme”. AP Nr. TSC-7845. 

2021-05-04 



N. Šiliūtė Kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Skaitmeninis 

raštingumas“, Nr.TSC-7248. (80 ak. val.). 

2021m. balandžio 

mėn. 8-29 d. 

 Seminaras - praktikumas ,,Vokalinio meno ypatumai: 

keliai, ieškojimai, atradimai“, Nr.TSC-18375. (8 ak. 

val.). 

2021-11-24 

Pučiamųjų metodinė grupė: Viso – 15. 

E. Juciūtė, I. Daniulis, 

T. Česnauskas, A. Kontautienė 

„XII tarptautinė Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir 

mušamųjų instrumentų konferencija“ (16 val.). 

2021 m. vasario 

mėn.19-20 d. 

E. Juciūtė, T. Česnauskas „Įgūdžių formavimas grojant variniais pučiamaisiais 

instrumentais“ (16 val.). 

2021 m. gegužės 

mėn. 26-27 d. 

E. Juciūtė, I. Daniulis,  

D. Verbickas, T. Česnauskas 

„Konceptualių technologijos principų formavimas XXI 

a. muzikos pedagogikoje“ (Nr. 213002692) (40 val.). 

2021 m. rugpjūčio 

mėn. 15-22 d. 

D. Verbickas,  

R. Paulionienė  

Tarptautinė nuotolinė metodinė konferencija „Grojimo 

pučiamaisiais instrumentais ugdymo ir atlikimo 

aktualijos“  

(6 ak. val.). 

2021-11-05 

I. Daniulis „Meno pedagogų konferencija. Nuo mūzos iki 

pedagogo“; Nr. PDK-11304 (8 ak. val.). 

2021-04-28 

E. Juciūtė „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais 

mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir 

logika“ (8 val.). 

2021-01-29 

 „Nestabilus ryšys: santykiai ir ugdymas nuotolinio 

mokymo metu“ (6 val.). 

2021-01-29 

 „Mokytojų laikas“ Karoliniškių m. m., (8 val.). 2021-05-15 

 „Nerimo įveikimo metodai pedagoginiame darbe“ (nr. 

PDK-16380) (8 val.). 

2021-11-25 

A. Kontautienė 

 

„XXI amžiaus pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities 

perspektyvos“. 

2021-06-02 

R. Paulionienė IX tarptautinė virtuali metodinė savaitė - 2021 

,,Pedagoginės patirties sklaida muzikos mokykloje“(18 

val.). 

2021-03(1-5) 

 Nuotolinis seminaras ,,Lietuviško šiuolaikinio 

pedagoginio repertuaro aktualijos: pristatymas ir 

analizė“. (8 val.). 

 

 Vilniaus J. Tallat - Kelpšos organizuotas ,,Metodinės 

dienos 2021“ renginys ,,Populiariosios ir džiazo 

muzikos atlikimo ypatumai vaikų ir jaunimo ugdyme“ 

(6 val.). 

2021-05-04 

 Seminaras ,,Improvizacija – kūryba - džiazas“ (6 val.). 2021-10-29 

D. Verbickas Grigiškių meno mokyklos varinių pučiamųjų 

instrumentų konferencija (16 ak. val.). 

2021-05(26-27) 

Chorinio dainavimo, fortepijono dalyko metodinė grupė: Viso -12 

I. Račkauskienė, M. 

Bidlauskienė 

IX tarptautinė virtuali metodinė savaitė 2021 

„Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos 

mokyklose“ (18 ak. val.). 

2021 m. kovo 1-5 d. 

I. Račkauskienė, 

 Z. Šablinskienė 

Ugniaus Paulionio nuotoliniai fortepijono 

meistriškumo kursai „Piano klinika“ (4 ak. val.). 

2021-04-14 

I. Račkauskienė,  

Z. Šablinskienė,  

„XXI amžiaus pedagogika: praeities iššūkiai ir ateities 

perspektyvos“, konferencija per Zoom platformą (5 

2021-06-02 



J. Šablinskaitė - Sokalska val.). 

A. Jurelionienė, 

 I. Račkauskienė,  

J. Šablinskaitė – Sokalska, 

E. Švelnytė, S.Jakštė 

Konferencija „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“, 

ZOOM platforma, (6 ak. val.). 

2021-09-22 

V. Apanavičienė IV virtuali Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų konferencija „Muzikų forumas“, Paž. Nr. 

E26376 (5 ak. val.). 

2021-11-24 

M. Bidlauskienė „Pedagoginio repertuaro įvairovė jaunojo pianisto 

ugdymo pagrindas“, TSC15251 (4 ak. val.). 

2021-10-27 

S. Jakštė Praktinis seminaras „Mokytojo kvalifikacijos kėlimas 

ir atestacija“, (4 ak. val.). 

2021-09-16 

 Praktinis seminaras „Pirmieji mokslinio tyrinėjimo 

žingsniai, motyvacija ir grįžtamasis ryšys ugdomajame 

procese“, (4 ak. val.). 

2021-09-21 

 Metodinis seminaras „Kūrinių interpretacijos principai 

jaunojo smuikininko repertuare“, TSC17905 (6 ak. 

val.). 

2021-11-15 

N. Šiliutė  Tęstinis virtualus projektas – konferencija 

„Pasidalinkime gerąja patirtimi su bendrojo ugdymo 

mokytojais“ (3 val.). 

2021-11-30 

E. Švelnytė Respublikinė virtuali konferencija “21 a. pedagogika: 

dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos”, ZOOM 

platforma, (6 ak. val.). 

2021-06-02 

D. Tareilytė - Juškienė Mokymai „Tikslinga veikla su tėvais“. 2021-09-27  

 2021-10-10 

Fortepijono metodinė grupė: Viso – 84 

M. Bidlauskienė, V. Kirnaitė Mokymai „ XXI amžiaus mokytojas“ (2,5 ak. val.). 2021-01-05 

V. Česaitienė, R.Kaziulienė, 

A. Preikšaitė, Z.Šablinskienė 

„Bendravimas, suprantamas visiems“ (4 ak. val.). 2021-03-03 

A. Bakienė, L.Bartosevič, 

S. Bulygo, V.Čojienė, 

R. Kaziulienė, J. Šablinskaitė-

Sokalska, 

A. Preikšaitė 

IX Tarptautinė virtuali metodinė savaitė ,,Pedagoginės 

– profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“ (18 

ak. val.). 

2021-03(1-5 d.) 
 

 

A. Bakienė, M.I gnatavičienė, 

V. Kirnaitė 

XVIII Lietuvos jaunųjų pianistų seminaras-konkursas 

„Etiudas ir ne tik“ (6 ak. val.). 

2021-03-09 

L. Jeriomina, I. Naujikaitė „Ankstyvasis muzikinis ugdymas: pokyčiai ir 

perspektyvos” Vytauto Didžiojo Universitetas (8 val.). 

2021-03-17 

L. Bartosevič, S. Bulygo, 

V. Česaitienė, V. Čojienė, 

M. Ignatavičienė, L. Jeriomina, 

V. Kirnaitė, N. Karaškaitė, 

R. Kaziulienė, A. Liasienė, 

E. Meiluvienė, I. Naujikaitė, 

A. Preikšaitė, J. Šablinskaitė-

Sokalska, Z. Šablinskienė, 

V. Pečiukonytė 

Ugniaus Pauliukonio nuotoliniai fortepijono 

meistriškumo kursai - „Piano klinika“ (4 ak. val.). 

2021-04-14  

A. Bakienė, V. Česaitienė, II virtuali Lietuvos muzikos/meno mokyklų mokytojų 2021-04-22  



L. Jeriomina, V. Kirnaitė konferencija (9 ak. val.). 

A. Bakienė, L.  Bartosevič, 

L.Jeriomina 

„Lietuviško šiuolaikinio pedagoginio repertuaro 

aktualijos: pristatymas ir analizė“ (8 ak. val.). 

2021-04-30 

 

A. Bakienė, V. Čojienė, 

L. Jeriomina,  

D. Tareilytė -Juškienė 

„Populiarios ir džiazo muzikos ypatumai muzikiniame 

vaikų ir jaunimo ugdyme“ (6 ak. val.). 

 

2021-05-04 

 

L. Bartosevič,  

M. Bidlauskienė,  

J. Šablinskaitė -Sokalska,  

S. Bulygo, V. Česaitienė,  

V. Čojienė, 

M. Ignatavičienė, L. Jeriomina, 

N. Karaškaitė, V. Kirnaitė, R. 

Kaziulienė, A.  Liasienė, 

E.Meiluvienė, A. Preikšaitė, 

J. Šablinskaitė-Sokalska, 

Z. Šablinskienė, V.P 

ečiukonytė 

Lietuvos muzikos mokyklų mokytojų konferencija 

„XXI amžiaus pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities 

perspektyvos“ (4 ak. val.). 

2021-06-02 

M. Daujotaitė 

A. Preikšaitė 

Respublikinė konferencija „Grojimo pagrindų 

ugdymas muzikos mokykloje įvairių poreikių 

vaikams“ (6 ak. val.). 

2021-12-08 

T. Alymova Seminaras Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

mokytojams „ASMENINĖ MOTYVACIJA 

PROFESINEI VEIKLAI“ (6 ak. val.) Pažym. Nr. 

TSC-13311. 

2021-10-01 

 Mokymai – susipažinimas su programa „Mano 

Dienynas“. Mokymus vedė UAB “Nacionalinis 

švietimo centras”. 

2021-10-20 

 Seminaras „Neurosensorinės stimuliacijos metodas 

vaikams su mokymosi sutrikimais, specialiaisiais 

poreikiais ir negalia“ (lektorius J.Vervoortas)  

(5 ak. val.).  

2021-12-01 

A. Bakienė Meno pedagogų konferencija ,,Nuo mūzos iki 

pedagogo“ (8val.). 

2021-04-28 

 

 III  tarptautinė virtuali konferencija  ,,Muzikų 

Forumas“ (11 ak. val.). 

2021-05 (26-27 d.) 

 ,,IV tarptautinė pianistų koncertmeisterių 

konferencija” (8 val.), Nr. TSC-12514. 

2021-09-16  

 Pedagogų konferencija ,,Muzikinis ugdymas. Idėjos ir 

patirtys‘‘, (6 val.) Nr.14494. 

2021-09-22 

 Seminaras ,,Vertinimo sunkumai: ką daryti, kad 

padėtum vaikui‘‘, (8 val.) Nr.KT3-21. 

2021-10-14  

 IV virtuali Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų konferencija“, EDU- 6393 (4 val.). 

2021-10-27 

 Seminaras ,,Auklėjimo ir mokymo sinergija, pedagogo 

praktinės patirties aspektas“, Nr.TSC-15219 (6 val.). 

2021-10-27 

 Tarptautinė konferencija ,,Muzikiniai tiltai‘‘,Nr. TSC-

19275 (8 val.). 

2021-12-01 

L. Bartosevič Seminaras „Improvizacija – kūryba – džiazas“, Nr. 2021-10-29  



TSC-16302 (6 ak. val.). 

 IV Virtuali Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų konferencija, Nr. EDU-6395 (7 ak. val.). 

2021-11-24  

 Metodinė praktinė tarptautinė projekto „Muzikiniai 

tiltai“ konferecija, Nr. TSC-19296 (8 val.). 

2021-12-01 

 Respublikinė  metodinė konferencija „Grojimo 

pagrindų ugdymas muzikos/meno mokykloje įvairių 

poreikių vaikams“ (6 val.). 

