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I. Mokyklos pristatymas  

 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla – tai formalųjį švietimą papildančio muzikinio 

ugdymo įstaiga, vykdanti muzikinio ugdymo programas ir užtikrinanti ugdymo kokybę, galimybę 

įgyti kompetenciją muzikos srityje. Mokykla laiduoja, kad mokiniai įgytų muzikinį išprusimą ir 

raštingumą, galėtų dalyvauti savo aplinkos, regiono, miesto arba šalies muzikiniame gyvenime, muzika 

praturtintų savo žinias, asmeninį gyvenimą arba pasirinktų muzikos profesionalo kelią. Mokykla suteikia 

galimybę rinktis įvairias muzikinio ugdymo programas visiems to pageidaujantiems.  

Mokykloje mokymosi trukmė – 8 metai: pradinė FŠPU programa (4 metai) ir pagrindinė FŠPU 

programa (4 metai). Mokyklos baigimo pažymėjimą įgiję mokiniai gali rinktis profesinės linkmės (2-4 

metai), arba muzikos mėgėjų ugdymo (2-4 metai) programas. 5-6 metų vaikai priimami į ankstyvojo 

ugdymo programą (1-2 metai). 

2022 m. Mokykloje dirbo 83 mokytojai ir 27 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai. 

Direktorė – Ingrida Milašiūtė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Violeta Žymančiutė (1 etatas) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Dangira Goštaltavičiūtė (1 etatas) 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – Petras Jankauskas (1 etatas) 

2022 m. Mokykloje mokėsi 610 mokinių 

2022 m. mokykla veikia dviejuose pastatuose: adresu Parko g. 67 įrengta 15 klasių, Didžioji ir 

Kamerinė salė. Mokyklos patalpų (adresu Karklėnų g. 9) plotas 1842,13 m2, J. Girijoto koncertų 

salė 123,13 m2, biblioteka. 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 2023 m. veiklos planas sudaromas remiantis 2023–

2027 m. strateginiu planu.  

Mokyklos vizija  

 

Moderni muzikos mokykla, ugdanti savarankiškas, sėkmingas ir kūrybingas asmenybes ir atverianti 

įdomesnio gyvenimo perspektyvą. 

 

Mokyklos misija 

  

Teikti muzikinį išsilavinimą auginant kiekvieno mokinio kūrybinį potencialą ir puoselėti 

nacionalines bei įvairių tautų tradicijas, telkiant bendruomenę. 
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Strateginiai tikslai 

1. Visapusiškai kokybiško ir patrauklaus muzikinio ugdymo užtikrinimas. 

2. Šiuolaikiškos, saugios ir motyvuojančios aplinkos kūrimas.  

3. Susitelkusios ir bendradarbiavimo ryšius plėtojančios mokyklos bendruomenės 

kūrimas. 

 

 

II. 2022 metų veiklos plano įgyvendinimas 

Tikslai Uždaviniai Rezultatai 

1. Sėkmingas, 

kūrybingas ir 

dorovingas 

vaikas 

1.1. Plėtojant vaikų ir 

jaunimo užimtumą, 

organizuoti ir 

dalyvauti miesto, 

respublikos, 

tarptautiniuose 

renginiuose: 

koncertuose, 

konkursuose, 

festivaliuose 

2022 m. mokykloje įgyvendinti nauji ir tęstiniai 

projektai. 

TARPTAUTINIAI: 

2022.04.09 vyko I tarptautinis Tauro Adomavičiaus 

jaunųjų atlikėjų žemaisiais variniais pučiamaisiais 

instrumentais festivalis – konkursas. Projektu siekta 

pagerbti ilgametį LMTA profesorių, trombonininką, 

buvusį Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 

mokytoją Taurą Adomavičių, paskatinti jaunuosius 

atlikėjus žemaisiais variniais pučiamaisiais instrumentais 

dalyvauti tarptautiniame renginyje ir supažindinti su 

prof. Tauro Adomavičiaus kūryba. Projektas susilaukė 

daug teigiamų atsiliepimų, todėl planuojama, kad taps 

tęstiniu projektu. 

 

2022.05.05-15 vyko IV tarptautinis kamerinės 

instrumentinės muzikos konkursas „MUSICA 

BRILLANTE 2022“. Konkursu ženkliai paskatintas 

ansamblinis kamerinis muzikavimas, bendradarbiavimas 

tarp skirtingų disciplinų mokytojų ir mokinių. Konkurse 

dalyvavo net 6 kameriniai ansambliai iš Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokyklos.  

