
1 

 

 

PRITARTA 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 

Mokyklos tarybos 2019 m. spalio 3 d. 

Protokolu Nr. MT-1  

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos  

Direktoriaus prof. Ričardo Sviackevičiaus 

2019 m. spalio 8 d.  

Įsakymu Nr. V-33 

 

 

 

VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MUZIKOS 

MOKYKLOS 

 

2019–2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m.  

Vilnius 



2 

 

TURINYS 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS..........................................................................3 

II. MOKYKLA...............................................................................................3 

III. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ..........................................4 

• SSGG analizė.................................................................................8 

• Svarbiausi mokyklos pasiekimai 2018–2019 m. m.......................8 

• Didžiausios problemos organizuojant ugdymą..............................17  

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019–2020 MOKSLO METAMS...............18 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS..............................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Muzikos mokykla suteikia galimybę rinktis įvairias muzikinio ugdymo programas visiems 

to pageidaujantiems. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, yra Vilniaus savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, organizuojanti formalų švietimą papildantį ugdymą. Mokyklos 2019/2020 m. 

m. veiklos planas išdėstomas šiuose skyriuose: mokykla, mokyklos veiklos sričių analizė, SSGG 

analizė, svarbiausi mokyklos pasiekimai 2018-2019 mokslo metais, didžiausios problemos 

organizuojant ugdymą, tikslai ir uždaviniai 2019/2020 mokslo metams. 

II. MOKYKLA 

Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos respublikoje galiojančiais įstatymais, švietimo 

įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos potvarkiais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais, mokyklos nuostatais, ugdymo planais, 

darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais. 

Mokyklos veiklos planavimo sistema susideda iš šių etapų: Strateginis planas rengiamas 

penkeriems metams. Kasmet - rengiama mokyklos metų veiklos programa; kiekvienas metodinis skyrius 

rengia metines veiklos programas; metų pabaigoje pedagogai pristato veiklos ataskaitas. Kas mėnesį 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui paruošia mėnesio veiklos planą, kuriame atsispindi artimiausia 

ugdomoji, metodinė ir organizacinė mokyklos veikla. 

Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita“. Pagrindinės lėšos – savivaldybės biudžeto asignavimai, tėvų mokestis už ugdymą, 2% parama, 

rėmėjų ir projektinės lėšos. 

Mokykloje moksleiviai ugdomi pagal šias programas: 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas – trukmė 1-2 metai  

Pradinis muzikinis ugdymas – trukmė 4 metai  

Pagrindinis muzikinis ugdymas - trukmė 4 metai  

Muzikos mėgėjų ugdymas - trukmė 2-4 metai  

Profesinės linkmės pasirengimas - trukmė 2-4 metai  

 

Vizija: Mokykla teikianti muzikinį išprusimą, ugdanti sėkmingus ir kūrybingus vaikus, puoselėjanti 

estetines ir dvasines vertybes, atvira kaitai ir naujovėms.  

Misija: Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla  teikia muzikinį išsilavinimą vaikams ir 

suaugusiems pagal formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo ankstyvojo, pradinio, 

pagrindinio, profesinio pasirengimo bei muzikos mėgėjų programas, ir šia savo veikla aktyviai 



4 

 

rūpinasi ir formuoja Vilniaus Naujosios Vilnios daugianacionalinio rajono gyventojų muzikinį 

išprusimą, kultūrą, puoselėja Lietuvos muzikinės kultūros tradicijas, išryškina tautinių mažumų 

privalumus ir siekius visos Europos muzikinių kultūrų kontekste. 

III. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ  

Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

UGDYMO 

TURINYS 

1. Ugdymo planas visiškai atitinka 

mokyklos tikslus, vietos bei regiono 

ypatumus ir valstybės 

rekomendacijas.  

2. Mokykloje yra parengtos visų 

mokomųjų dalykų ugdymo 

programos, atitinkančios LR 

Švietimo ir mokslo     ministro 2015 

m. sausio 27 d. patvirtintas įsakymu 

Nr. V-48 „Rekomendacijas dėl 

meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo“, ir 

aprobuotos metodinės tarybos 

posėdžiuose. 

3.  Mokytojai kasdien pildo 

dienynus, pusmečiais planuoja 

mokinio ugdymo procesą, 

neatsitraukiant nuo visos mokyklos 

bendros veiklos programos. 

1. Pagal ugdymo plano 

rekomendacijas, ne visi 

mokytojai laikosi administracijos 

nurodymų: pasitaiko aplaidumo 

dokumentacijos tvarkyme, 

moksleivių individualių 

programų sudaryme. 

2. Pasitaiko, kad mokytojai 

planuodami savo darbą nesilaiko 

bendros mokyklos veiklos 

programos 

MOKYMOSI 

PASIEKIMAI 

1. Moksleiviai mokslo metus baigia 

tik teigiamais pažymiais; 

2. Baigiamųjų egzaminų 

aukščiausias įvertinimas “10”, 

žemiausias “7” balai; 

3.  Remiantis anketavimo 

duomenimis, mokiniai patenkinti 

ugdymo kokybe ir mokyklos 

teikiamomis paslaugomis. 

4. Kasmet baigę pagrindinio 

ugdymo programą apie 15 

absolventų renkasi muzikos mėgėjų 

ar profesinio pasirengimo 

programas. 

5. Daug mokyklos absolventų laikui 

bėgant atveda mokytis į mokyklą 

savo atžalas. 

1.Mokykloje mokosi daug silpnų 

muzikinių gebėjimų moksleivių. 

2.Labai mažai, vos 1-2 mokiniai 

kasmet pasirenka muziko 

profesiją. 

3. Kai kurie mokiniai ir jų 

tėveliai, supratę, kad muzikos 

mokytis būtina ir namie, nustoja 

lankyti mokyklą. 

MOKYMASIS IR 1. Ugdymo proceso kokybę laiduoja 1. Dėl didžiulio krūvio bendrojo 
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UGDYMAS geri mokinių ir jų tėvelių 

atsiliepimai, geri mokinių 

atsiskaitymų už pusmečio darbą 

rezultatai; 

2. Yra parengtos 5-ių pakopų 

ugdymo programos: 

ankstyvojo meninio ugdymo 

programa (1-2 metai); pradinio 

meninio ugdymo programa (4 

metai); pagrindinio meninio 

ugdymo programa (4 metai); 

profesinės linkmės programa (4 

metai); muzikos mėgėjų meninio 

ugdymo programa (2-4 metai). 

Greta jų parengtos visų Pagrindinio 

meninio ugdymo dalykų, 

pasirenkamųjų dalykų, meninės 

praktikos dalykų programos. 

3. Pamokų, atsiskaitymų, egzaminų, 

koncertų metu moksleiviai 

vertinami „10“ balų sistemoje. 

4. Mokytojai nuolat bendrauja su 

tėvais mokinių individualių 

užsiėmimų metu, rengia paskaitas 

tėvams, pasibaigus kiekvienam 

pusmečiui  

lavinimo mokyklose, moksleiviai 

nesuspėja gerai pasiruošti 

muzikos mokyklos pamokoms; 

2. Kai kurų dalykų ugdymo 

programos dar nėra galutinai 

parengtos, vadovaujantis 

naujausiomis ŠMM 

rekomendacijomis. 

3. Vertinant moksleivių 

pasirodymus, dažnai sunku 

surasti tinkamus kriterijus, nes 

vaikų galimybės ir gebėjimai yra 

labai skirtingi; 

4. pasitaiko konfliktų tarp tėvų ir 

mokytojų dėl ugdymo kokybės ir 

vertinimo. 

PAGALBA 

MOKSLEIVIAMS 

1. Mokyklos mikroklimatą 

mokytojai, tėveliai ir mokiniai 

paskutinių trijų metų anketose 

įvertino kaip gerą; 

2. Moksleiviai mokykloje yra labai 

drausmingi, dvasingi, draugiški. 