2021-12-08  

M. Bidlauskienė „Pedagoginio repertuaro įvairovė - jaunojo pianisto 

ugdymo pagrindas“, Pažymėjimo Nr.TSC-15251 

(4val.). 

2021-10-27 

S. Bulygo Praktinis seminaras - knygos pristatymas „Auklėjimo 

ir mokymo sinergija aspektas”, Emocinio imitavimo 

metodo taikymo kontekste: pedagogo praktinės 

patirties, Nr. TSC-15236 (6 ak. val.). 

2021-10-27 

 Nuotolinė ,,IV tarptautinė pianistų koncertmeisterių 

konferencija“, Nr. TSC-12511 (8 ak. val.). 

2021-09-16 

 IV virtualioji Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų konferencija, Nr. EDU-6489 (4 ak. val.). 

2021-11-24 

V. Česaitienė Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pristatymų 

rengimas“ (6 ak. V.). 

2021-03-03 

 „Bendradarbiavimas tau. Bendrauk ir dalykis turiniu 

internete: skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis“ (6 ak. v.). 

2021-03-12 

   

 

 

Konferencija „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“; 

pažymėjimo Nr. 14362 (Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, karjeros ir kompetencijų centras) (6 ak. 

val.). 

2021-09-22 

   

   „Skaitmeninio raštingumo kursai“; pažymėjimo Nr. 

TSC-15038 (VšĮ Trakų švietimo centras) (80 ak. val.) 

2021-09-30  

2021-10-28 

   

   Konferencija „Pasidalinkime gerąja patirtimi su 

bendrojo ugdymo 5-8 klasių mokytojais“; (Vilniaus 

Algirdo muzikos mokykla) (3 ak. val.). 

2021-11-30 

   

M. Daujotaitė Metodinė - praktinė muzikos pedagogų konferencija 

„Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“, pažymėjimo 

Nr. 14565 (6 ak. val.). 

2021-09-22 

M. Ignatavičienė Albinos Šikšniūtės fortepijono meistriškumo kursai, 

Nr. 21448 (6 val.). 

2021-10-18 

 IV virtuali Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų konferencija, Nr. EDU- 6406 (4 val.). 

2021-11-24 

 Tarptautinė konferencija „Muzikiniai tiltai”, Nr. TSC-

19284 (8 val.). 

2021-12-01 

 Respublikinė konferencija „Grojimo pagrindų 

ugdymas muzikos mokykloje įvairių poreikių 

vaikams“. 

2021-12-08 

L. Jeriomina Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais, Nr. 

MG-1160 (6 val.). 

2021-10-13 

 Virtualioji Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 2021-11-24 



mokytojų konferencija (KT3-21), (6 val.). 

 Grojimo pagrindų ugdymas muzikos meno mokykloje 

įvairių poreikių vaikams. 

2021-12-08 

J. Kazakevičiūtė LMTA KKC inicijuota praktinė muzikos pedagogų 

konferencija „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys”, 

Nr. 14422 (6 val.). 

2021-09-22 

N. Karaškaitė Lietuvos muzikos mokytojų neeilinė konferencija. 2021-05-22 

 Papildoma švietėjiška veikla: Vilniaus miesto muzikos 

metodinio būrelio veikla: konkursų, konferencijų 

organizavimas ir dalyvavimas, mokytojų metodinių 

darbų analizavimas ir vertinimas, dokumentų 

parengimas ir teikimas LR Švietimo institucijoms. 

 

 Papildoma veikla: XII Tarptautinis muikos festivalis 

„Le Strade d‘Europa“ organizavimas, koncertai : 

Teramo, Roma, Palermas 2 koncertai, Paduva, Parma 

Genuja, Busca, Alba. 

2021-06-30 – 2021-

07-10 

 

 VI Vilniaus Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas 

„Premio Scarlatti“. Paruošiamieji darbai, 

organizavimas, dalyvių ir jų mokytojų konsultavimas 

programų pasirinkimo ir programų atlikimo 

klausimais. 

2021-06-01 -  

2022-06-02/07 

 ECMTA nuotolinė konferencija. 2021-10-09 

 X Vilniaus miesto muzikos mokytojų konferencija 

„Muzikos mokytojas mokykloje“. Vilniaus Maironio 

progimnazijoje. Organizatorė, dalyvė, diskusijų 

dalyvė. 

2021-10-16 

 XIII Lietuvos dainininkų festivalis – konkursas „Dainų 

namai“.Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, 

Organizacinio komiteto narė. 

2021-10-30 

V. Kirnaitė „Virtualių muzikos kūrimo platformų naudojimas 

mokymo procese“ (5 ak. val.). 

2021-03-03 

 Metodinė - praktinė muzikos pedagogų konferencija 

„Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“, paž. Nr.14370 

(6 ak. val.). 

2021-09-22 

V. Pečiukonytė 

 

Metodinė - praktinė muzikos pedagogų konferencija 

„Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“, paž. Nr. 

14500 (6 ak. val.). 

2021-09-22  

  Nuotoliniai mokymai  “Pagrindinės kompiuterinės 

natografijos programos „Sibelius“ funkcijos“, paž. Nr. 

2105 (12 ak. val.) 

2021-02-17  

   IX tarptautinė virtuali metodinė savaitė – 2021 -

“Pedagoginės – profesinės patirties sklaida muzikos 

mokykloje“, paž. Nr. TSC-3391 (18 ak. val.) 

2021 m. kovo 1-5 d. 

   

   Nuotolinė metodinė konferencija „Bendrasis 

fortepijonas: poreikis ar būtinybė“, paž. Nr. 20099 (6 

ak.val.). 

2021-04-28  

  „Metodinė diena 2021“. „Populiariosios ir džiazo 

muzikos atlikimo ypatumai muzikiniame vaikų ir 

jaunimo ugdyme“, paž. Nr. TSC-7848 (6 akad.val.). 

2021-05-04  



 Prof. Jurgio Karnavičiaus fortepijono meistriškumo 

kursai, paž. Nr. 21339 (8 ak. val.). 

2021-05-04  

 Albinos Šikšniūtės fortepijono meistriškumo kursаi, 

paž. Nr. 21419 (6 ak. val.). 

2021-10-18  

 Seminaras „Improvizacija – kūryba – džiazas“, paž. 

Nr. TSC-16305 (6 ak. val.). 

2021-10-29  

 Tarptautinė nuotolinė metodinė konferencija „Grojimo 

pučiamaisiais instrumentais ugdymo ir atlikimo 

aktualijos“, paž.  Nr. 21511 (6 ak. val.). 

2021-11-05  

A. Preikšaitė Auklėjimo ir mokymo sinergija „Emocinio imitavimo 

metodo taikymo kontekste: pedagogo praktinės 

patirties aspektas“ (6 val.). 

2021-10-27 

 Respublikinė konferencija „Grojimo pagrindų 

ugdymas muzikos mokykloje įvairių poreikių 

vaikams“. 

2021-12-08 

N. Puišytė ,,Nerimo įveikimo metodai pedagogo darbe“, Nr.PDK-

16345 (8 val.). 

2021-11-25 

 ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams 

papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir 

pamokos’’ XXI seminaras, Nr.58-61662 (40 ak. val.). 

2021 m. lapkričio 

22-27 d. 

 ,,Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais“, 

Nr.MG-1207 (6 ak. val.). 

2021-10-13 

 Prof. Albinos Šikšniūtės fortepijono meistriškumo 

kursai, Nr.21428 (6 ak. val.). 

2021-10-18 

E. Meiluvienė 4- a tarptautinė pianistų koncertmeisterių konferencija, 

akreditacijos pažymėjimas Nr.IVP- 36 Nr.TSC- 12499 

 

I. Naujikaitė LMTA „Erasmus+ mokymai” – karantino iššūkiai, 

muzikos inovacijos ir technologijos. (6 ak. val.). 

2021-04-22 

 LMTA seminaras „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir 

patirtys“ Nr. 14392 (6 val.). 

2021-09-30 

M. Sereika Nuotolinis profesinio orientavimo renginys ,,Ką mes 

žinome apie akademinės muzikos atlikėjo karjerą?“. 

2021-05-06 

Z. Šablinskienė „Pedagogas.lt“ „Atostogų planavimas pedagogams“  

(24 val.). 

2021-06-22 

 Seminaras – paskaita „Užvesti savyje amžiną variklį - 

paprasta“ Nr. PDT-53246 (3 val.). 

 

2021-06-22 

 Praktinis seminaras „Mokytojo kvalifikacijos kėlimas 

dalyvaujant tarptautinėse programose“ . 

 

2021-09-16 

 Metodinė – praktinė muzikos pedagogų konferencija 

„Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“ (6 val.). 

 

2021-09-22 

J. Šablinskaitė - Sokalska „XXI a. pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities 

perspektyvos“ (6 val.). 

2021-09-22 

D. Tareilytė - Juškienė  Nuotolinė konferencija „Ugdymas ir psichologija“ (7 

ak. val.). 

2021-01-15 

 Seminaras „Augančio vaiko smegenys: kaip jos kinta, 

mokosi ir kaip prie jų prisitaikyti edukaciniu požiūriu“ 

2021-03-09 



(6 ak. val). 

 Ilgalaikės programos „Meninio ugdymo pedagoginiai-

psichologiniai iššūkiai ir praktiniai sprendimo būdai“ 

(8 ak. val). 

2021-04-28 

 

 Muzikos ir meno mokyklų seminaras - praktikumas 

„Mokytojų laikas“ (8 akad.val.). 

 

 „Tikslinga veikla su tėvais“ 40 val. Nr.18891. 2021-09-27 – 2021-

10-10 

Akordeono metodinė grupė: Viso - 5 

R. Pancekauskienė, 

I. Plungaitė 

VS praktinis užsiėmimas „Patyčios ir jų prevencinės 

strategijos“ (1,5 ak. val.). 

2021-02-18 

R. Pancekauskienė,  

V. Umbrasas,  

L. Černych, 

I. Plungaitė 

VAMM respublikinė konferencija „XXI a. 

pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“ 

(6 ak. val.). 

2021-06-02 

L.Černych  Meno pedagogų konferencija „Nuo mūzos iki 

pedagogo“ (8 ak. val.). 

2021-04-28 

 Seminaras „Mokinių ruošimo viešam pasirodymui 

psichologiniai aspektai“ (8 ak. val.). 

2021-05-12 

R. Pancekauskienė Nuotolinė respublikinė muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų metodinė konferencija „Grojimo pagrindų 

ugdymas muzikos mokykloje įvairių poreikių 

vaikams“ (6 ak. val.). 

2021-12-08 

Tautinių instrumentų metodinė grupė: Viso - 4 

J. Narkutė, M. Trimonis, R. 

Vilys 

Praktinis užsiėmimas „Patyčios ir jų prevencinės 

strategijos“ (1,5 ak. val.). 

2021-02-18 

J. Narkutė, M. Trimonis VAMM konferencija „XXI a. pedagogika: dabarties 

iššūkiai ir ateities perspektyvos“ (6 ak. val.). 

2021-06-02 

M. Trimonis Savarankiški nuotoliniai mokymai „Skaitmeninių 

nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“ Projektas 

„Prisijungusi Lietuva“ (4 ak. val.). 

2021-02-22 

 Nuotolinė respublikinė muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų metodinė konferencija „Grojimo pagrindų 

ugdymas muzikos mokykloje įvairių poreikių 

vaikams“ (6 ak. val.). 

2021-12-08 

R. Vilys Šiaulių m. Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

organizuota respublikinė metodinė - praktinė 

konferencija „Šiuolaikinė liaudies instrumentų 

pedagogika: iššūkiai ir galimybės“.  