 

2022.05.25 Vilniaus miesto Rotušėje vyko tarptautinis 

koncertas, skirtas Vaikų gynimo dienai „Laimingi vaikai 

– tvirta valstybė“. Koncerte dalyvavo mokiniai iš 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos bei 

mokyklos socialinių partnerių mokyklų iš Latvijos ir 

Lenkijos. Renginiu siekiama atkreipti dėmesį į vaiko 

gerovę, kūrybiškumą ir bendrystę su kitų šalių jaunimu.  

 

2022.10.21-22 vyko IV tarptautinis Vaclovo 
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Furmanavičiaus akordeonistų konkursas – festivalis. 

Projekte dalyvavo 64 solistai, 8 kameriniai ansambliai, 3 

akordeonistų orkestrai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos. 

Įvairių kategorijų dalyvius vertino 6 skirtingos vertinimo 

komisijos, į kurias įtraukta plati Lietuvos akordeonistų 

bendruomenė.  

 

2022.12.10-11 vyko VI tarptautinis jaunųjų stygininkų 

konkursas, skirtas prof. Viktorui Radovičiui. Projekto 

saviraiškos ugdymo kategorijoje dalyvavo 15, profesinio 

ugdymo kategorijoje – 28 jaunieji smuikininkai iš 

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. 

 

RESPUBLIKINIAI: 

2022.03.12 įvyko jaunųjų pianistų festivalis „Šokių 

maratonas“, organizuotas mišriu būdu. Projekte virtualiai 

dalyvavo 64, tiesiogiai – 31 dalyviai; 

 

2022.03.2 vyko mokyklos fleitos specialybės mokinių 

etiudo konkursas „Mano linksmosios natelės 2022“  

 

2022.03.26 įvyko respublikinis jaunųjų pianistų 

konkursas „Nuo baroko iki romantizmo“. Projekte 

virtualiai dalyvavo 25, tiesiogiai – 36 dalyviai; 

 

2022.04.02 d. įvyko Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos mokinių jaunųjų stygininkų festivalis „CON 

MOTO“; 

 

2022.04.30 įvyko I respublikinis jaunųjų stygininkų 

konkursas „CON MOTO“. Projekte dalyvavo 42 

dalyviai; 

 

2022.05.21 įvyko festivalis „Tautų įvairovė – mūsų 

stiprybė“ 

 

KONCERTAI: 

2022.02.11 mokykloje koncertavo Lietuvos operos ir 

baleto teatro pučiamųjų medinių instrumentų kvintetas 

(Karolina Daukšienė); 

2022.02.16 organizuotas virtualus „Lietuviškos pjesės“ 

koncertas, skirtas Valstybės atkūrimo dienai; 

2022.03.08 organizuotas koncertas „Siunčiame 

Laisvę...“, skirtas Ukrainos žmonėms palaikyti ir Kovo 

11-ajai paminėti (organizavo teorinių disciplinų 

metodinė grupė, vedė Justina Trinkūnaitė – Songailienė); 
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2022.03.10 įvyko fortepijono 1 kl. Mokinių koncertas 

„Pirmieji žingsniai“ (Ieva Maceinaitė, Jelena Malina); 

2022.03.16 įvyko mokyklos mokinių koncertas Stasio 

Vainiūno namuose, skirtas Lietuvos muzikų rėmimo 

fondo 30-ečiui (Ingrida Milašiūtė); 

2022.03.24 įvyko mokytojo A. Ladygos eufonijos ir 

tūbos klasės mokinių koncertas (Mindaugas Rarivanas); 

2022.04.12 įvyko fortepijono metodinės grupės 

koncertas „Pavasario pasažai“ (Ieva Maceinaitė, Jelena 

Malina); 

2022.04.15 įvyko mokyklos mokinių koncertas Lietuvos 

nacionaliniame muziejuje (vedė Eglė Stuokaitė); 

2022.04.28 įvyko Šeimyninių ansamblių koncertas, 

skirtas Motinos dienai (vedė Rita Katinienė); 

2022.05.03 įvyko Papildomo instrumento mokinių 

koncertas (Vytautas Abaris); 

2022.05.05 įvyko mokinės Mortos Budrytės koncertas – 

rečitalis (mokytoja Lina Šernienė); 

2022.05.10 bendradarbiaujant su Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla ir Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokykla, įvyko projekto „Mokinys ir Mokytojas“ 

koncertas A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Tomas 

Karka); 

2022.05.13 įvyko Pirmos klasės mokinių koncertas 

(Simona Alksninytė); 

2022.05.16 įvyko profesinės linkmės programos mokinių 

T. Tomaševič, S. Syrnickos ir M. Skuder koncertas – 

rečitalis (mokytojai Agnius Daubaris, Vitalija 

Pilkauskienė, Tomas Karka); 

2022.05.19 Naujosios Vilnios kultūros centre įvyko 

mokytojų koncertas „Muzikuojantys mokytojai“ 

(Dainius Pocius, Ingrida Milašiūtė); 