Visada sulaukia pagalbos ir šilto 

žodžio iš mokytojų; 

3.Gabiausiems moksleiviams 

sudaromos galimybės mokytis pagal 

profesinės linkmės modulio 

ugdymo programą bei daug 

koncertuoti. Kitiems siūloma 

reikštis meniniuose kolektyvuose, 

rengiami šeimyniniai koncertai, 

1. Kai kurie mokytojai pastebi, 

kad mokyklos mikroklimatui 

kenkia kolegų pavydas, 

nepamatuoti reikalavimai 

mokiniams ir jų tėvams; 

2. Mokiniai, kuriems sunkiau 

sekasi ugdymo procese dėl 

įvairių priežasčių palieka 

mokyklą viduryje mokslo metų, 

ar pasibaigus eiliniams mokslo 

metams. 

ETOSAS 1.Remiantis mokyklos 

bendruomenės apklausos 

rezultatais, moksleiviai čia jaučiasi 

saugūs, patenkinti bendravimu su 

1.Siekiame, kad mokykloje 

vyrautų svetinga draugiška 

atmosfera, tačiau pasitaiko 

konfliktų ar šiaip nesusipratimų 
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pedagogais 

2.Visi svarbiausi mokyklos 

klausimai yra sprendžiami 

mokyklos taryboje, kurią sudaro 

mokiniai, tėvai ir mokytojai 

3.Mokyklos ryšiai su kitomis 

įstaigomis Lietuvos muzikų 

sąjunga, Muzikos ir teatro 

akademija, Muzikų rėmimo fondu 

teikia mokyklos bendruomenei 

didžiulę kultūrinę intelektualinę 

paramą. Bendradarbiaujama vis su 

daugiau įvairių organizacijų šalies ir 

užsienio mastu. 

tarp tėvų ir mokytojų, nors tai 

nelaikytume silpnąja puse. 

Konfliktai sprendžiami labai 

greitai ir konstruktyviai. 

IŠTEKLIAI 1.Mokyklos plotas 1873 m2  

2.Nuo 2017 m. Rugsėjo 1 d. dirba 

72 mokytojai – visi su aukštuoju 

išsilavinimu, šiuo metu mokosi 556 

mokiniai 

3. Vidinės patalpos kasmet yra 

atnaujinamos: langai, su garso 

izoliacija kabinetų durys, 

perdažomos sienos bei perklojamos 

grindys, koncertų salėje įrengtas 

kondicionierius ir atnaujintas 

apšvietimas. Pastato išorės darbai: 

teritorija aptverta tvora, atnaujinti 

laiptai su įvažiavimo takeliu, 

pakabinta moderni mokyklos 

iškaba. 

4.Mokyklą finansuoja Vilniaus 

miesto savivaldybė, bei Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 

nustatytas mokestis už mokslą. 

Dalis lėšų skirtų projektinei veiklai 

kasmet gaunama iš Lietuvos 

kultūros fondo ar kitų institucijų. 

Taip pat šiam tikslui naudojamos 

lėšos iš 2% pajamų mokesčio 

paramos fondo. 

1.Mokytojams trūksta valandų 

darbui su perspektyviais 

moksleiviais, rengiant konkursų 

ir festivalių dalyvius 

2. Koncertmeisterio valandos yra 

labai menkai apmokamos, nors 

darbas labai sunkus ir 

varginantis. Mokyklai trūksta 

apie 30-40 koncertmeisterio 

valandų, nes išsiplėtė styginių ir 

pučiamųjų skyriai, kuriuose 

reikalingi koncertmeisteriai. 

MOKYKLOS 

VADYBA 

1.Mokyklos direktorius ir 

pavaduotoja ugdymui kartu su 

mokyklos bei metodine taryba 

rengia strateginės veiklos 

dokumentus: mokyklos nuostatus 

1.Kai kurių skyrių vedėjams 

trūksta bendravimo tolerancijos, 

dėl to nukenčia mokyklos 

mikroklimatas. 

2. Kai kurie mokytojai nesidomi 
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veiklos programas, projektus, 

individualias mokymo programas, 

savivaldos institucijų nuostatus, 

planus, profesinio tobulėjimo 

rodiklius. 

2.Funkcionuoja informacinės 

sistemos: informacija apie 

nacionalinę šalies politiką, švietimo 

reformos prioritetus, kitus švietimo 

įstaigų veiklą reglamentuojančius 

dokumentus gaunama iš Švietimo ir 

mokslo ministerijos, kitų 

ministerijų, Vilniaus apskrities, 

Vilniaus miesto savivaldybės 

sisteminama, rūšiuojama ir 

pateikiama bendruomenės narių 

svarstymui, sprendimų priėmimui, 

aptariama savivaldos institucijų, 

metodinių komisijų posėdžių bei 

individualių pokalbių metu; 

3.Mokyklos veiklos planavimo 

procesas remiasi nuostatomis, jog: 

 planavimo sėkmę lemia 

vadovavimo kokybė, 

 tinkamas vaidmenų, pareigų 

pasidalijimas, 

bendradarbiavimas, 

 pagrindinis dėmesys 

skiriamas planavimui kaip 

procesui, padedančiam 

nustatyti veiklos prioritetus, 

strategijas, personalo 

ugdymo(si) galimybes, 

4.Veikla mokykloje planuojama 3 

būdais: 

 planiniu ( metiniai veiklos 

planai, savivaldos institucijų 

veiklos planai, metodinių 

tarybų planai, inspektavimo, 

renginių planai ), 

 programiniu ( strateginė 

veiklos programa, profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo 

programos modulis, 

perspektyvinės mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos, tiriamosios 

švietimo naujovėmis, nelanko 

kvalifikacijos kėlimo kursų, 

nesugeba tvarkyti ir užpildyti 

dokumentų. 

3. Planuojant veiklą ne visada 

įmanoma numatyti pokyčius, nes 

daugelis LR vyriausybės, ŠMM, 

Vilniaus miesto savivaldybės 

potvarkiai pateikiami viduryje 

mokslo metų. 
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veiklos programos ), 

 projektiniu ( koncertinės, 

meninės veiklos, 

bendradarbiavimo su 

užsienio institucijomis 

projektai ). 

 

• SSGG ANALIZĖ 

Stiprios pusės 
1. Mokiniai sėkmingai dalyvauja mokyklos, 

miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, 

konkursuose tampa laureatais. 

2. Mokytojai aktyviai dalyvauja metodinėje ir 

koncertinėje veikloje, dalijasi gerąja patirtimi; 

3. Mokykloje dirba aktyvūs, žingeidūs, naujovių 

ieškantys mokytojai. 

4. Ugdytiniai noriai koncertuoja, dalyvauja 

ansambliuose, nes mokymo formos tapo įvairesnės. 

5. Mokykloje puikiai sutvarkyta ugdymo aplinka, 

geras mikroklimatas, įvaizdis. 

6. Mokykla turi paramos fondą. Tėveliai sąžiningai 

ir operatyviai moka mokesčius už vaikų ugdymą. 

Trūkumai 
1. Konkursams, festivaliams ir koncertams 

mokinius rengia, metodinėje ir koncertinėje 

veikloje dalyvauja tik maža dalis pedagogų. 

2. Nepakankamos šiuolaikinės informacinės 

technologijos, nepakanka kompiuterių. 

3. Pamokų lankomumas ir moksleivių pažangumas 

ne visada džiugina; Apie 20-30 mokinių išeina iš 

mokyklos viduryje mokslo metų. 

4. Pamokų tvarkaraštis nėra patogus visiems 

moksleiviams, dažni koncertai trukdo ugdymo 

procesui. 

5. Trūksta muzikos instrumentų, daugelis jų pasenę 

ir nekokybiški. 

6. Nepakankami materialiniai ištekliai mokyklos 

renovacijai. 

Galimybės 

1. Mokykla turi resursų ir gali sukurti galimybę 

mokiniams koncertuoti prestižinėse miesto 

salėse, tarptautiniuose projektuose. 
2. Teoretinių disciplinų ir dalykų mokytojų 

tampresnis bendravimas ir bendradarbiavimas; 

Auga mokytojų kompetencija, kvalifikacija. 

3. Interneto teikiamos galimybės ieškant ir 

naudojantis metodinėmis naujienomis ir muzikine 

literatūra; Elektroninio dienyno įsivedimas. 

4. Dalyvavimas kamerinių ansamblių konkursuose 

ir festivaliuose. 