2021 m. gegužės 4-5 

d. 

Teorijos metodinė grupė: Viso - 36 

R. Bernatonytė Nuotolinė konferencija „XXI a. pedagogika: dabarties 

iššūkiai ir ateities perspektyvos” VAMM 

2021-06-02 

J. Grinevič-Tankeliun The Kahoot! Certified for schools 

Bronze course (Oficialūs Kahoot kursai, sertifikatas) 

2021-01-24 

 Tarptautinė muzikos ir meno mokyklų teorijos 

mokytojų virtuali konferencija „Mintys ir patirtys 

muzikiniame ugdyme“ (12 val.). 

2021-02(4-6) 

 Pedagogas.lt konferencija „Bendravimas, suprantamas 

visiems“ (4 val.) 

2021-03-03 



 Tarptautinė virtuali teorinių dalykų konferencija 

„Muzikos teorinių dalykų mokymo aktualijos, patirtis 

bei mokymosi motyvacija“ (6 val.). 

2021-03-12 

 Respublikinė – praktinė konferencija „II virtuali 

Lietuvos muzikos/meno mokyklų mokytojų 

konferencija“ (9 val.) 

2021-04(21-22)  

 Vilniaus J.Tallat-Kelpšos organizuotos „Metodinės 

dienos 2021“ renginys „Populiariosios ir džiazo 

muzikos atlikimo ypatumai muzikiniame vaikų ir 

jaunimo ugdyme“ (6 val.). 

2021-05-04 

 Respublikinė virtuali konferencija  „XXI amžiaus 

pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities 

perspektyvos“. 

2021-06-02 

V. Jakštienė „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“, Virtuali 

konferencija, Nr.14718 (6 ak. val.) 

2021-09-22 

B. Jurkonytė Kompiuterinio raštingumo kursai, , Nr. TSC-5413. 

Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 092, VšĮ Trakų 

švietimo centras (80 val.). 

2021-04-07  

 Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursai,  Nr. TSC-

7909. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 092, VšĮ 

Trakų švietimo centras (40 val.). 

2021-05-12 

 Kvalifikacijos tobulinimo modelis „Ritmo teritorija“, 

Nr. 141701, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo 

centras. 

2021-01-07 

 

 Praktinis užsiėmimas „Patyčios ir jų prevencinės 

strategijos” (1 val.). 

2021-02-18 

G. Rastenytė - Mališauskienė Seminarai „Idėjos nuotoliniam darbui su choru” (6 

val.). 

2021 m. vasario 15-

18 d. 

 Seminaras „Repertuaras mėgėjų chorui”, 

Pažymėjimas Nr. 616 (6 val.). 

2021-03-26 

 Metodinis susitikimas „Solfedžio valanda” (1 val.). 2021-03-03 

 Metodinė diena „Solfedžio užduočių vizualizacijos 

galimybės nuotoliniame mokyme“ Karoliniškių 

muzikos mokykloje. 

2021-04-07 

 „Inovacijų ir kūrybiškumo taikymas solfedžio 

pamokose“, pažymėjimo Nr. 2765 (3 val.). 

2021-08-24 

 „Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais“,  

pažymėjimo Nr. MG-1215 (6 val.). 

2021-10-13 

 

 „Choro dainininkų vokalinių įgūdžių tobulinimas, 

problemų sprendimo būdai“, pažymėjimo Nr.146853 

(4 val.). 

2021-10-18 

 „Vytauto Miškinio nauji kūriniai chorui“, pažymėjimo 

Nr.148299 (4 val.). 

2021-11-19 

 „IV virtuali muzikos ir meno mokyklų konferencija“,  

pažymėjimo Nr. EDU-6542 (5 val.). 

2021-11-24 

R. Svirskienė 

G. Savinienė  

Tarptautinė muzikos ir meno mokyklų teorijos 

mokytojų virtuali konferencija „Mintys ir patirtys 

muzikiniame gyvenime“ 

Skaitė pranešimą tema: „Virtualus muzikos turinys, 

2021 m. vasario 4-6 

d. 



nuoseklumas ir kūrybingumas“. 

 Konferencija ,,Bendradarbiavimas, suprantamas 

visiems”, UAB ,,Šviesa”, Pedagogas.lt. (4 val.) 

2021-03-03 

 Tarptautinė virtuali teorinių dalykų konferencija 

„Muzikos teorinių dalykų mokymo aktualijos, patirtis 

bei mokymosi motyvacija“. Balio Dvariono muzikos 

mokykla. (6 ak. val.) 

2021-03-12  

 Seminarų ciklas „Praktinis technologijų panaudojimas 

muzikos pamokose“, Vilniaus Br. Jonušo muzikos 

mokykla (9 ak. val.) 

2021-03-27 2021-

04-13 

 Metodinė diena ,,Solfedžio užduočių vizualizacijos 

galimybės nuotoliniame mokyme“, Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykla (5 ak. val.) 

2021-04-07  

 Metodinės dienos 2021 „Populiariosios ir džiazo 

muzikos atlikimo ypatumai muzikiniame vaikų ir 

jaunimo ugdyme“, Vilniaus Juozo Tallat - Kelpšos 

konservatorija (6 ak. val.) 

2021-05-04 

 Seminaras – praktikumas „Mokytojų laikas“, Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykla (8 ak. val.) 

2021-05-15  

 Konferencija ,,Švietimo vizija 2021“ ilgalaikės 

programos ,,Vadovavimo ir lyderystės švietimo 

įstaigai kompetencijų tobulinimas“, pažymėjimo NR. 

PDK-14425 ( pedagogas lt.) (8 val.) 

2021-08-25 

 Muzikos pedagogų konferencijoje ,,Muzikinis 

ugdymas. Idėjos ir patirtys”, pažymėjimo Nr. 14390 ( 

LMTA) (6 val.) 

2021-09-22  

 Seminaras - knygos pristatymas ,,Auklėjimo ir 

mokymo sinergija Emocinio imitavimo metodo 

taikymo kontekste: pedagogo praktinės patirties 

aspektas“, paž. Nr. TSC-15233 (6 ak. val.) 

2021-10-27  

 Mokymai ,,Darbo santykiai mokykloje: mokytojo 

darbo grafikas, nuotolinis darbas ir kita“, paž. Nr. 

PRO-25 (3 ak. val.) 

2021-11-03  

 Metodinis  susirinkimas ZOOM platformoje 

,,Solfedžio valanda“ (tema ,,Solfedžio valandos 

įsivertinimas“, pažyma Nr. SD-457 (1 ak. val.) 

2021-12-01  

M. Uleckienė Tarptautinė muzikos ir meno mokyklų teorijos 

mokytojų virtuali konferencija „Mintys ir patirtys 

muzikiniame ugdyme“ (12 val.) 

2021-02(4-6 d.) 

 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos metodinė 

diena „Solfedžio užduočių vizualizacijos galimybės 

nuotoliniame mokyme“ (5 val.). 

 

 

2021-04-07 

Styginių metodinė grupė: Viso - 17 

A. Tolkutė, J.Alymova, 

 I .Banevičiūtė 

Respublikinis seminaras „Baroko epochos kūrinių 

atlikimo ypatumai”. (2 ak. val.). 

2021-02-10 

J. Alymova, A.Tolkutė, I. 

Banevičiūtė 

Respublikinis seminaras ,,Pasiruošimas stygininkų 

konkursams. Jaunojo virtuozo ugdymas“. Lektorius 

2021-05-27 



prof. J. Dvarionas (4 ak. val.) 

A. Tolkutė, 

I. Banevičiūtė 

Metodinis renginys: I. Tijūnėlienės knygų „Smuikelio 

giesmelės“ pristatymas. 

2021-04-01 

N. Augustauskienė, 

A. Tolkutė 

Respublikinė stygininkų konferencija „Patirties sklaida 

dirbant su styginiais ansambliais ir orkestrais“ 

2021-05-19 

J. Alymova, 

N. Augustauskienė 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos respublikinis 

seminaras – praktikumas apie technikos lavinimą 

grojant styginiais instrumentais (6 ak. val.). 

2021-12-17 

J. Alymova Konferencija „Bendravimas suprantamas visiems“ (4 

ak. val.) 

2021-03-03 

 ZOOM platformoje pianisto Ugniaus Pauliukonio 

meistriškumo kursai (4 ak. val.) 

2021-04-14 

 LMTA kvalifikacijos tobulinimo seminaras „LMTA 

Erazmus dienos“ (6 ak. val.) 

2021-04-22 

 III tarptautinė virtuali konferencija „MUZIKŲ 

FORUMAS“ (11 ak. val.). 

2021 balandžio 26-

27 d. 

 IV virtuali Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų konferencija,   

pažymėjimą išdavė  VŠĮ Edukateka Nr. EDU- 6524 (5 

val.). 

2021-11-24 

 Seminaras „Kaip motyvuoti mokinius neįprastais 

metodais?“ 

Nr. MG – 1104 (6 ak. val.). 

2021-10-13 

 Seminaras „Neurosensorinės stimuliacijos metodas 

vaikams“ (lektorius J. Vervoortas) Nr. PDT-58814 (4 

ak. val.). 

2021-12-01 

M. Jankūnas Respublikinė virtuali styginių instrumentų 

konferencija muzikos/meno mokyklų pedagogams 

„Patirties sklaida dirbant su styginių instrumentų 

ansambliais ir orkestrais muzikos mokyklose“. 

2021-05-19 

I. Banevičiūtė Virtuali metod. konferencija „Grojimo pagrindų 

ugdymas muzikos/meno mokykloje įvairių poreikių 

vaikams“. 

2021-12-08 

A. Tolkutė Kūrybinės dirbtuvės: sėkmingo darbo su 

pradedančiaisiais smuikininkais strategijos. 

2021-11-17  

2021-11-24 

 Ignalinos M. Petrausko muz. mokyklos mokytojos - 

metodininkės V. Stuglienės meistriškumo pamokos 

,,Vertinimo sunkumai: ką daryti, kad padėtume 

vaikui?”.  

2021-11-20 

S. Vaitkevičiūtė IV virtuali muzikos ir meno mokyklų mokytojų 

konferencija, KT3-21 ((4 ak. val.) 

2021-11-24 

Solinio ir ansamblinio dainavimo 

K. Beliavskaja 

J. Stumbrienė 

G. Rastenytė 

N. Šiliūtė 

S. Meškauskienė 

V. Taurinskaitė 

Seminaras - praktinis užsiėmimas „Patyčios ir jų 

prevencija“ 60 min. 

2021-02-18 

K. Beliavskaja Respublikinė konferencija „Bendravimas, suprantamas 2021-03-03 



visiems“ 4 val. Nr.PDT-44705 

K. Beliavskaja Ugniaus Pauliukonio nuotolinis fortepijono 

meistriškumo kursas „Piano klinika“ 4 val. 

2021-04-14 

K. Beliavskaja II virtuali Lietuvos muzikos/meno mokyklų mokytojų 

konferencija, 9 val., AP Nr.104. 

2021-04-02 

K. Beliavskaja Gerosios patirties renginys „XXI tarptautinis 

konkursas - festivalis „Muzika be sienų“ 48 val. Nr.84. 

2021 rugpjūčio  10-

19 d. 

J. Stumbrienė ,,Bendrauk ir dalinkis turiniu internete: skaitmeninių 

nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis‘‘ Nr. 

103136. 

2021-03-19 

J. Stumbrienė Pasirengimo 2021 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkursui ,,Tramtatulis‘‘ 

nuotoliniame seminare Nr. 14844. 

2021-01-19 

J. Stumbrienė ,,Viešosios paslaugos internetu kiekvienam‘‘ Nr. 

108172. 

2021-04-21 

J. Stumbrienė Konferencija ,,Bendravimas, suprantamas visiems‘‘ 
Nr. PDT-47355. 

2021-03-03 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,E bendruomenės 

tau: būk aktyvus, universalus ir verslus!‘‘Nr. 102058 

2021-03-17 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Būkime saugūs 

internete‘‘  

Nr. 110708. 

2021-05-11 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete 

ir dalijimasis su kitais‘‘ Nr. 104633. 

2021-03-26 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir 

bendravimas‘‘ Nr. 100941. 

2021-03-10 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Karjeros 

galimybės tau: inovatyvus savęs pristatymas‘‘ Nr. 

108799. 

2021-04-23 

J. Stumbrienė Ilgalaikė programa ,,Meninės raiškos ugdymas‘‘ Nr. 

144656. 

2021-04-22 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Planuokime 

laisvalaikį internetu‘‘ Nr. 106835. 

2021-04-14 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Pristatymų 

rengimas‘‘ Nr. 103591. 

2021-03-23 

J. Stumbrienė Kvalifikacijos tobulinimo seminaras ,,Vokalo ugdymo 

problemų sprendimai ruošiant mokinius konkursams‘‘ 

Nr. 418. 

2021-04-09 

J. Stumbrienė Metodinė – praktinė konferencija ,,Įtraukusis ugdymas 

muzikos mokykloje‘‘ Nr. 669. 

2021-05-06 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Skaičiuoklė 

darbui ir namas‘‘ Nr. 107608. 

2021-04-16 

J. Stumbrienė Konferencija ,,XXI a. pedagogika: dabarties iššūkiai ir 

ateities perspektyvos‘‘. 

2021-06-02 

J. Stumbrienė Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Sumaniau 

apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“ Nr. 109497. 

2021-04-29 

J. Stumbrienė Konferencija – seminaras ,, Pasidalinkime gerąja 2021-11-30 



patirtimi su bendrojo ugdymo 5 -8 klasių muzikos 

mokytojais‘‘. 

J. Stumbrienė Seminaras ,,Neurosensorinės stimuliacijos metodas 

vaikams su mokymosi sutrikimais, specialiaisiais 

poreikiais ir negalia“. 

2021-12-01 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Tarptautinė nuotolinė metodinė - praktinė vaizdo 

konferencija „Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio 

pasirinkimui“. 

ZOOM platforma 
2021-02-25 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Tarptautinė virtuali metodinė savaitė - 2021 

“Pedagoginės - profesinės patirties sklaida muzikos 

mokykloje" 

ZOOM platforma 

2021-03-01-05 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Seminaras - diskusija "LMTA : šiandien yra rytoj" 

pokalbių ciklas aktualiomis temomis 

ZOOM platforma 
2021-03-24 

V. Taurinskaitė -Rukšienė LMTA atvirų durų renginys „Muzikologijos 

dirbtuvės“ : „Virtuali muzika : tiltai ir spąstai“. 

ZOOM platforma 
2021-03-27 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Konferencija „Kaip(ne)tapti aukštojo mokslo 

muziejumi“ LMTA bendruomenės lūkesčiai (II 

diskusija). 

ZOOM platforma 
2021-04-21 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Konferencija „Bendravimas, supratimas visiems“. ZOOM platforma 
2021-03-03 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Projektas „Muzikos terminų paslaptys“. Algirdo muzikos 
mokykla (nuotolinis) 
2021-03-02 - 2021-

05-02 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Nuotolinė otorinolaringologės A.Pečeliūnienės ir 

psichoterapeuto D. Jakučionio paskaita. 

ZOOM platforma 
2021-04-15 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Konferencija „Ankstyvasis muzikinis ugdymas(is)“ 

Pokyčiai ir perspektyvos. 

ZOOM platforma 
2021-03-17 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Metodinė diskusija „Muzikologijos mokyklinio 

brandos egzamino programos muzikos istorijos dalies 

klausimai“. 

LMTA ZOOM 
2021-04-22 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Nuotolinis seminaras „Lietuviško šiuolaikinio 

pedagoginio repertuaro aktualijos : pristatymas ir 

analizė“. 

ZOOM platforma 
2021-04-30 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Seminaras „Ugdymo proceso analizavimas“. 

„Mokyklos kokybės valdymo samprata“ 

ZOOM platforma 
2021-04-07 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Seminaras „Pamokos kokybės kriterijai“. ZOOM platforma 
2021-04-08 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Seminaras „Gabus vaikas - dovana ar iššūkis“ (psich. 

L. Dubosaitė) 

ZOOM platforma 
2021-04-09 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Nuotolinė paskaita - seminaras „Baroko epochos 

vokalinė muzika“ (lektorė R.Vosiliūtė). 

Microsoft Teams 
2021-04-03 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Diskusija „Kokių plytų reikia tarptautinei mokyklai“. ZOOM platforma 
2021-05-12 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Seminaras-praktikumas „Mokytojų laikas“. ZOOM platforma 
2021-05-15 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Metodinė - praktinė konferencija „Vokalinės muzikos 

technikos tobulinimas“. 

ZOOM platforma 
2021-05-06 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Tarptautinis metodinis renginys „Įtraukusis ugdymas 

muzikos mokykloje“. 

ZOOM platforma 
2021-04-20 



V. Taurinskaitė -Rukšienė Konferencija - konkursas „Meninės raiškos ugdymas“ 

ilgalaikės programos. 

ZOOM platforma 
2021-04-22 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Konferencija „XXIa. pedagogika : dabarties iššūkiai ir 

ateities perspektyvos“. 

ZOOM platforma 
2021-06-02 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Nuotolinis seminaras „Sužinok ar kalbi savo balsu“, 

2ak. v. 

2021-09-06 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Seminaras „Vaikų turizmo renginių vadovas“,2ak.v. 2021-09-10 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Metodinė praktinė muzikos pedagogų konferencija 

„Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“, 6ak.v. 

Nr.14600 

2021-09-22 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Seminaras „Choro dainininkų vokalinių įgūdžių 

tobulinimas, problemų sprendimų būdai“ LMTA, 4ak. 

v. 

2021-10-18 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Metodinis/praktinis muzikos/meno mokyklų  

seminaras „Solinio dainavimo vertinimo kriterijai“ 

TSC-15070, 6ak. v. 

2021-10-26 

V. Taurinskaitė -Rukšienė Dienos seminaras/praktikumas „Vokalinio meno 

ypatumai: keliai, ieškojimai, atradimai“ TSC18372, 

8ak. v. 

2021-11-24 

N. Šiliūtė Kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Skaitmeninis 

raštingumas“ 80 akad.val., Nr.TSC-7248 

2021 m. balandžio 

mėn. 08-29 d. 

N. Šiliūtė Seminaras - praktikumas ,,Vokalinio meno 

ypatumai:keliai,ieškojimai,atradimai“8 akad.val  

Nr.TSC-18375 

2021-11-24 

S. Meškauskienė Konferencija „Bendravimas, suprantamas visiems“ 4 

val. Nr.PDT-45311 

 

2021-03-03 

S. Meškauskienė Ilgalaikė programa „Meninės raiškos ugdymas“ 6 

akad.val. Nr.144639 

 

2021-04-22 

S. Meškauskienė Ilgalaikės programos seminaras „Meninio ugdymo 

pedagoginiai-psichologiniai iššūkiai ir praktiniai 

sprendimo būdai“ 8 val. Nr.PDK-11266 

2021-04-28 

S. Meškauskienė Seminaras „Lietuviško šiuolaikinio pedagoginio 

repertuaro aktualijos: pristatymas ir analizė“ 8 ak.val. 

Nr. TSC-7482 

 

2021-04-30 

S. Meškauskienė „XXI a. Pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities 

perspektyvos“ 6 val. 

2021-06-02 

 

 

 

Priedas Nr.2 

Gerosios patirties sklaida. Atviros pamokos „Kolega, kolegai“ 

2021-04-01 2021-04 „Gyvūnai muzikos garsais“, mokyt. V. Česaitienė. Fortepijono metodinė grupė 



 

2021-04-01 „Kūrinio meninis išpildymas: melodinės linijos vedimas, 

muzikinės minties eiga, kūrinio kulminacija“,  

mokyt. J.Narkutė. 

Tautinių instrumentų 

metodinė grupė 

2021-04-23 ,,Polifoninis girdėjimas ir balsų savarankiškumas“,   

mokyt. M.Sereika. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-05-03 „Interpretacijos ir techninių uždavinių sprendimas C.Beriot 

kūriniuose“,  mokyt. J.Alymova. 

Styginių metodinė grupė 

2021-05-04 „Garso formavimas ir muzikalumo skatinimas, dirbant 

nuotoliniu būdu“,  mokyt. S.Vaitkevičiūtė. 

Styginių metodinė grupė 

2021-05-05 „Violončelės technikos formavimas pradinėse klasėse“, 

mokyt. N. Augustauskienė. 

Styginių metodinė grupė 

2021-05-05 „T.Šernas - pjesės ir kūrybiniai sprendimai“,  

 mokyt. M. Pleitaitė. 

Styginių metodinė grupė 

2021-05-05 „Interpretacijos subtilumai atliekant F. Chopin valsą a - moll“,  

mokyt. D. Tareilytė – Juškienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-05-10 „Kahoot programėlės pritaikymas solfedžio pamokoje“, 

mokyt. J.Grinevič – Tankeliun. 

Teorijos metodinė grupė 

2021-05-18 „Vaizdinių, padedančių atskleisti muzikos kūrinio charakterį, 

kūrimas“,  mokyt. V.Kirnaitė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-10-05 „Muzikinio kūrinio įprasminimas, frazavimas, balsių 

formavimas“ ,mokyt. I.Račkauskienė. 

Chorinio dainavimo metodinė 

grupė 

2021-10-08  „Dėmesio paskirstymas mokymosi procese“,  

mokyt. R.Pancekauskienė. 

Akordeono metodinė grupė 

2021-10-09 „Pradinis mokymo etapas, mokomės naują kūrinį“ , 

mokyt. L.Jeriomina. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-10-14 „Pedalizacija Leono Povilaičio pjesėje - Nuojauta“, mokyt. 

D.Tareilytė-Juškienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-10-16 „Fortepijoninės technikos įgūdžių vystymas, pratimų 

mokymasis“, mokyt. S.Jakštė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-10-20 ,,Kūrinių muzikinės kalbos ir skambinimo technikos 

įvaldymo etapai“, mokyt. S.Bulygo. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-10-22  „Jaunojo pianisto kasdienis darbas“, mokyt. E.Meiluvienė. Fortepijono metodinė grupė 

2021-10-23 „Kokybiškas pamokos planavimas” , mokyt. N.Puišytė. Fortepijono metodinė grupė 

2021-10-27 „Kvėpavimo įtaka garso kokybei atleikant gamą f-moll, 

W.Wurmo etiudą Nr.27, mokyt.T.Česnauskas. 

Pučiamųjų metodinė grupė 

2021-10-27 „Štrichai, jų panaudojimas ir valdymas muzikos 

kūriniuose“, mokyt.T.Česnauskas. 

Pučiamųjų metodinė grupė 

2021-10-27 „Muzikinės medžiagos įsisavinimas ir techninių problemų 

sprendimai atliekant gamą cis-moll, A.Johanson etiudas Nr. 