5. Gerinti mokinių, mokytojų, tėvų tarpusavio 

santykius, skleisti visapusišką informaciją 

mokyklos bendruomenei. 

6. Instrumentų atnaujinimas, jų remontas, naujų 

įsigijimas. Mokyklos patalpų atnaujinimas. 

 

Grėsmės 
1. Didelis mokinių užimtumas ir ne visuomet 

racionaliai planuojamas laikas kenkia ugdymo 

kokybei. 

2. Nepakankamas finansavimas, socialinis 

mokytojų nesaugumas, pedagogo autoriteto 

nuvertinimas. 

3. Kaitos procese daugėja elektroninės 

dokumentacijos. O tai kelia problemų  vyresniojo 

amžiaus pedagogams. 

4. Susiduriame su tėvų abejingumu,  nenoru 

skatinti vaiką atlikti užduotis namuose. 

5. Dėl kai kurių mokytojų neatsakingo požiūrio į 

savo darbą, kartais kyla konfliktai su mokinių 

tėveliais ir administracija. Kartais tėveliai kelia 

nepamatuotus reikalavimus mokytojams. 

6. Kokybiškų muzikos instrumentų ir muzikinio 

inventoriaus stoka. 
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SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2018-2019 MOKSLO METAIS 

 

MOKYTOJAI  

Vedė atviras pamokas įvairiuose renginiuose: 

Jurgis Aleknavičius – Fortepijono meistriškumo pamokos „Pavasario virtuozai“ Visagino Č. 

Sasnausko menų mokykloje (2019 02 13), Vilniaus Balio Dvariono DMM (2019 02 25), Pabradės 

meno mokykloje (2019 02 27); 

Ieva Maceinaitė – Fortepijono atvira pamoka „Pianistinės technikos ugdymas fortepijono 

pamokoje“ (2018 08 20-24) Platelių meno mokykloje; 

Vitalija Pilkauskienė – atvira pamoka „Dešinės rankos smuiko technikos lavinimas“ (2018 08 

20-24)  Platelių meno mokykloje; 

Lina Šernienė – smuiko atvira pamoka „Techninių ir meninių įgūdžių ugdymas mokantis groti 

smuiko ir gitaros klasėse” ,,Vibracija. Įgūdžių formavimas”(2019 04 25)Vilniaus raj. Rudaminos 

meno mokyklos Metodinėje-praktinėje dienoje.  

 

Skaitė metodinius pranešimus 

Kristina Alejūnaitė – „Jaunojo atlikėjo mentalinių įgūdžių lavinimas“ (2019 03 06) Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokykloje; 

Jurgis Aleknavičius - „Melodijos intonavimas rusų fortepijoninėje muzikoje“ (2019 03 27) 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje; 

Jelena Berezina – metodinis pranešimas Respublikinėje metodinėje konferencijoje „Akordeono 

dalyko moksleivių ugdymo aktualijos“ Vilniaus Balio Dvariono DMM; 

Andrejus Daugirdas – Tarptautinėje konferencijoje  „Winds Bring changes 2018“ Palangoje 

(2018 12 01) atliko savo kūrinį; 

Vilija Filmanavičienė – „Konkursų organizavimo aktualijos neformalaus ugdymo mokyklose“ 

(2018 11 27) Respublikinis seminaras „Muzikos mokytojo patirties sklaida neformaliojo ugdymo 

sistemoje“ Vilniaus Balio Dvariono DMM; 

Jelena Malina - „Repertuaro vaidmuo mokymosi motyvacijai stiprinti ugdant jaunuosius 

pianistus“. Metodinė savaitė -2019 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje (2019 03 04) 

Ingrida Milašiūtė - „Difficulties and successes in teaching chamber music in children's music 

schools in Lithuania“ (anglų k.). ECMTA (Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos) 

metinis susitikimas Escola Superior de Música de Lisbona (Aukštoji muzikos mokykla 

Lisabonoje), Portugalija (2019 04 26-28) 

Vitalija Pilkauskienė – „Ansamblinio muzikavimo svarba jaunojo smuikininko ugdyme“ (2018 

08 20-24) Platelių meno mokykloje; 

Mindaugas Rarivanas – „Tūbos garso įvaizdžių formavimas mokinio vaizduotėje ir jų 

įgyvendinimas su instrumentu“ (2018 11 27) Respublikinis seminaras „Muzikos mokytojo 

patirties sklaida neformaliojo ugdymo sistemoje“ Vilniaus Balio Dvariono DMM; 
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Dangira Goštaltavičiūtė -   „Emocinio imitavimo metodo taikymas akordeono pamokose" (2019 

05.08 ) Nemenčinės muzikos mokykla 

Rūta Vosyliūtė – „Baroko arijos da capo puošyba“ (2019 04 06) Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorijoje. 

 

Mokytojų darbas konkursų, festivalių vertinimo komisijose: 

Jurgis Aleknavičius – VI Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Musica amabile – 2019” 

(2019 05 14-15) Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje; I respublikinis Juozo 

Gruodžio pianistų konkursas (2019 06 02) Kauno J. Gruodžio konservatorijoje; 

Jelena Berezina – Tarptautinis akordeonistų konkursas „Liepsnojantys akordeonai“ (2019 02 

22) Kupiškio meno mokykloje; Tarptautinis akordeonistų konkursas „Mogiliovo pagrojimai“ 

(2019 02 23-24); Tarptautinis ir respublikinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2019“ (2019 03 

19-22) Vilniaus  mokytojų namuose; III Tarptautinis konkursas „Zorki Prydniaprouja-2019“ 

(2019 05 18-19) Baltarusijoje; 

Vilija Filmanavičienė – Tarptautinis konkursas „Ventus musicale“ (2019 03 29-30) Vilniaus 

Balio Dvariono DMM; Klarnetininkų etiudų konkursas „Etiudų spalvos“ (2019 02 28) Vilniaus 

Balio Dvariono DMM (komisijos pirmininkė); 

Žana Gumenaja – Tarptautinis ir respublikinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2019“ (2019 03 

19-22); Tarptautinis konkursas „Mažieji talentai 2019“ (2019 05 03) Utenos meno mokykloje; 

Dangira Goštaltavičiūtė - Tarptautinis ir respublikinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2019“ 

(2019 03 19-22); 

Ieva Maceinaitė – V Respublikinis muzikos ir meno mokyklų lietuviškos pjesės konkursas, skirtas 

T. Šerno atminimui (2019 04 14) Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykloje; XXVI Tarptautinis S. 

Moniuškos festivalis(2019 05 11)  lenkų kultūros centre;  

Jelena Malina – V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „... Nuo baroko iki romantizmo ...“ 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje; 

Regina Malinauskienė – VII R. Gliero tarptautinis pianistų konkursas (2018 11 03-04) 

Vokietijoje; IV Aukštaitijos ir Latgalos regionų jaunųjų pianistų šiuolaikinės Baltijos šalių 

fortepijono muzikos konkursas (2019 03 15) Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje (komisijos 

pirmininkė); 

Natalija Katilienė – Respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas ,,Rudens spalvos“ 

(2018 10 24) Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje; IV Respublikinis vaikų ir jaunimo 

dainavimo konkursas ,,Garsų sūkury“ (2019 05 17) Ukmergės meno mokykloje; 

Stasė Kuncienė – Respublikinis styginių instrumentų festivalis-konkursas (2019 01 26) Trakų 

meno mokykloje (komisijos pirmininkė); 

Eglė Stuokaitė – XIV Nacionalinio J. Švedo konkurso II turas (2019 03 02) Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorijoje; 

Daiva Vasiliauskienė – V respublikinis styginių instrumentų pjesės konkursas, skirtas pedagogo 

Tado Šerno atminimui (2019 04 14) Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje; 
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Irena Žilinskienė – IV Veronikos Vitaitės tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas (2019 

03 01) Utenos meno mokykloje. 

Organizavo seminarus, mokymus, išleido metodinę medžiagą: 

Jurgis Aleknavičius - IV festivalis–praktikumas „Pavasario virtuozai“ meistriškumo pamokos 

Visagino, Pabradės ir Vilniaus B. Dvariono muzikos mokyklose. Baigiamasis koncertas ir paskaita 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje. 