12, mokyt.T.Česnauskas. 

Pučiamųjų metodinė grupė 

2021-10-27 „Es – dur gama, A.Frehse etiudas Nr.10“ , 

mokyt.T.Česnauskas. 

Pučiamųjų metodinė grupė 

2021-10-28 „Holistinė muzikos ir garsų terapija. Kosmoso ir vandenynų 

garsai“, mokyt. B. Jurkonytė. 

Teorijos metodinė grupė 

2021-10-28 „Pratimai pirštų technikai lavinti, techniniai aspektai atliekant 

F. Demnitz – Study in C“,  mokyt. I. Daniulis. 

 

Pučiamųjų metodinė grupė 

2021-10-28 „Aktyvūs muzikos klausymo ir atlikimo metodai“, Chorinio dainavimo metodinė 



mokyt. A.Jurelionienė, grupė 

2021-10-28 „Įsidainavimo ir kvėpavimo pratimų įvairovė“, mokyt. 

A.Jurelionienė. 

Chorinio dainavimo metodinė 

grupė 

2021-10-28 „2022 m. Lietuvos moksleivių dainų šventė“, 

mokyt. A.Jurelionienė 

Chorinio dainavimo metodinė 

grupė 

2021-10-28 „Aktyvūs muzikos klausymo metodai“, 

mokyt. A.Jurelionienė 

Chorinio dainavimo metodinė 

grupė 

2021-11-09 „Pradiniai skambinimo fortepijono įgūdžiai“, mokyt. 

E.Švelnytė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-09 „Skambinimo technikos įgūdžių vystymas“ mokyt. 

E.Švelnytė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-09 „Programinės pjesės interpretavimas“ mokyt. E.Švelnytė.  Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-09 „Kūrinio muzikinės kalbos įvaldymo etapai“ mokyt. 

E.Švelnytė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-10 „Fortepijoninio kūrinio visumos samprata, muzikinio – 

meninio paveikslo kūrimas“, mokyt. J.Šablinskiatė – 

Sokalska. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-10 „Pirmieji žingsniai muzikos pažinimo keliu“ , mokyt. 

V.Česaitienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-10 „Pasiruošimas koncertui“ , mokyt. V.Česaitienė. Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-10 „Vaizdinių kūrimas fortepijono pamokoje“ , mokyt. 

V.Česaitienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-10 „L.Zabara Fantazija „Nuostabi nakties mėnesiena“ , mokyt. 

V.Česaitienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-11 ,,Pradinių klasių mokinių pianistinės technikos lavinimas“, 

(mokyt. A.Liasienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-13 „Ansamblinio grojimo ypatumai", mokyt. I.Plungaitė. Akordeono metodinė grupė 

2021-11-15 ,,Programinių kūrinių interpretacijos subtilumai” , mokyt. 

R.Kaziulienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-15 Smuiko mokytojos I.Banevičiūtės atvira pamoka Styginių metodinė grupė 

2021-11-20 „F.Kuhlau Variacijų G- dur interpretavimas“ mokyt. 

V.Butkauskienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-20 „Penktojo piršto problema“, mokyt. M. Bidlauskienė. Fortepijono metodinė grupė 

2021-11-30 „Garso vedimo įgūdžių lavinimas grojant birbyne“, 

mokyt. M.Trimonis. 

Tautinių instrumentų 

metodinė grupė 

2021-12-02 „Pasiruošk-pagrok-pakomentuok“, mokyt. D. Tareilytė – 

Juškienė. 

Fortepijono metodinė grupė 

2021-12-06 „Štrichų derinimas kūriniuose“,  mokyt. I. Banevičiūtė. Styginių metodinė grupė 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 3   

Dalyvavimas Tarptautiniuose konkursuose:  

Konkurso pavadinimas Vieta Data Dalyviai  Rezultatai 

Tarptautinis įvairiažanris 

nuotolinis konkursas 

,,Рождественские звезды“ 

Kazachstanas 2021-01-10 1 

 

1 Grand Prix 

IV jaunųjų atlikėjų konkursas 

„Žiemos pasaka” 

 Latvija, Jūrmala 2021-01-15   1 

 

1 laureatas 

Tarptautinis konkursas „Talents 

of the 21st century“ (XXI a. 

talentai)  

Bulgarija, Varnos m.  2021-01-20   1 

 

1 laureatas 

 

II tarptautinis įvairaus meno 

rūšių konkursas ,,Žiemos 

banga“ 

Minsk, Baltarusija 2021 m. sausio 

23-28 d. 

4 4 laureatai 

I Tarptautinis vokalinės ir 

instrumentinės muzikos 

konkursas „International Music 

Astana“ 

Kazakstanas 

(nuotolinis) 

2021-01-30 8 4 Grand Prix 

4 laureatai 

XVI - asis konkursas „Digi-

Talenty Zima 2021” 

Lenkija, Svidnicos 

miestas 

2021 m. 

vasario 5 - 

kovo 1 d. 

1 1 laureatas 

III tarptautinis muzikos ir 

bendrojo ugdymo mokyklų 

meninis - edukacinis projektas 

– konkursas ,,Muzikos spalvos“ 

Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla 

(nuotolinis) 

2021-02-06 9 5 laureatai 

4 diplomantai 

 Tarptautinis tautinės muzikos 

konkursas „Astana Folk music“ 

Nur-Sultane (Kazachstanas) 

Nur-Sultanas 

(Kazachstanas) 

2021-02-10 1 1 laureatas 

 

I tarptautinis konkursas „Magic 

Muse”  

Rusija, Maskva  

 

2021-02-12 1 

 

1 laureatas 

 

III tarptautinis projektas - 

konkursas „Muzikos spalvos“ 

Algirdo muzikos 

mokykla 

2021-02-06 1 1 diplomantas 

 I Tarptautinis vokalinio – 

chorinio dainavimo konkursas 

,,Voice Land 2021''  

Kazachstanas 2021-02-20  1 1 Grand Prix 

Tarptautinis dviejų turų 

konkursas ,,Europos talentai''  
Ispanija 2021-02-21 4 4 laureatai 

Tarptautinis 

instrumentinės muzikos 

jaunųjų atlikėjų 

konkursas  „AD LIBITUM“ 

Lietuva, Klaipėda 2021-02-22 1 1 laureatas 

 

VII Tarptautinis meno 

konkursas  „Astana Grand 

Festival"  

Kazachstanas 2021-02-28 1 1 Grand Prix 

II tarptautinis festivalis - 

konkursas „Gates of hope” 

Izraelis  2021-03-01 1 1 laureatas 

 

Tarptautinis konkursas „Online Ispanija 2021-03-02 2 2 laureatai 

https://dienynas.tamo.lt/Profilis/NeformaliGrupe/118339
https://dienynas.tamo.lt/Profilis/NeformaliGrupe/118339
https://dienynas.tamo.lt/Profilis/NeformaliGrupe/118339
https://dienynas.tamo.lt/Profilis/NeformaliGrupe/118228
https://dienynas.tamo.lt/Profilis/NeformaliGrupe/118228
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Wave“    

 Tarptautinis festivalis-

konkursas „Žiemos 

fejerverkas“ 

Rusija 2021-03-09 1 1 laureatas 

 

 II Tarptautinis įvairių meno 

rūšių konkursas ,,Ұлы дала‘‘ 

(„Uly dala“) („Puiki stepė“)  

Kazachstanas 2021-03-10 4 2 Grand Prix 

2 laureatai 

VIII tarptautinis konkursas 

„Pavasario muzika“ 
Nur - Sultanas 

(Kazachstanas) 

2021-03-20 1 1 Grand Prix 

XX Tarptautinis vokalistų 

konkursas ,,Žvaigždžių sonata. 

3 dalis ,,Žiema“  

Lietuva 2021 m. kovo 

20-28 d. 

1 1 laureatas 

Tarptautinis internetinis 

konkursas ,,World Art Games“ 

(„Pasaulio meno žaidimai“)  

Ispanija 2021 m. kovo 

20 - balandžio 

9 d. 

1 1 laureatas 

I Tarptautinis vaikų ir 

 jaunimo kūrybos 

konkursas „Talentai be sienų“ 

Latvija 2021-03-23 1 1 laureatas 

 

Tarptautinis jaunųjų talentų 

konkursas „Talentai be sienų“ 

 

Daugpilis, Latvija 

(nuotolinis) 

 

2021-03-27 

 

5 

 

1 Grand Prix 

4 laureatai 

I -asis Tarptautinis jaunųjų  

dainininkų konkursas „Laudate 

pueri“ 

Kaunas 2021-04-15 7 6 laureatai 

1 diplomantas 

Tarptautinis vaikų kūrybos 

konkursas - festivalis ,,Lemari‘‘ 

Baltarusija 2021 m. 

balandžio 16-

18 d. 

2 2 laureatai 

Tarptautinis styginių 

instrumentų jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Diena su lietuviška 

pjese“ 

Karoliniškių muzikos 

mokykla 

2021-04-17 3 3 laureatai 

Tarptautinis vokalinės –

instrumentinės muzikos 

konkursas „Astana Vision 

Contest“ 

Kazachstanas 2021-04-17 2 1 Grand Prix 

1 laureatas 

 

V Tarptautinis instrumentinės 

muzikos konkursas „Muzikinė 

mažųjų mozaika“ 

Alytaus meno 

mokykla 

2021-04-21 2 2 diplomantai 

Tarptautinis dainų konkursas 

,,Jauna Europa“ 

Ukraina 2021 m. 

balandžio 22-

26 d. 

4 4 laureatai 

XIII Tarptautinis 

programinės pjesės 

festivalis „Muzika – 

vaizduojamasis garsų 

pasaulis: gyvūnai mene“ 

Grigiškių meno 

mokykla 

2021-04-26 5 5 padėkos 

IV Tarptautinis konkursas 

 „Daina miestui“  

Muzikos akademija 

VDU Kauno 

2021-04-30 

 

1 

 

1 diplomantas 
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Valstybinė 

filharmonija, 

Kauno valstybinis 

muzikinis teatras 

V Tarptautinis 

instrumentinės 

muzikos konkursas 

,,Muzikinė mažųjų 

mozaika 2021“ 

Alytaus m. m. 2021-05-03 4 1 laureatas 

3 diplomantai 

Tarptautinis vokalinės muzikos 

konkursas ,,Lėkime dainų 

sparnais‘‘ 

Lietuva 2021-05-05 2 2 laureatai 

III Tarptautinis Algirdo Ločerio 

akordeonininkų konkursas 

Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokykla 

2021-05-06  1 

 

1 laureatas 

III Internetinis konkursas - 

projektas ,,Number One” 

Latvija 2021 m. 

gegužės 11 – 

birželio 30 d. 

2  2 laureatai 

V-sis Tarptautinis virtualusis 

jaunųjų pianistų konkursas 

,,Polifonija ir aš‘‘ 

Radviliškio muzikos 

mokykla 

2021-05-17 6 

 

6 laureatai 

 

II Tarptautinis konkursas 

„Amicitia Sonans“ 

Kauno tautų kultūros 

centras 

2021-05-25 3 

 

2 laureatai 

1 diplomantas 

Tarptautinis konkursas 

„Pavasario vyturiai”  

Vilnius 2021-06-05 3 3 laureatai 

I Tarptautinis Sergej 

Rachmaninoff pianistų 

konkursas 

Bosnija ir 

Hercogovina 

2021 m. 

birželio 5-10 d. 

1 

 

1 laureatas 

 

Tarptautinis kamerinės muzikos 

konkursas „Alveare di musica“ 

Elektrėnų muzikos  

mokykla 

2021-06-09 3 2 laureatai 

 

I tarptautinis klasikinės 

muzikos konkursas „Klasikos 

garsai“ 

Kazachstanas 

Tarptautinis festivalių 

judėjimas „Astana 

stars“ 

2021-06-21 1 1 Grand Prix 

Tarptautinis nuotolinis 

konkursas ,,Amerikan Edition” 

JAV (Niujorkas) 2021 m. 

birželio 25 -  

liepos 10 d. 

8  8 laureatai 

IX Concorso  Internazionale 

„Citta di Penne“ 

Italija 2021-06-30 1 1 laureatas 

 

IV Concorso di Esecuzione 

Musicale „Citta di Sarzana“ 

Italija 2021-06-30 1 

 

1 laureatas 

 

Tarptautinis N. Lifšicaitės 

vokalistų konkursas 

Vilniaus Šolom 

Aleichemo ORT 

gimnazija 

2021 m. 

rugsėjo 26-27 

d. 

3 1 laureatas 

1 diplomantas 

II tarptautinis vokalinis –  

instrumentinis nuotolinis 

konkursas „Dolce Musica” 

Kazachstanas 

 

2021-10-15 

 

2 

 

2 laureatai 

 



VIII tarptautinis jaunųjų 

pianistų konkursas, skirtas L. 

Povilaičiui atminti 

Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos 

mokykla (on line) 

2021 m. 

lapkričio 1-10

 d. 

5 4 laureatai 

1 diplomantas

  

XX tarptautinis virtualus 

festivalis - konkursas „Muzika 

be sienų“. 

Virtualus 2020 m. 

lapkričio 27 – 

gruodžio 15 d. 

2 2 lauretai 

 

VISO: 

 

Dalyvių skaičius – 

126 

 

Laureatų 

skaičius -104 

 

Dalyvavimas šalies, miesto konkursuose: 

Konkurso pavadinimas Vieta Data Dalyviai Rezultatai 

V-asis nuotolinis 

respublikinis styginių 

instrumentų festivalis-

konkursas „Romantikų 

įkvėpti“. 

Trakų meno mokykla 2021 m. sausio 

18-30 d. 

4 4 laureatai 

2 spec. prizai 

 
 

 

 Respublikinis dainavimo ir 

muzikos konkursas „Vienas 

namuose“. 

Jonava 2021-01-29 5 1 laureatas 

 Respublikinis festivalis 

„Neužmirštuolė gyva“. 
Radviliškio muzikos 

mokykla 

2021 m. vasario 

mėn. 

12  - 

Lietuvos virtualus jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Linksmoji polkutė“. 

Alytaus raj. meno ir 

sporto mokykla 

2021-02-04 3 3 laureatai 

Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Naujieji 

atradimai“ 

Utenos meno mokykla 

(nuotolinis) 

2021 m. vasario 

4-14 d. 

25 1 Grand Prix 

14 laureatų 

 

II Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Karališkasis Barokas 2021“ 

 

Kauno  

Vyturio 

gimnazijos 

muzikos skyrius 

2021-02-06 8 7 laureatai 

Respublikinis konkurasas 

„Naujieji atradimai“ 

Utenos meno mokykla 2021-02-15 10 6 laureatai 

4 diplomantai 

Respublikinis 

violončelininkų etiudų 

konkursas „Senelio Domo 

violončelė“ 

B. Dvariono muzikos 

mokykla 

2021-02-28 3 3 laureatai 

Respublikinis Tomo 

Juzeliūno fortepijoninių 

kūrinių konkursas 

Vilniaus B. Jonušo 

muzikos mokykla 

2021-02-28 8 

 

7 laureatai 

1 diplomantas 

 

 XV – asis Respublikinis 

populiarios dainos festivalis-

konkursas ,,Baltumo šventė 

2021“ 

Kaunas 2021-03-07 1 

 

1 laureatas 

https://dienynas.tamo.lt/Profilis/NeformaliGrupe/118085
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Lietuvos jaunųjų pianistų 

konkursas  ,,Etiudas ir ne 

tik”  

 

Alytaus r. Meno ir 

sporto mokykla 

2021-03-09 6 2 laureatai 

3 diplomantai 

1 padėka 

VII Lietuvos mokinių 

konkursas „Muzikos 

Olimpas“  

Vilnius muzikos 

mokykla Lyra 

(nuotolinis) 

2021-03-16 2 2 laureatai 

I Respublikinis mokinių 

kūrybos konkursas 

„Muzikinės fantazijos“ 

Pagirių meno mokykla 

(nuotolinis) 

2021-03-19 3 1 laureatas 

2 diplomantai 

 Respublikinis muzikos, 

šokio ir teatro festivalis-

konkursas „Vaikai vaikams“ 

Vilniaus privati 

gimnazija 

2021-03-20 3 

 

2 laureatai 

3 padėkos 

Respublikinis antro 

instrumento konkursas -  

festivalis „Garsų spalvos“ 

Švenčionių J. Siniaus 

meno mokykla 

2021-03-24 2 

 

1 Grand Prix 

1 laureatas 

Respublikiniame 

Krikščioniškos sakralinės 

muzikos konkursas „Garbė 

Visagaliui“ 

Vilnius 2021 m. kovo 

25-31 d. 

2 

 

2 laureatai 

V Respublikinis lietuvių 

liaudies dainos konkursas 

„Vai, žydėk, žydėk“ 

Algirdo muzikos 

mokykla 

2021-03-27 15 10 laureatų 

5 diplomantai 

VII Lietuvos mokinių 

konkursas „Muzikos 

Olimpas” 

Vilniaus Muzikos 

Mokykla Lyra 

2021-03-27 2 

 

2 laureatai 

Respublikinis virtualus 

pučiamųjų instrumentų 

konkursas ,,Amabile“ 

 

YouTube platforma 2021-03-29 1 1 laureatas 

VII Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Stygų 

šėlsmas“ 

 

Švenčionėlių meno 

mokykla 

2021-04-09 1 

 

1 laureatas 

 Žemaičių krašto vaikų ir 

jaunimo dainų virtualaus 

festivalio - konkurso 

„Skambioji daina 2021” 

Plungė 2021-04-09 1 

 

1 laureatas 

I Respublikinis 

J.Čiurlionytės užrašytų dainų 

konkursas 

Varėnos meno 

mokykla 

2021-04-13  2 

  

1 Grand Prix 

1 laureatas 

 

Virtualus tarptautinis vaikų 

ir jaunimo vokalinės 

muzikos konkursas „Garsų 

paletė“ 

Klaipėdos VLC 2021-04-17 2 

 

1 laureatas 

1 specialus 

diplomas  

https://dienynas.tamo.lt/Profilis/NeformaliGrupe/119582
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III – asis Lietuvos jaunųjų 

dainininkų konkursas 

,,Cantabile“ 

Muzikos mokykla 

,,Ugnelė“ 

2021-04-17  2 

 

1 laureatas 

1 diplomantas 

Respublikinis virtualus 

jaunųjų pianistų konkursas 

„Pasaulis muzikos vaizdais” 

 

Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos 

mokykla 

2021-04-18 15 

 

 

14 laureatų 

1 diplomantas 

Respublikinis solistų ir 

ansamblių konkursas 

„Dainos sparnais“ 

Šiaulių Juventos 

muzikos mokyla 

2021-04-22 1 

 

 

1 laureatas 

VI-sis  respublikinis muzikos 

ir meno mokyklų stygininkų 

lietuviškos pjesės konkursas, 

skirtas pedagogo T. Šerno 

atminimui 

Vilniaus Broniaus 

Jonušo muzikos 

mokykla 

2021-04-24 6 1 Grand Prix, 

1 diplomantas 

4 laureatai 

 

 

X Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų harm. l. l. dainų 

konkursas „Oi žiba 

žiburėlis“ 

 Kauno pirmoji 

muzikos mokykla 

2021-04-30 2 

 

2 laureatai 

Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų – pianistų nuotolinis 

konkursas „Muzikinis 

pavasaris 2021“  

Panevėžio muzikos 

mokykla 

2021-05-06 4 3 laureatai 

1 diplomantas 

Fortepijono muzikos 

konkursas - festivalis 

„Žvėrelių karnavalas“ 

Vilniaus muzikos 

mokykla Lyra 

2021 m. 

gegužės 07-08 

d. 

2 

 

2 laureatai 

 

VIII Respublikinis R. 

Žaldoko stygininkų 

konkursas  

 

Klaipėdos St. Šimkaus 

konservatorija 

2021-05-08 1 

 

1 laureatas 

 VI Lietuvos muzikos ir 

meno mokyklų jaunųjų 

dainininkų festivalis - 

konkursas „Dainos sparnais 

aplink pasaulį“  

Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla 

2021-05-08 15 

 

7 laureatai 

3 nominacijos 

 

Fortepijono skyriaus 3, 4 

klasių konkursas „Etiudų 

šventė” 

Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla 

2021-05-13 15 6 laureatai 

1 diplomantas 

II respublikinis vaikų ir 

jaunimo muzikos, šokio ir 

teatro festivalis ,,Vaikai 

vaikams“  

Vilniaus Privati 

gimnazija 

2021-05-13  8 

 

1 laureatas 

7 padėkos  

II respublikinis jaunųjų 

muzikantų konkursas 

„MUZIKA-@“ 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla ir Kauno 

krašto fortepijono 

mokytojų draugija 

2021-05-15 30 1 Grand Prix 

26 laureatai 

4 diplomantai 



I Respublikinis pianistų 

solistų ir ansamblių 

konkursas ,,Amžinybe 

alsuojanti muzika” 

Vilniaus Karoliniškių 

Muzikos mokykla 

2021-05-22 1 

 

1 diplomantas 

Lietuvos Jaunųjų pianistų 

Šiuolaikinės fortepijoninės 

Muzikos konkursas 

„Šypsenėlė‘‘ – IX 

Vilniaus muzikos 

mokykla ,,Lyra‘‘ 

2021- 05-22 1 

 

1 laureatas 

 

III Respublikinis Šakių 

miesto pianistų konkursas 

 

Šakių muzikos 

mokykla 

2021-05-25 6 

  

 

4 laureatai 

5 padėkos 

IV respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų stygininkų 

solistų konkursas 

„Perpetuum mobile“ 

Vilniaus muzikos 

mokykla „Lyra“ 

2021 m. 

gegužės 22-23 

d. 

6 1 Grand Prix 

4 laureatai 

1 diplomantas 

 

I Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Viva 

musica 2021“ 

Kauno vaikų ir 

moksleivių 

laisvalaikio rūmai 

2021-05-31 14 

 

14 laureatai 

Nuotolinis jaunųjų atlikėjų 

čekų muzikos konkursas-

festivalis „Čekų parafrazės” 

Čekijos Respublikos 

ambasada Vilniuje 

2021-06-05 6 4 laureatai 

1 diplomantas 

1 nominantas 

III respublikinis i muzikantų 

konkursas „Piano - ambitus“ 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla 

2021-06-07 7 1 laureatas 

I nuotolinis Respublikinis 

Festivalis - konkursas „Su 

Meile Muzikai” 

Nuotolinis 2021-06-12 1 - 

V Respublikinis 

muzikuojančių šeimų 

konkursas „ Gaidų pynė“ 

Nuotolinis 2021-09-20 2 2 laureatai 

I-asis Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Genius 

Arts” 

 

Pabradė, Lietuva 

 

2021-10-22 

 

1 1 laureatas 

 

Respublikinis vaikų ir 

jaunimo dainavimo 

konkursas „Rudens spalvos“ 

Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos 

mokykla 

2021-10-23 3 1 laureatas 

1 diplomantas 

VII respublikinis J. Naujalio 

vardo jaunųjų dainininkų 

konkursas 

 Kauno J.Naujalio 

menų mokykla 

2021-10-27 1 1 laureatas 

XIII Lietuvos jaunųjų 

dainininkų festivalis - 

konkursas „Dainų namai“ 

Mokykla „Lyra“ 2021-10-30 2  2 laureatai 

Pirmasis Vilniaus miesto 

Kazio Kristapavičiaus 

nuotolinis Etiudų konkursas  

Nuotolinis 2021 m. 

lapkričio 2-5 d. 