Natalija Katilienė – metodinis seminaras „Estetinis muzikos kūrinio vertinimas. ,,Grožio 

samprata iš klausytojo ir atlikėjo pozicijų“ (2019 02 07) Ukmergės meno mokykloje; 

Anna Kijevič –  metodinis seminaras „Jaunojo smuikininko ugdymas“ (2019 05 22) Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos  mokykloje; 

Jelena Malina Parengė ir išleido metodinę priemonę – natų rinkinį „Senoviniai šokiai 

pradedantiesiems“ fortepijonui (2019) 

Ingrida Milašiūtė - pianisto Jarred Dunn (KANADA) meistriškumo kursai (2018 11 27) Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 

Dangira Goštaltavičiūtė – menotyros mokslo daktaro Roberto Budrio metodinis pranešimas „IT 

pritaikymo galimybės solfedžio pamokose“ mokymai teorinių disciplinų mokytojams Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokykloje ( 2018 10 11) 

Daiva Vasiliauskienė - Kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės pjesių ir ansamblių jauniesiems 

smuikininkams rinkinio „Žiogas pjovėjas“. Leidinio kūrinių smuiko partijos redaktorė; Kūrinių 

M. Hajdu „Kolomeika“, B. Dvariono „Oi užkilokit vartelius“ ir T. Šerno „Žiga“ aranžuotės 

smuikininkų ansambliui; 

Violeta Žymančiutė – Metodinė savaitė 2019 „Pedagoginės – profesinės patirties sklaida 

muzikos mokykloje“ 

Vilniaus savivaldybės deleguoti į mokytojo, pretenduojančio įgyti kvalifikacinę kategoriją, 

vertintojų grupę: 

Ieva Maceinaitė – koncertmeisterė ekspertė pakviesta į Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklą (2019 

03 26) 

Rita Katinienė – mokytoja ekspertė pakviesta į Vilniaus chorinio dainavimo  mokyklą 

„Ąžuoliukas“ (2018 11 20) 

2018-2019 m. m. mokykloje organizuoti projektai: 

➢ Tarptautinis kamerinės muzikos konkursas ,,Musica Brillante“. Projekto vadovas prof. 

Ričardas Sviackevičius, meno vadovės Ingrida Milašiūtė ir Ieva Maceinaitė; 

➢ II Tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus akordeonistų konkursas. Projekto vadovas prof. 

Ričardas Sviackevičius, kuratorės Dangira Goštaltavičiūtė, Jelena Berezina, Violeta 

Žymančiūtė 

➢ V Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „...nuo baroko iki romantizmo...“. Projekto 

vadovas prof. Ričardas Sviackevičius, kuratorė Dangira Goštaltavičiūtė, autorės ir meno 
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vadovės Regina Malinauskienė ir Rimanta Urbonavičiūtė (bukleto sudarytoja, redaktorė ir 

maketuotoja) ; 

➢ Respublikinis jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių festivalis „Šokių maratonas“. 

Projekto vadovas prof. Ričardas Sviackevičius, kuratorė Dangira Goštaltavičiūtė, autorės ir 

meno vadovės Jelena Malina ir Valentina Tabainik; 

➢ Kūrybinės poilsio stovyklos Plateliuose organizatoriai ir vadovai Ingrida Milašiūtė ir 

Giedrius Labanauskas; 

➢ Pasiruošta ir sudalyvauta Vilniaus sporto ir kultūros festivalyje LITEXPO parodų 

rūmuose (paruoštas mokyklos reprezentacinis stendas, interaktyvi vizualinė medžiaga, 

suorganizuotas mokyklos pristatymo koncertas). Organizatorė Ingrida Milašiūtė; 

➢ VII Respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Rudens spalvos”. Projekto 

vadovas prof. Ričardas Sviackevičius, meno vadovės ir organizatorės Natalija Katilienė 

(bukleto sudarytoja, redaktorė ir maketuotoja) ir Rita Katinienė, kuratorė Ingrida 

Milašiūtė; 

➢ Pianisto Jarred Dunn (Kanada) koncertas „Klasikos pulsas“ Šv. Kotrynos bažnyčioje. 

Organizatorė Ingrida Milašiūtė; 

➢ Pianisto Bruno Francesco Leone (Italija) rečitalis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokykloje. Organizatorė Ingrida Milašiūtė; 

➢ Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos ir Lietuvos specialiosios kūrybos 

draugijos tarptautinis projektas „Atsigręžk“. Projekto autorė ir meno vadovė Irena 

Žilinskienė;  

➢ Koncertų ciklas Naujosios Vilnios mikrorajono švietimo įstaigose „Pažinkime muzikos 

instrumentus“ – Violeta Žymančiutė, Rasa Vaičiulytė;  

➢ Koncertas „Atkurtai Lietuvai –100“, skirtas Latvijos ir Lenkijos nepriklausomybės dienai 

Stasio Vainiūno namuose. Organizatorė, programos sudarytoja Natalija Katilienė 

➢ Jaunųjų pianistų draugystės koncertas „Žiemos eskizai“ Vilniaus raj. Rudaminos meno 

mokykla organizatorė Jelena Malina; 

➢ 5 šalių Tarptautinis projektas -  koncertas „Laimingi vaikai – tvirta valstybė“ Vilniaus 

miesto rotušėje . Projekto vadovas prof. Ričardas Sviackevičius, koordinatorė Dangira 

Goštaltavičiūtė; 

Projektų archyvinė medžiaga, parodos, bukletai: 

➢ Neli Cuker - Respublikinis jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių festivalio „Šokių 

maratonas“ bukleto redagavimas ir maketavimas 

➢ Rimanta Urbonavičiūtė – V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas “... nuo baroko iki 

romantizmo ...”. Bukleto parengimas. 

➢ Anna Kijevič – V Tarptautinis jaunųjų stygininkų konkursas skirtas prof. V. Radovičiaus 

100-mečiui. Parengė nuostatus ir anketą. 
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➢ Vera Badjanova – VII Respublikinio vaikų ir jaunimo dainavimo konkurso „Rudens 

spalvos“ bukleto sudarymas ir redagavimas; 

➢ Jurgis Paliauka – VII Respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Rudens 

spalvos“. Bukleto maketas 

➢ Straipsnis apie mokyklos akordeonistų jubiliejinį koncertą „Daug akordeonų – tai labai gerai“ 

mokyklos internetinėje svetainėje. Interneto prieiga: https://www.nvmm.lt/naujienos/daug-

akordeonu-tai-labai-gerai/?fbclid=IwAR262K2XeTi0lGNy0liwjE83tfOGa-

fd8nAaJw_VAHVODNNcDPEw8xz8CWk 

➢ Vera Badjanova - Straipsnis apie  5 šalių Tarptautinį projektą -  koncertą „Laimingi vaikai – 

tvirta valstybė“ periodinėje spaudoje „Kurier Wilenski“ (2019 06 06) 

➢ Vera Badjanova  - straipsnis apie mokyklos jaunių choro jubiliejinį koncertą „Su 

dainomis per gyvenimą“ https://www.nvmm.lt/naujienos/su-dainomis-per-gyvenima/ 

➢ Mokyklos internetinėje svetainėje www.nvmm.lt 

➢ Mokyklos paskyroje socialiniame tinkle Facebook 

https://www.facebook.com/naujosiosvilniosmm/?ref=bookmarks 

MOKINIAI 

Dalyvavo meistriškumo pamokose: 

➢ Mokytojos ekspertės G. Kondrotaitės meistriškumo pamokos: Martynas Pocius 

(fortepijonas, mokyt. J. Aleknavičius); Beata Poimanskytė (K. Kazakevič) Donata 

Savanevičiūtė (mokyt. V. Tabainik), Milana Kovalčuk (mokyt. V. Tabainik), Valerija 

Adamonis (mokyt. R. Vaičiulytė); 

➢ Mokytojos ekspertės Gentvilės Vitėnaitės meistriškumo pamokos: Sofia Nikole Reinsonas 

(mokyt. D. Vasiliausienė), Augustė Rodytė (mokyt. T. Bliškevičienė), Emilis  Pilkauskas 

(mokyt. A. Kijevič), 

➢ Mokytojo metodininko Gyčio Cinausko meistriškumo pamokos: Sylvia Syrnicka (mokyt. 

V. Pilkauskienė), Valerija Adamonis (mokyt. R. Vaičiulytė) 

➢ Prof. dr. Elwira Sliwkiewicz-Cisak meistriškumo pamokos: Jaunius Čibiras (akordeonas, 

mokyt. E. Berezina); 

Dalyvavo renginiuose: 

➢ VII Tarptautinis R. Gliere pianistų konkursas (2018 11 03-04) Vokietijoje; 

➢ XXVI Tarptautinis S. Moniuškos festivalis lenkų kultūros centre (2019 05 11);  

➢ X Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas – festivalis „Sąskambiai“ (2019 03 22) 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje; 

➢ XII Tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas ,,Giovani virtuosi“ (2019 

05 04) Alytaus muzikos mokykla; 

https://www.nvmm.lt/naujienos/daug-akordeonu-tai-labai-gerai/?fbclid=IwAR262K2XeTi0lGNy0liwjE83tfOGa-fd8nAaJw_VAHVODNNcDPEw8xz8CWk
https://www.nvmm.lt/naujienos/daug-akordeonu-tai-labai-gerai/?fbclid=IwAR262K2XeTi0lGNy0liwjE83tfOGa-fd8nAaJw_VAHVODNNcDPEw8xz8CWk
https://www.nvmm.lt/naujienos/daug-akordeonu-tai-labai-gerai/?fbclid=IwAR262K2XeTi0lGNy0liwjE83tfOGa-fd8nAaJw_VAHVODNNcDPEw8xz8CWk
https://www.nvmm.lt/naujienos/su-dainomis-per-gyvenima/
http://www.nvmm.lt/
https://www.facebook.com/naujosiosvilniosmm/?ref=bookmarks
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➢ Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai“ (2019 05 03) Utenos meno 

mokykloje; 

➢ II Tarptautinis kamerinės muzikos konkursas „Musica briliante” (2019 02 23,24) Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokykla; 

➢ Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Citta‘ di Barletta“ Italijoje (2019 05 09-12); 

➢ 5 šalių Tarptautinis projektas -  koncertas „Laimingi vaikai – tvirta valstybė“ Vilniaus 

miesto rotušėje (2019 05 29) 

➢ Tarptautinių ir respublikinių laureatų koncertas „Muzika Tau...“ 2019.05.28 Vilniaus 

Rotušėje; 

➢ Tarptautinė konferencija „Lietuva ir pasaulis: kelionės muzikos istorijos takais“ (2019 03 

02) Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“; 

➢ Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Diena su lietuviška pjese 

2019“ (2019 03 30) Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje; 

➢ XXV Tarptautinis akordeonistų konkursas „Przemysl 2018“ (2018 12 05-08) Lenkijoje; 

➢ Tarptautinis akordeonistų konkursas „Liepsnojantys akordeonai“ (2019 02 22) Kupiškyje; 

➢ Tarptautinis akordeonistų konkursas „Mogiliovo pagrojimai“ 2019.02.23-24 

Baltarusijoje; 

➢ Tarptautinis ir respublikinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2019“ (2019.03.19-22);  

➢ Tarptautinis akordeonistų konkursas „Linksmasis akordeonas“ (2018 11 09-11) 

Šiauliuose; 

➢ III Tarptautinis konkursas „Zorki Prydniaprouja-2019“ (2019 05 18-19) Mogiliov, 

Baltarusija; 

➢ Tarptautinis akordeono muzikos festivalis „Akordeono dienos Rygoje“ 2019 04 25 

Latvijoje; 

➢ Tarptautinis akordeonistų konkursas „Naujene 2019“ 2019 04 01 Daugpilio kultūros 

centre; 

➢ XI Tarptautinis Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir 

orkestrų festivalis (2019 02 21) Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje;  

➢ Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas ,,Ventus 

Musicale” (2019 03 29) Vilniaus Balio Dvariono DMM; 

➢ Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2019“ (2019 04 05-07) Kauno J. 

Gruodžio konservatorijoje; 

➢ Tarptautinis „Akordeonų orkestrų paradas 2019“ (2019 03 09) Rudaminos gimnazijoje; 

➢ Tarptautinis akordeonų orkestrų ir ansamblių festivalis „Ulbroka 2019“ (2019 06 08) 

Latvijoje; 
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➢ X tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis-konkursas (2019 03 

22) Vilniaus Balio Dvariono DMM; 

➢ The 2nd International competition-festival “World Harmony” (2018 10 10-14) Vilniaus 

muzikos mokykloje „Lyra” 

➢ Tarptautinis renginys „Mogiliovo koledžas-gimnazija kviečia draugus“ (2019 01 14-16) 

Mogiliovo gimnazijoje-koledže (Baltarusija); 

➢ III Tarptautinis projektas „CON ANIMA“ (2018 11 22-23) Zambrovo muzikos mokykloje 

(Lenkija); 

➢ VIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir ansamblių festivalis 

„Skambanti svajonė“ (2019 04 13) Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje;  

➢ Pasaulio lietuvių metams skirtas XXI tarptautinis muzikos festivalis ,,Sugrįžimai“ (2019 

04 29) Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje; 

➢ Respublikinė ,,Violončelininkų fiesta“ (2019 05 12)Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokykloje; 

➢ VI Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Musica amabile – 2019“ (2019 05 14-15) 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje; 

➢ VIII Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas „Šypsenėlė“ 

(2019 03 09) Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“;  

➢ Respublikinis jaunųjų pianistų ir ansamblių festivalis „Šokių maratonas“ (2019 03 15) 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla; 

➢ V Respublikinis pianistų konkursas „Nuo baroko iki romantizmo” (2018 11 24) Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokykla;  

➢ VI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Jaunieji virtuozai“ 

(2019 03 02) Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje; 

➢ Naujų kūrinių pristatymas Lietuvos Kompozitorių sąjungoje (2018 10 25); 

➢ III republikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų festivalis „Allegretto“ (2019 04 20) 

Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“; 

➢ Respublikinis styginių instrumentų lietuviškos pjesės konkursas, skirtas pedagogo Tado 

Šerno atminimui (2019 04 14) Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje; 

➢ Atranka į VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalį-konkursą „Mes Lietuvos vaikai“ 

(2019 04 13) Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje; 

➢ III respublikinis jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis (2019 05 18) Vilniaus 

Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje; 

➢ Vakaras – koncertas Prof. Sauliaus Sondeckio gimimo 90 – osioms metinėms (2018 10 10) 

Stasio Vainiūno namuose; 
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➢ III respublikinis festivalis „Švytintys akordeono garsai“ (2018-11-24) Kauno Miko 

Petrausko muzikos mokykla; 

➢ Vilniaus miesto muzikos mokyklų mokinių koncertas „Drauge su muzika“ 2019 04 17 

Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje; 

➢ Respublikinis festivalis „Draugai – draugams“ (2019 05 06) Vilniaus muzikos mokykloje 

„Lyra“; 

➢ II Respublikinis konkursas-festivalis „Būk artistas“ (2019 02 15) Garliavos muzikos 

mokykloje; 

➢ Respublikinis festivalis „Laiko ritmu“ (2019 02 09) Kauno I muzikos mokykloje; 

➢ Respublikinis festivalis „Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui“ (2018 12 01) 

Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“; 

➢ Tarptautinis akordeono festivalis PALANGA 2019 (2019 07 31-08. 05) Palangos miesto 

Kurhauzo salė 

➢ Respublikinis festivalis-konkursas „Gaidų pynė“ (2018 09 30) Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetėje muzikos mokykloje; 

➢ Respublikinis akordeonų orkestrų festivalis „Senieji Vilniaus stogai“ (2019 05 25) 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje; 

➢ Respublikinis meno ir muzikos mokyklų instrumentinės muzikos konkursas – festivalis  

„Žiemos pasaka“ (2018 12 14) Švenčionėlių meno mokykloje; 

➢ Akordeonistų festivalis „Pasaulio muzika. Ritmų paletė“ (2019 04 06) Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykloje; 

➢ XIV Nacionalinis Jono Švedo konkursas (2019 04 06) Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetė muzikos mokykloje 

➢ XIV Tarpmokyklinis tęstinis bendravimo ir bendradarbiavimo projektas „Dainuokime ir 

muzikuokime drauge 2019“ (2019 03 16) Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje; 