4 1 laureatas 

2 diplomantai 

1 padėka 

Respublikinis muzikos ir 

dailės festivalis (konkursas) 

„Tautų įvairovė-mūsų 

Naujosios Vilnios 

muzikos mokykla 

2021-11-16 1 1 laureatas 



stiprybė 

II respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas  

„RUDENS POP - JAZZ” 

Vilnius, Šv. Kotrynos 

bažnyčia  

2021-11-20 1 1 diplomantas  

III Respublikinis pianistų 

virtualus konkursas 

„CRESCENDO“  

Klaipėdos Jeronimo  

Kačinsko  muzikos 

mokykla  

2021-11-26  2 2 laureatai 

 

IV respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų 

violončelininkų konkursas 

„Cello virtuoso“ 

Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla 

2021-11-27 2 2 laureatai 

II Respublikinis konkursas 

„Akordeono virtuozų fiesta” 

Garliavos meno 

mokykla 

2021-12-03 4 

 

3 laureatai 

III Respublikinis jaunųjų 

stygininkų konkursas skirtas 

žymaus pedagogo, 

smuikininko virtuozo 

Aleksandro Livonto 100-

mečiui 

Virtualus 2021 m. 

gruodžio 5-11 d. 

1 1 laureatas 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkursas „Dainų 

dainelė“ 

Vilniaus Savivaldybė 2021-12-15  6 Laukiama 

rezultatų 

VISO: 

 

Dalyvių skaičius – 

294 

 

Laureatų 

skaičius - 192 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.5. 

Koncertai mokykloje (96): 

2021-01-01 L. Tomkevičienės klasės koncertas „Baigėsi katino dienos“. Mokytojos A. Jurelionienė ir  L. 

Tomkevičienė; 

2021-02-08 Projektas – koncertas „Kaip mums sekasi? Žiema”. Mokyt. V. Česaitienė; 

2021-02-13 Nuotolinis klasės mokinių koncertas „Užgavėnės kitaip“. Mokyt. R. Vilys; 

2021-02-15 Koncertas Vasario 16-osios proga. Mokyklos kamerinis orkestras (vad. M. Jankūnas); 

2021-03-08 Projektas - koncertas „Mes verti gyventi be patyčių“. Mokytojai M. Daujotaitė, M. Ignatavičienė, 

J. Šablinskaitė - Sokalska, L. Bartosevič, A. Liasienė, S. Bulygo, A. Bakienė, D. Tareilytė - Juškienė, V. 

Čojienė, Z. Šablinskienė, V. Česaitienė, V. Kirnaitė; 

2021-03-11 VAMM koncertas „Švenčiame Lietuvą“. Choras  ,,Gaida “ (vad. L. Tomkevičienė ir M. 

Uleckienė), mokyklos kamerinis orkestras (vad. M. Jankūnas), mokytojai D. Verbickas, A. Kontautienė, M. 

Trimonis, J. Narkutė, R. Pancekauskienė, J. Stumbrienė; 

2021-03-15 Virtualus mokyt. I. Daniulio klasės koncertas/atsiskaitymas; 

2021-03-17 Nuotolinis koncertas - atsiskaitymas „Etiudai “. Mokyt. R. Pancekauskienė; 



2021-04-01 Nuotolinis klasės mokinių koncertas „Ar čia ne pokštas “. Mokyt. R. Vilys; 

2021-04-14 U. Pauliukonio meistriškumo kursai - koncertas „Piano Klinika “. Mokytojos V. Česaitienė, N. 

Karaškaitė, N. Marcinkevičiūtė, D. Tareilytė – Juškienė; 

2021-04-17 Nuotolinis koncertas „Pavasario akordai “. Mokyt. R. Pancekauskienė; 

2021-04-26 Projektas - koncertas „Kaip mums sekasi? Pavasaris”. Mokytoja V. Česaitienė; 

2021-04-27 Fortepijono metodinės grupės I kl. mokinių koncertas „Tau, mamyte “. Mokytojos I. Naujikaitė, 

M. Daujotaitė, A. Preikšaitė, V. Česaitienė, J. Šablinskaitė - Sokalska, S. Bulygo, R. Kaziulienė, V. Čojienė, 

L. Jeriomina, A. Bakienė, M. Kloniūnaitė; 

2021-04-29 Styginių instrumentų skyriaus mužųjų mokinių koncertas „Tau, mamyte“. Mokytojai N. 

Augustauskienė, J. Alymova, I. Banevičiūtė Irena, M. Pleitaitė, A. Tolkutė, S. Vaitkevičiūtė, V. Miluckis; 

2021-05-01 Virtualus akordeono metodinės grupės mokinių koncertas ,,Tau, Mamyte“. Mokytojai V. 

Umbrasas, A. Kvetkauskas, R. Pancekauskienė; 

2021-05-07 Fortepijono metodinės grupės 5 kl. mokinių koncertas „Iš baroko muzikos lobyno“. Mokytojai I. 

Naujikaitė, M. Daujotaitė, R. Kaziulienė, A. Preikšaitė, M. Ignatavičienė, V. Kirnaitė, J. Šablinskaitė - 

Sokalska, M. Sereika, A. Liasienė, L. Jeriomina, Z. Šablinskienė, V. Česaitienė, N. Marcinkevičiūtė, T. 

Chačaturova;  

2021-05-13 Fortepijono metodinės grupės 3 - 4 kl. mokinių etiudų konkursas „Etiudų šventė“. Mokytojai E. 

Meiluvienė, M. Ignatavičienė, D. Tareilytė - Juškienė, V. Kirnaitė, A. Preikšaitė, L. Jeriomina,  L. Bartosevič, 

V. Česaitienė, A. Bakienė, M. Kloniūnaitė; 

2021-05-14  Koncertas „Pavasario harmonijos“. Mokyt. I. Naujikaitė; 

2021-05-15 VAMM koncertas ,,Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“. Choras ,,Gaida“ (vad. L. Tomkevičienė 

ir M. Uleckienė), mokytojos R. Paulionienė ir A. Kontautienė, J. Narkutė, S. Vaitkevičiūtė, M. Pleitaitė, J. 

Alymova, A. Tolkutė, N. Augustauskienė, M. Daujotaitė, M. Ignatavičienė, J. Buožienė, J. Šablinskaitė - 

Sokalska, E. Meiluvienė, A. Liasienė, S. Bulygo, V. Čojienė, L. Jeriomina, Z. Šablinskienė, V. Kirnaitė, V. 

Česaitienė, N. Marcinkevičiūtė, R. Kaziulienė; 

2021-05-19 Nuotolinis klasės mokinių koncertas „Pavasario mozaika“. Mokyt. J. Narkutė, koncertm. E. 

Švelnytė; 

2021-05-21 Filmas - koncertas „Pavasario žiedai“. Mokyt. A. Liasienė; 

2021-05-21 Mokyt. D. Tareilytės - Juškienės klasės mokinių virtualus koncertas;2021-05-21 Mokytojų  

M. Kloniūnaitės ir M. Sereikos klasių mokinių koncertas; 

2021-05-24 VAMM kryptingo muzikinio ugdymo mokinių nuotolinis koncertas. Mokytojos J. Narkutė, R. 

Paulionienė, R. Pancekauskienė, L. Černych,  E. Meiluvienė, M. Ignatavičienė, M. Daujotaitė, S. Bulygo, Z. 

Šablinslienė, A. Bakienės; 

2021-05-26 Virtualus mokyt. I. Daniulio klasės koncertas/atsiskaitymas; 

2021-05-26  Chorinio dainavimo fortepijono dalyko mokinių koncertas ,,Pavasario žiedai“. Mokyt. N. Šiliūtė; 

2021-05-26 Koncertas skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Mokyt. L. Jeriomina; 

2021-05-26 Virtualus mokyt. A. Kontautienės 4 kl. mokinių koncertas „Mes jau užaugom “; 

2021-05-26 Mokyt. M. Bidlauskienės virtualus klasės mokinių koncertas; 

2021-05-26 Nuotolinis septintos klasės mokinių dirigavimo egzaminas/koncertas. Mokyt. M. Jankūnas; 

2021-05-27 Nuotolinis klasės mokinių koncertas „Gegužio žiedai “. Mokyt. R. Vilys; 

2021-05-27 Fortepijono metodinės grupės 2 kl. mokinių Lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas. Mokytojai  

I. Naujikaitė, M. Ignatavičienė, R. Kaziulienė, V. Čojienė, J. Šablinskaitė - Sokalska, A. Liasienė, L. 

Jeriomina, T. Chačaturova Z. Šablinslienė; 

2021-05-27 Mokinių įrašų „Pavasario “ koncertas. Mokyt. J. Šablinskaitė – Sokalska; 

2021-05-29 Virtualus Jaunųjų dirigentų koncertas. Choras ,,Gaida “, vad. L. Tomkevičienė ir M. Uleckienė; 

2021-05-30 Virtualus A. Kvetkausko klasės mokinių koncertas; 



2021-05-30 Fortepijono metodinės grupės 7 kl. mokinių atsisveikinimo koncertas. Mokytojai M. 

Ignatavičienė, M. Daujotaitė, A. Liasienė, R. Kaziulienė, V. Česaitienė, I. Naujikaitė, N. Karaškaitė, V. 

Čojienė, L. Jeriomina; 

2021-05-31 Nuotolinis klasės mokinių koncertas – atsiskaitymas. Mokyt. M. Trimonis; 

2021-05-31   Virtualus koncertas ,,Pasitinkant birželio 1-ąją, tarptautinę vaikų gynimo dieną “. Mokyt. R. 

Kaziulienė; 

2021-05-31 Mokyt. V.Čojienės klasės mokinių virtualus „Pavasarinis koncertas “; 

2021-05-31 Mokyt. Z. Šablinskienės klasės mokinių „Pavasario koncertas “; 

2021-06-02 Mokyt. V. Kirnaitės klasės mokinių virtualus „Neįprastas koncertas “; 

2021-06-04 Mokyt. M.Ignatavičienės klasės mokinių nuotolinis koncertas „Pavasario melodijos “; 

2021-06-08 Fortepijono metodinės grupės 6 kl. mokinių koncertas „Garso takelis”. Mokytojai J. Buožienė,  

M. Ignatavičienė, A. Liasienė, R. Kaziulienė, S. Bulygo, A. Bakienė, L. Jeriomina;  

2021-08-28  VAMM Diplomų teikimo šventė. Mokytojos N. Augustauskienė, N. Karaškaitė; 

2021 -09 -15 VAMM koncertas svečiams iš Vengrijos. Mokyt. N. Karaškaitė; 

2021-10-07 Koncertas Tarptautinei muzikos dienai ir Konkursų laureatų pagerbimas. Mokytojos N. 