➢ Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos Tautinių instrumentų metodinės grupės projekto 

„Bendradarbiavimas su kitų muzikos mokyklų Tautinių instrumentų metodinėmis 

grupėmis“ koncertas (2019 04 16) Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje; 

➢ Respublikinis pučiamųjų instrumentų konkursas (2019 03 14) Ignalinos meno mokykloje; 

➢ Dainų  rinkinio  ,,Aš toks“ pristatymo koncertas (2018 10 25) Kompozitorių namuose; 

➢ Koncertas „Atkurtai Lietuvai-100“ (2018 11 14) Stasio Vainiūno namuose; 

➢ VI Birutės Almonaitytės dainavimo festivalis (2019 04 13) Vilniaus Chorinio dainavimo 

mokykloje „Liepaitės“; 

➢ I Juozo Tallat-Kelpšos jaunųjų dainininkų konkursas (2019 04 06) Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorijoje; 
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➢ VII Respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas ,,Rudens spalvos“ (2018 10 24) 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje; 

➢ Respublikinis liaudies dainų konkursas „Vai žydėk, žydėk“ (2019 03 30) Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykloje; 

➢ Tarptautinė muzikos ir meno mokyklų moksleivių konferencija „Lietuva ir pasaulis: 

kelionės muzikos istorijos takais“ ( 2019 03 02) Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ 

➢ X  Vilniaus m. jaunųjų  dainininkų  festivalis-konkursas  ,,Dainų  namai“ (2018 11 07) 

Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“; 

➢ I Lietuvos  jaunųjų  dainininkų  konkursas „Cantabile“ (2019 03 23) Vilniaus Juozo 

Tallat-Kelpšos konservatorijoje. 

➢ XXVIX Tarptautinis akordeonistų konkursas „Citta di Lanciano” (2019 09 10-17) Italijoje 

➢ Koncertas savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ 5-erių metų šventėje (2019 10 09) 

➢ Tarptautinis renginys „Skambantys šimtmečio garsai“  (2019 10 18-19) Mogiliovo 

gimnazijoje-koledže (Baltarusija); 

 

Tradiciniai koncertai mokyklos bendruomenei ir miesto visuomenei: 

Mokslo ir žinių šventė, skirta mokslo metų pradžiai 

Mokinių kalėdiniai koncertai 

Mokytojų koncertas „Muzikuojantys mokytojai“ 

Užgavėnių šventė 

Lietuviškos muzikos koncertas, skirtas Vasario 16-ąjai; 

Šeimyninių ansamblių koncertas, skirtas Motinos dienai; 

Pirmokų koncertas „Geriausias pirmokas“ 

Mokinių koncertas, skirtas vaikų gynimo dienai, mokykloje; 

Tarptautinis koncertas „Laimingi vaikai- tvirta valstybė“ skirtas vaikų gynimo dienai Vilniaus 

Rotušėje 

 

Mokyklos instituciniai ryšiai bei partnerystė: 

Lietuvos muzikų sąjunga, 

Muzikų rėmimo fondas,  

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija,  

Vilniaus mokytojų namai,  

Vilniaus Rotušė,  

Mokslininkų rūmai,  

Lietuvos Nacionalinė filharmonija,  

Lietuvos akordeonistų asociacija 

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia,  

Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia, 

Vilniaus Šv.  Petro ir Povilo bažnyčia, 
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Lenkijos institutas Vilniuje, 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, 

Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai“  

Vilniaus „Laisvės“ gimnazija, 

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla, 

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija, 

Vilniaus „Žaliakalnio“ darželis – mokykla, 

Vilniaus „Atžalyno“ pradinė mokykla 

Vilniaus l/d „Saulėtekis“ 

Vilniaus l/d „Paslaptis“ 

Vilniaus l/d „Žuvėdra“ 

Artūro Noviko džiazo mokykla, 

Vilniaus jaunųjų gamtininkų centras, 

Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykla, 

Plungės raj. Platelių meno mokykla  

Vilniaus muzikos ir chorinės mokyklos, 

Bendradarbiavimas su užsienio partneriais: 

„Naujene“ muzikos mokykla (Latvija) 

Rygos muzikos mokykla Nr. 2 (Latvija), 

Salaspils muzikos mokykla (Latvija),  

Talino muzikos mokykla „Lasnamaja“ Nr. 3 (Estija) 

Žaganės muzikos mokykla (Lenkija) 

Bialystoko I ir II laipsnio muzikos mokykla (Lenkija) 

J. Paderewskio muzikos mokykla Choszcznie mieste (Lenkija) 

Minsko M. Glinkos valstybinis muzikos koledžas (Baltarusija) 

Mogiliovo valstybinė gimnazija – koledžas Nr. 1  (Baltarusija) 

Gardino J. V. Semeniako muzikos mokykla (Baltarusija) 

Suvalkų I ir II laipsnio muzikos mokykla (Lenkija) 

Zambowo W. Liutoslawskio muzikos mokykla (Lenkija) 

 

Mokytojų kvalifikacija 2018/2019 m. m.: 

Atestuoti mokytojai: 

Ksenija Kazakevič (fortepijonas) – mokytoja metodininkė 

Dainius Pocius (klarnetas) – mokytojas ekspertas 

Darius Krukonis (saksofonas) – mokytojas metodininkas 

Karolina Daukšienė (fleita) – vyr. mokytoja 

Atestuoti koncertmeisteriai: 

Lina Šatkutė –koncertmeisterė metodininkė 

Viktorija Avdejeva – koncertmeisterė metodininkė 

 

• Didžiausios problemos organizuojant ugdymą.  

1. Moksleiviai ateina į muzikos mokyklą pavargę po bendrojo lavinimo pamokų, todėl 

dažnai mūsų mokytojų pastangos kokybiškai parengti mokinį koncertams ar 

konkursams lieka be atsako 
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2. Mokytojams trūksta darbui klasių, todėl kai kuriems tenka dirbti ir šeštadienį 

3. Daugelis moksleivių ir jų tėvelių nedalyvauja mokyklos gyvenime, nežino apie 

mokykloje rengiamus koncertus ir jų nelanko 

4. Didelė dalis moksleivių negali įsigyti savo muzikos instrumentų, nes jie yra labai 

brangūs. Todėl nukenčia ugdymo kokybė. 

5. Ne visus norinčius mokytis mokykla gali priimti, nes yra ribotas vietų skaičius. 
 

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019/2020 MOKSLO METAMS 

 

1. TIKSLAS: SĖKMINGAS, KŪRYBINGAS IR DOROVINGAS VAIKAS 

 

Uždaviniai Veiksmai/ priemonės Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1. Organizuoti 

renginius, 

padedančius 

atskleisti vaikų 

gebėjimus. 

Plėtojant vaikų 

ir jaunimo 

užimtumą, 

organizuoti ir 

dalyvauti 

miesto, 

respublikos, 

tarptautiniuose 

renginiuose: 

koncertuose, 

konkursuose, 

festivaliuose 

2020 m. Balandžio mėnesį 

surengti mokinių koncertą 

Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir 

Povilo bažnyčioje 

Direktoriaus 

pavaduotoja D. 

Goštaltavičiūtė, meno 

vadovė I Milašiųtė, ir 

darbo grupė 

Mokinių dalyvavimas 

renginiuose skatins jų 

iniciatyvumą, mokymosi 

motyvaciją, norą gerai 

mokytis. 

Dėl platesnių galimybių 

dalyvauti renginiuose 

padaugės norinčiųjų 

mokytis mokykloje. 

Mokinių iniciatyvos 

paskatins mokytojus 

aktyviau bendrauti 

tarpusavyje ir 

organizuoti naujus 

renginius bei projektus. 

2019 m. Lapkričio 30 d.- 

gruodžio 1d. organizuoti 

Tarptautinį jaunųjų stygininkų 

konkursą skirtą prof. Viktoro 

Radovičiaus 100-mečiui 

Direktoriaus 

pavaduotoja D. 

Goštaltavičiūtė, meno 

vadovė Anna Kijevič 

ir darbo grupė 

2019 m. Lapkričio mėn. 16 d. 

organizuoti VI Tarptautinį 

jaunųjų pianistų fortepijoninės 

muzikos konkursą skirtą 

Leonui Povilaičiui atminti 

Meno vadovė I 

Milašiųtė, projekto 

autorė I. Žilinskienė ir 

darbo grupė 

2020 m .Vasario 22-23 d. 

surengti III tarptautinį kamerinės 

muzikos konkursą „MUSICA 

BRILLANTE“.  

Meno vadovė I. 

Milašiūtė, I. Maceinaitė 

ir darbo grupė 

2020 m. Spalio 26–27 d. 

organizuoti II tarptautinį 

muzikos ir meno mokyklų ir 

konservatorijų jaunųjų 

akordeonistų konkursą – 

festivalį, skirtą Vaclovui 

Furmanavičiui atminti. 

Direktorius prof. R. 

Sviackevičius, 

direktoriaus pav. 

ugdymui D. 

Goštaltavičiūtė ir 

akordeono skyriaus 

mokytojai 
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Teikti informaciją ir skatinti 

visų skyrių pedagogus ruošti 

mokinius ir dalyvauti kitų 

muzikos ir meno mokyklų 

rengiamuose tarptautiniuose ir 

respublikiniuose konkursuose, 

festivaliuose, koncertuose 

Skyrių vedėjai 

2.Vaikų ir 

jaunimo 

pilietinių  ir 

tautinių 

vertybių 

ugdymas 

valstybės ir 

tautos 

reikšmingų 

įvykių 

įprasminimas, 

etninio 

paveldo 

puoselėjimas 

2020 m.Vasario 17 d. surengti 

Lietuviškos muzikos koncertą, 

skirtą vasario 16-ajai 

Dir. pavaduotoja V. 

Žymančiutė, R. 

Katinienė 

Mokiniams bus suteikta 

galimybė dalyvauti 

tradiciniuose mokyklos 

renginiuose 

pažyminčiuose tautos ir 

valstybės reikšmingas 

datas. Bus skatinamos 

naujos mokytojų 

iniciatyvos 

2019m. gruodžio m. 

Organizuoti projektą 

„Atsigręžk...“ socialinės 

globos įstaigų vaikams. 

Baigiamąjį koncertą surengti 

Vilniaus Šv. Kotrynos 

bažnyčioje. Renginį globoja P. 

Diana Nausėdienė 

Direktorius prof. R. 

Sviackevičius, I. 

Žilinskienė, ir darbo 

grupė 

Surengti Užgavėnių šventę Tautinių instrumentų 

skyrius 

Surengti visų mokytojų klasių 

kalėdinius ir bendrus 

mokyklos kalėdinius 

koncertus 

Dir. pavaduotoja V. 

Žymančiutė 

Gegužės mėnesį surengti 

tarptautinį koncertą „Laimingi 

vaikai-tvirta valstybė“, skirtą 

Vaikų gynimo dienai Vilniaus 

rotušėje. 

Direktorius prof. R. 

Sviackevičius, 

pavaduotoja ugdymui 

D. Goštaltavičiūtė ir 

darbo grupė 

 Vasario mėnesį surengti 

XXVI Respublikinio J. 

Pakalnio jaunųjų atlikėjų 

pučiamaisiais ir mušamaisiais 

instrumentais konkurso II turą 

D. Pocius, G. 

Labanauskas ir darbo 

grupė 

 

 2020 m. kovo 23 d. surengti 

Respublikinį jaunųjų pianistų 

konkursą „...Nuo baroko iki 

romantizmo...“ 

Pavaduotoja ugdymui 

D. Goštaltavičiūtė , R. 

Malinauskienė, 

R. Urbonavičiūtė 
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3.Sudaryti 

sąlygas 

plačiau 

pasireikšti 

įvairių 

gabumų 

vaikams 

2020 m. kovo 16 d. surengti  

Respublikinį jaunųjų pianistų 

ir kamerinių ansamblių 

festivalį „Šokių maratonas“ 

Pavaduotoja ugdymui 

D. Goštaltavičiūtė, J. 

Malina, V. Tabainik 

Mokinių užimtumas ir jų 

siekimas tikslo, kaip 

dalyvavimo renginyje ar 

pasirodymo scenoje 

ugdys vaiko pasitikėjimą  

Mokslo metų gruodžio ir 

gegužės mėnesiais organizuoti 

tradicinius kalėdinius ir 

akademinius mokinių 

koncertus 

Dir. pavaduotoja ugd. 

V. Žymančiutė 

savo jėgomis, skatins jo 

meilę muzikai. 

Ruošimasis koncertams 

ir konkursams skatins 

darbštumą, norą padėti 

už save silpnesniems, 

norą bendrauti ir 

susirasti draugų, 

bendraminčių kitose 

mokyklose ir kitose 

šalyse. Tikimės, kad vis 

daugiau mokinių rinksis 

muziko kelią. 

Skatinti mokytojus kurti 

naujas formas, leidžiančias 

pasireikšti įvairių gebėjimų 

vaikams. 

Direktorius ir 

pavaduotojos ugdymui 

2020 m. gruodžio mėnesį 

surengti iškilmingą renginį 

skirtą Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos mokyklos 50 

metų Jubiliejui 

Direktorius prof. R. 

Sviackevičius, 

pavaduotojos ugdymui 

D. Goštaltavičiūtė, V. 

Žymančiūtė, meno 

vadovė I.Milašiūtė, 

mokytoja I. 

Žilinskienė ir darbo 

grupė 

  

 

 

2. TIKSLAS: UGDYMO(SI) PROCESO KOKYBĖS GERINIMAS 

 

Uždaviniai Veiksmai/ priemonės Atsakingi asmenys laukiami rezultatai 

1. Siekti 

lankstaus ir 

tikslingo įvairių 

gabumų 

mokinių 

individualaus 

ugdymo. 

Nuolat ruošti mokinių 

individualius planus, kuriuose 

numatomi vaiko ugdymo 

tikslai, uždaviniai ir 

repertuaras 

Mokytojai Ugdymo planas atlieps 

šių dienų aktualijoms, 

padės gerinti žinių 

įsisavinimą. 

Visų klasių mokiniams 

bus skirta po 2 

individualias dalyko 

pamokas ir po 2 

grupines solfedžio 

pamokas. Pamokos taps 

Stengtis sudaryti mokiniams 

patogų ir juos tenkinantį 

pamokų tvarkaraštį 

Visi mokytojai 

Skatinti mokytojus dalintis Dir. pavaduotojos 
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savo patirtimi, vedant atviras 

pamokas, skaitant metodinius 

pranešimus savoje mokykloje 

ir kitose ugdymo įstaigose 

ugdymui V. 

Žymančiutė, D. 

Goštaltavičiūtė 

įdomesnės, skatins juos 

rodyti savas iniciatyvas, 

ugdys mokinių 

žingeidumą. 

 Inicijuoti mokinių lūkesčių 

apklausą 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugd. D. 

Goštaltavičiūtė 

2. Skatinti ir 

plėtoti vadovų 

ir mokytojų 

kompetencijas. 

Kovo 2-6 d. surengti Metodinę 

savaitę 2020 „Pedagoginės ir 

profesinės patirties sklaida 

muzikos mokykloje“ 

Dir. pavaduotoja V. 

Žymančiutė ir darbo 

grupė. 

Ugdysis mokytojų 

vadybiniai 

organizaciniai 

gebėjimai, bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

kompetencijos. 

Mokytojai bus skatinami 

dalintis savo patirtimi su 

kitų mokyklų 

pedagogais, dalyvauti 

konkursų žiuri vertinimo 

komisijose, skaityti 

metodinius pranešimus, 

vesti atviras pamokas. 

 

Informuoti ir skatinti dalyvauti 

mokytojus kitų institucijų 

organizuojamuose 

seminaruose, meistriškumo 

pamokose. 

Skyrių vedėjai 

Vadovai kas mėnesį dalyvaus 

miesto savivaldybės švietimo 

įstaigų direktorių 

pasitarimuose ir informuos 

apie steigėjo pateiktas 

naujienas mokyklos 

bendruomenę. 