Augustauskienė, J. Alymova, D. Juškienė; 

2021-10-11 Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų šventė VAMM. Mokytojai D. Verbickas, J. Alymova, 

koncertm. T. Alymova, V. Česaitienė; 

2021-10-21 Mokyt. N. Karaškaitės fortepijono klasės mokinių Kalėdinis koncertas; 

2021-11-25 Mokyt. V. Česaitienės klasės mokinių koncertas „Kaip mums sekasi? Ruduo“; 

2021-11-29 AMU mokinių koncertai tėvams ,,Rudens mozaika“. Mokyt. A. Jurelionienė; 

2022-12-04 Projektas - festivalis „Žymių kompozitorių fortepijoninė muzika nuo baroko iki XX a. vidurio“. 

Mokytojai V. Česaitienė, A. Bakienė, L. Jeriomina, M. Ignatavičienė, R. Kaziulienė, V. Čojienė, T. Alymova; 

2021-12-08 Kalėdinis klasės mokinių konkursas „Muzikinės dovanėlės“. Mokyt. J. Šablinskaitė – Sokalska; 

2021-12-09 Solinio dainavimo mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams. Mokyt. K. Beliavskaja; 

2021-12-11 Fortepijono dalyko koncertas „Metų ratui apsisukus“. Mokyt. V. Apanavičienė; 

2021-12-11 Koncertas „Kalėdiniai linkėjimai“. Mokyt. L. Jeriomina; 

2021-12-11 Advento vakaras Šv. Ignoto bažnyčioje. Mokytojos G.Rastenytė – Mališauskienė, N. Šiliūtė, V. 

Taurinskaitė – Rukšienė, K. Beliavskaja, J. Alymova, S. Meškauskienė, J. Stumbrienė; 

2021-12-11 Kalėdinis koncertas „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų”, Mokyt. J. Alymova, T. Alymova; 

2021-12-13 Koncertas „Muzikinė Karuselė“. Mokyt. L. Jeriomina; 

2022-12-13 Mokyt. L. Bartosevič klasės Kalėdinis koncertas tėveliams; 

2021 gruodžio 14 ir 16 d.  -VII kl. mokinių Kalėdinis koncertas. Mokyt. A. Preikšaitė;  

2022-12-14 Koncertas „Žiemos muzikinė pasaka“. Mokyt. I. Naujikaitė;  

2021-12-16 Mokyt. V. Čojienės klasės mokinių koncertas; 

2021-12-17 Kalėdinis koncertas – atsiskaitymas. Mokyt. A. Tolkutė; 

2021-12-17 Kalėdinis klasės koncertas. Mokyt. A. Dvorkinas; 

2021-12-17 Mokyt. N. Marcinkevičiūtės klasės mokinių Kalėdinis koncertas; 

2021-12-17 J. Alymovos klasės mokinių koncertas. Mokytojai J. Alymova, R. Pancekauskienė; 

2021-12-18 Koncertas „Sveika, žiemuže“. Mokyt. N. Šiliūtė; 

2021-12-18 Koncertas „Muzikinė žiemos mozaika”. Mokyt. V. Kirnaitė; 

2021-12-18  Nuotolinis koncertas ,,Artėja Kalėdos“. Mokyt. N. Puišytė; 

2021-12-18 Koncertas „Sušilk prie Kalėdų ugnies“. Mokyt. N. Šiliūtė; 

2021-12-18 Kalėdinis koncertas „Žiemos pasaka“. Mokytojos M. Bidlauskienė, S. Jakštė; 

2021-12-18 Klasės mokinių koncertas „Kai ateis Kalėdų senelis“. Mokyt. E. Švelnytė; 

2021-12-20 Virtualus Kalėdinis klasės koncertas. Mokyt. S. Vaitkevičiūtė; 



2021-12-20 Koncertas „Kalėdinės Skudurinės Onutės pasakėlės“. Mokyt. R. Kaziulienė; 

2021-12-20 Virtualus klasės mokinių koncertas „Kalėdos per nuotolį“. Mokyt. A. Kontautienė; 

2021-12-20 Kalėdinis klasės mokinių koncertas. Mokyt. I. Račkauskienė; 

2021-12-20 Virtualus koncertas „Muzikinė dovanėlė“.Mokyt. M. Ignatavičienė; 

2021-12-20 Koncertas „Žiemos džiaugsmai”. Mokyt. S. Bulygo; 

2021-12-20 Nuotolinis koncertas „Kalėdiniai linkėjimai“. Mokyt. J. Narkutė, koncertm. E. Švelnytė; 

2021-12-20 Mokyt. Z. Šablinskienės  klasės mokinių Kalėdinis koncertas; 

2021-12-20 Mokyt. E. Meiluvienės Kalėdinis klasės koncertas; 

2021-12-21 Kalėdinis fleitos klasės mokinių koncertas ,,Šiandien elegantiškai sninga“. Mokyt. R. Paulionienė; 

2021-12-21 Kalėdinis klasės koncertas. Mokyt. I. Daniulis; 

2021-12-21 Nuotolinis klasės mokinių koncertas. Mokyt. M. Trimonis, koncertm. M. Sereika; 

2021-12-21 Virtualus koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Mokytojai L. Černych ir V. Umbrasas;  

2021-12-22 Mokyklos kolektyvų koncertas mokytojams. Mokytojos J. Alymova, N. Augustauskienė, 

koncertm. T. Alymova; 

2021-12-22 Kalėdinis klasės mokinių koncertas. Mokyt. G. Černiūtė; 

2021-12-22 Koncertas skirtas suaugusiųjų mokyklos mokytojams. Choras „RI DIG DO“ (vad. I. 

Račkauskienė), mokytojos N. Augustauskienė, S. Bulygo, R. Pancekauskienė, I. Banevičiūtė, V. Česaitienė; 

2021-12-22 Kalėdinis akordeono klasės mokinių koncertas internetinėje platformoje. Mokyt. A. Kvetkauskas; 

2021-12-23 VAMM Kalėdinis koncertas. Mokytojai D. Verbickas ir A. Kontautienė, D. Tareilytė – Juškienė; 

2021-12-23 Mokytojos V. Butkauskienės fortepijono dalyko koncertas; 

2021-12-23 Mokytojos L. Tomkevičienės ,,Pasitikime žiemą su muzika “ jaunių choro”Gaida kalėdinis  

koncertas nuotoliniu būdu; 

2021-12-23 Mokytojo V. Ruzgio org. choro ,,Šypsena “ kalėdinis koncertas tėveliams nuotoliniu būdu; 

2021-12-23 VAMM koncertas „Muzikinės Kalėdos “. Mokytojai M. Trimonis, R. Pancekauskienė, J. 

Alymova, koncertm. T. Alymova, A. Liasienė, R. Pancekauskienė, A. Vainius, V. Česaitienė; 

2021-12-24 Kalėdinis VAMM koncertas. Choras „RI  DIG DO“ (vad. I. Račkauskienė), choras „Gaida“ (vad. 

L. Tomkevičienė ir M. Uleckienė), violončelių ansamblis (vad. N. Augustauskienė), mokytojos I. Banevičiūtė 

ir M.Pleitaitė; 

2021-12-28 Akordeono klasės mokinių koncertas „Žiemos atvirukas“. Mokyt. R. Pancekauskienė. 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 6 

Koncertai už mokyklos ribų (26): 

2021-02-22  Muzikos ir šokių festivalis „Vaikai - vaikams“ Vilniaus privačioje gimnazijoje, mokyt. J. 

Alymova. 

2021 m. kovo mėn. Koncertas Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus bibliotekoje, mokyt. J. Stumbrienė; 

2021 m. gegužės mėn. Mokytojo M. Trimonio mokinio pasirodymai Sakartvelo lietuvių bendruomenėje;2021-

05-29 Klasės mokinių koncertas gamtoje, prie Balsio ežero. Mokyt. R. Vilys;2021 06 05 Fleitos klasės 

koncertas „Sveika, vasara!“ sodyboje Rastinėnuose. Mokyt. E. Juciūtė; 



2021-06-06 Respublikinio konkurso ,,Garbė Visagaliui” laureatų koncertas Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio 

(Bernardinų) parapijoje. Mokyt. J. Stumbrienė; 

2021-08-20 VAMM vaikų vasaros stovyklos ,,Išbandykime, kad suprastume“ baigiamasis koncertas. Chorai 

,,Gaida “ (vad. L. Tomkevičienė ir M. Uleckienė), choras ,,Šypsena“ (vad. V. Ruzgys), mokytojai J.Alymova, 

N. Augustauskienė, M. Jankūnas, N. Šiliūtė; 

2021-08-26 D. Dabužinskaitės knygos ,,Laiškai nepažįstamajam“ pristatymas - koncertas Vilniaus apskrities 

A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Mokyt. N. Šiliūtė; 

2021-09-26 Klasės mokinių koncertas pas muzikos instrumentų meistrą E. Virbašių. Mokyt. R. Vilys; 

2021-10-09  Koncertas Lietuvos žydų bendruomenėje. Mokyt. K. Beliavskaja; 

2021-10-20 Kalėdinis koncertas Sietuvos progimnazijoje. Mokyt. N. Karaškaitė; 

2021-11-24 Projektas – koncertas „Garsų pasauliai“ I d. Moterų kompozitorių kūryba - M. K. Čiurlionio menų 

gimnazija. Mokytojai V. Česaitienė, L. Bartosevič, V. Kirnaitė, R. Kaziulienė; 

2021 12 01 Klasės mokinių koncertas Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Mokyt.  

D. Tareilytė – Juškienė; 

2021-12-06 Klasės mokinių koncertas Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Mokyt.  

D. Verbickas; 

2021-12-08 Koncertas Juventos gimnazijoje ,,Muzika vaikams“. Mokytojai R. Paulionienė, T. Nikitina,  

M. Pleitaitė, V. Umbrasas; 

2021-12-11 Advento vakaras Šv. Ignoto bažnyčioje. Mokyt. J.Alymova,  G. Rastenytė - Mališauskienė 

koncertm. T. Alymova, K. Beliavskaja, N. Šiliūtė, S. Meškauskienė, V. Taurinskaitė, J. Stumbrienė; 

2021-12-13 A. Liasienės klasės mokinių koncertas „Žiemos vakarą“ Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešojoje 

bibliotekoje. Mokytojos R. Pancekauskienė, J. Alymova, A. Liasienė, R. Žilytė; 

2021-12-14 Kalėdinis mokinių koncertas Karininkų Ramovėje. Mokyt. E. Juciūtė; 

2021-12-16 Kalėdinis mokinių koncertas ,,Muzikinė dovana po Kalėdų eglute“. Mokyt. J. Stumbrienė; 

2021-12-16 Koncertas „Žiemos sūkuryje“ LMS. Mokyt. V. Taurinskaitė; 

2021-12-19 Klasės mokinių koncertas Šv. Mišių metu, Vilniaus Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Mokyt. R. 

Paulionienė; 

2021-12-19 Klasės mokinių koncertas ,,Muzikos popietė Čiurlionio namuose”. Mokyt. M. Pleitaitė; 

2021-12-20 Nuotolinis koncertas „Laukiame Kalėdų“ Antavilių pensionate. Mokyt. N. Šiliūtė; 

2021-12-22 Mokyklos mokinių koncertas Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazijos mokytojams. Mokyt. R. 

Pancekauskienė; 

2021-12-22 Klasės mokinių Kalėdinis koncertas Tamošaičių galerijoje „Židinys”. Mokyt. N. Augustauskienė; 

2021-12-22 Adventinis koncertas tėveliams „Vai tu kuosela, leliumoj“. Mokyt. R. Vilys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