Direktorius; 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Vadovai intensyviai studijuos 

valstybėje vykstančias 

reformas, supažindindami ir 

aptardami jas mokytojų 

kolektyve. 

Direktorius, 

pavaduotojos ugdymui 

3.Naudoti 

įvairių 

edukacinių ir 

virtualių 

aplinkų 

teikiamas 

galimybes 

ugdymo 

procese 

 

Skatinti solfedžio mokytojus 

naudotis interaktyvia lenta ir 

projektoriumi solfedžio 

pamokose 

Solfedžio mokytojai Solfedžio ir muzikos 

istorijos pamokose bus 

plačiau naudojamos 

interaktyvios lentos, 

projektoriai. Naujos 

technologijos įtakos 

mokinių pažangumą. 

Dėl IT įdiegimo gerės 

pamokos efektyvumas, 

greičiau pasieks 

informacija mokinių 

tėvelius, gerės mokinių 

Sudaryti mokytojams 

galimybę kartu su mokiniu 

paklausyti garsių atlikėjų 

įrašų, iš kurių šie galėtų 

pasimokyti. 

V. Badjanova 

Atnaujinti bibliotekos ir 

fonotekos fondus 

Bibliotekos vedėja 



23 

 

Skatinti mokytojus plačiau 

naudotis interneto teikiamomis 

galimybėmis. 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui 

motyvacija. 

 

Sudaryti sąlygas dalyvauti 

akordeono specialybės 

mokiniams Lietuvos 

akordeonistų asociacijos 

organizuojamuose 

edukaciniuose koncertuose bei 

meistriškumo pamokose 

Direktoriaus pav. 

ugdymui D. 

Goštaltavičiūtė, 

akordeono skyriaus 

mokytojai 

Surengti pučiamųjų, 

mušamųjų ir gitaros, estrados 

skyriaus inicijuojamą renginį 

„Kalėdinė dovana“, kuriama 

naudojami šviesos efektai ir 

kompiuterinė technika 

D. Pocius, D. 

Krukonis ir 

direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 
3. TIKSLAS: KULTŪRINGA IR ATVIRA KAITAI MOKYKLA 

 

Uždaviniai Veiksmai/ priemonės Atsakingi asmenys laukiami rezultatai 

1.Plėtoti 

partnerystę. 

 

Rugpjūčio 31 d. surengti 

mokyklos akordeonistų orkestro 

koncertą Vilniaus miesto 

šventėje „Sostinės dienos 2019“ 

Ž. Gumenaja, J. 

Berezina, 

Akordeono skyriaus 

mokytojai 

Tarptautinių renginių 

organizavimas turės 

svarbią reikšmę 

tolesniam mokyklos 

įvaizdžio formavimui, 

naujų partnerių 

įsigijimui. Tikimės 

pasirašyti 

bendradarbiavimo 

sutartis su naujais 

užsienio partneriais 

 

Lapkričio 16 d. surengti VI 

Tarptautinį jaunųjų pianistų 

fortepijoninės muzikos konkursą, 

skirtą Leonui Povilaičiui atminti. 

I. Žilinskienė, 

I. Milašiūtė, I. 

Maceinaitė ir 

direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

Lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d. 

mokykloje surengti V Tarptautinį 

jaunųjų stygininkų konkursą, 

skirtą prof. Viktoro Radovičiaus 

100-mečiui. 

Direktoriaus pavad. 

D. Goštaltavičiūtė, 

A. Kijevič, V. 

Pilkauskienė ir 

direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

Į mokyklos organizuojamus 

tarptautinius renginius pakviesti 

kolegas iš kaimyninių šalių, 

pasirašant bendradarbiavimo 

sutartis tarp institucijų 

Direktorius 
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Balandžio mėnesį surengti 

ryškiausių mokyklos mokinių-

solistų ir kolektyvų koncertą 

Valdovų rūmuose 

Direktoriaus pavad. 

D. Goštaltavičiūtė, I. 

Milašiūtė ir darbo 

grupė 

2. Efektyvinti 

mokytojų, 

mokinių tėvelių ir 

mokinių 

bendradarbiavimą 

Surengti tėvelių apklausą, 

siekiant išsiaiškinti jų nuomonę 

apie mokyklos veiklą, teikiamas 

paslaugas, sužinoti jų lūkesčius 

Dir. pavaduotoja D. 

Goštaltavičiūtė 

Glaudus 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimas 

gerins mokyklos 

mikroklimatą. Bus 

rengiami tėvelių 

susirinkimai 

mažiausiai du kartus 

per metus, įtraukiami 

tėveliai į renginių 

organizavimą. 

Gegužės mėnesį surengti 

tradicinį Šeimyninių ansamblių 

koncertą, skirtą Motinos dienai 

R. Katinienė ir darbo 

grupė 

Gegužės mėnesį surengti 

„Pirmokų koncertą“ 

D. Goštaltavičiūtė ir 

visų skyrių 

mokytojai 

Siekti kuo plačiau informuoti 

apie mokyklos veiklą mokyklos 

interneto svetainėje, 

socialiniuose tinkluose ir 

žiniasklaidoje 

D. Goštaltavičiūtė 

Suteikti galimybę patiems 

mokiniams vesti „Absolventų 

vakarą koncertą“ 

Mokytojai, skyrių 

vedėjai 

Suteikti mokiniams ir jų 

tėveliams visą informaciją apie 

mokyklos kamerinio orkestro 

„Cantus“ koncertus. Pakviesti 

juose dalyvauti. 

Mokytojai 

Sausio mėnesį organizuoti 

tradicinį mokytojų koncertą 

„Muzikuojantys mokytojai“. 

Pakviesti visą mokyklos 

bendruomenę 

D. Pocius, E. 

Stuokaitė ir darbo 

grupė 

3. Puoselėti 

mokyklos 

senąsias tradicijas 

ir kurti naujas  

Rengti mokyklos tradicinius 

renginius 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui 

Bus puoselėjamos 

senosios mokyklos 

bendruomenės 

tradicijos, kurios 

pasipildys naujomis 

iniciatyvomis 

susijusiomis su 

laikmečio 

aktualijomis. 

Per mokslo metus aktyviai 

vykdyti mokyklos kamerinio 

orkestro „Cantus“ koncertus: 

2019.11.17 Balinskių dvaro 

rūmai; 

Prof. R. 

Sviackevičius ir 

styginių instrumentų 

skyriaus mokytojai 
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2019,11,19 Tolerancijos centras; 

2019.12.20 Lietuvos respublikos 

prezidentūra; 

2020.03.11 Skaudvilės kultūros 

cnetras; 

2020.04.07 Valdovų rūmai 

2020.05 Vilniaus miesto Rotušė 

Muzikos istorijos ir solfedžio 

pamokose supažindinti su 

istorinėmis valstybės datomis ir 

garsiomis Lietuvos muzikos 

pasaulio asmenybėmis 

Solfedžio ir muzikos 

istorijos mokytojai 

2020 m. Kovo 16 d. surengti 

fortepijono skyriaus renginį 

„Šokių maratonas“ 

Fortepijono 

mokytojos J. Malina, 

V. Tabainik 

 2020 m. birželio mėn. 

organizuoti mokytojų edukacinę 

išvyką  

Direktorius   

 

METINIO PLANO RENGIMUI NAUDOTI INFORMACINIAI ŠALTINIAI: 

1. Metodinių grupių veiklos ataskaitos; 

2. Mokyklos mokytojų įsivertinimo anketos; 

3. 2019 m. metodinių grupių priemonių planai. 

METINĮ VEIKLOS PLANĄ PARENGĖ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Žymančiūtė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dangira Goštaltavičiūtė 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Šiuo mokyklos veiklos planu bus vadovaujamasi visus 2019–2020 mokslo metus. 

Planas nuolat aptariamas Mokyklos metodinės tarybos posėdžiuose ir mokslo metų eigoje gali būti 

papildomas ir koreguojamas. Tai atsispindi mokyklos mėnesiniuose veiklos planuose. Ataskaitą 

apie plano įvykdymą mokslo metų pabaigoje pateikia direktorius ir dir. pavaduotojos ugdymui 

mokytojų tarybos posėdyje.  

 

 

Mokyklos direktorius                                                         prof. Ričardas Sviackevičius 