2022.05.19 įvyko profesinės linkmės mokinių Jauniaus 

Čibiro ir Patrik Babič koncertas – rečitalis (mokytojai 

Elena Berezina, Mykolas Rutkauskas); 

2022.05.20 koncertas „Muzikuojame pavasariui“ Natų 

knygyne (Ieva Maceinaitė, Jelena Malina); 

2022.05.24 Mokyklos absolventų šventė; 

2022.05.27 mokyklos ataskaitinis koncertas J. Girijoto 

koncertų salėje; 

2022.05.02-18 vyko edukaciniai pažintiniai koncertai 

mikrorajono švietimo įstaigų mokiniams (Barboros 

Radvilaitės progimnazija, „Žaliakalnio“ darželis – 

mokykla, „Atžalyno“ darželis – mokykla, „Žaros“ 

gimnazija, lopšeliai – darželiai „Vilnelė“, „Saulėtekis“, 

„Žuvėdra“, „Žiogelis“). Pažintinius koncertus 
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organizavo Simona Jakštė, Violeta Žymančiutė., Dangira 

Goštaltavičiūtė. Vedė mokytojos Rita Katinienė, Simona 

Alksninytė, Rasa Vaičiulytė.  Vaikams buvo dalijamos 

skrajutės, į visas ugdymo įstaigas išsiųsti kvietimai 

atvykti į organizuojamą mokinių priėmimą, socialinėse 

erdvėse ir mokyklos interneto svetainėje viešinami 

reklaminiai klipai; 

2022.06.01 Vilniaus miesto Rotušės kolonados renginių 

cikle koncertavo Pučiamųjų orkestras Domino 

(Mindaugas Rarivanas); 

2022.09.01 organizuota „Mokslo ir žinių diena“; 

2022.10.24 įvyko pučiamųjų instrumentų skyriaus 

mokinių koncertas (Mokytojai K. Daukšienė, A. 

Rahimli, R. Jončas, G. Labanauskas, A. Valatkevičius, 

T. Karka); 

2022.11.04 pianisto Jarred Dunn (Kanada) ir Kamerinio 

orkestro Cantus koncertas „Skambantis ruduo“ Vilniaus 

miesto rotušėje; 

2022.11.28 J. Girijoto koncertų salės scenos atidarymo 

koncertas; 

2022.12.02 Eglutės įžiebimo šventė Vilniaus Naujosios 

Vilnios kultūros centre, dalyvavo Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų 

orkestras „DoMinO“ (M. Rarivanas); 

2022.12.16 „Kalėdinė dovana“ - visos mokyklos 

šventinis koncertas Naujosios Vilnios kultūros centre (D. 

Pocius); 

2022.12.15 fortepijono skyriaus mokinių koncertas 

„Kalėdų belaukiant“. Lietuvos teatro, kino ir muzikos 

muziejuje. (J. Malina ir I. Maceinaitė); 

2022.12.21 vyko 2 ataskaitiniai mokinių koncertai J. 

Girijoto koncertų salėje. 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI: 

Tarptautiniai konkursai ir festivaliai: 

73 Laureatų 

16 Diplomantų 

Respublikiniai konkursai ir festivaliai: 

204 Laureatai 

47 Diplomantai 

Aukščiausią apdovanojimą GRAND PRIX pelnę 

mokiniai: 

Fabian Kijevič (mokytojas Giedrius Labanauskas) – 5 

kartus, 

Jaunius Čibiras (mokytoja Elena Berezina), 

Deimantė Tamašauskaitė (mokytoja Irena Žilinskienė), 
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Akordeonistų kvintetas (vadovė Žana Gumenaja). 

1.2. Ieškoti naujų 

ugdymo formų, 

metodų, skatinančių 

vaikų kūrybiškumą 

Organizuotos edukacinės kūrybinės veiklos: 

Organizuotos edukacinės kūrybinės veiklos: 

• Tryliktus metus vykdomas socialinis 

projektas „Atsigręžk“, kurį globoja pirmoji ponia Diana 

Nausėdienė. Projekto vadovai mokytoja metodininkė 

Irena Žilinskienė, koordinatorė mokytoja metodininkė 

Eglė Stuokaitė. Projekto metu mokiniai koncertavo 

socialinėje įstaigoje „Senjorų avilys“ (2022 m. lapkričio 

24 d. surengtas koncertas „Iš mažų širdelių su didele 

muzika“), Antakalnio vaikų socialinės globos namuose 

(2022 m. gegužės 12 d. surengta edukacinė-muzikinė 

programa, 2022 m. gruodžio 1 d. surengtas koncertas 

„Advento popietė“. Baigiamasis koncertas vyko 

Prezidento rūmų kiemelyje. 

 

• Nuo sausio mėn. vyko edukacinis projekto 

neformalaus ugdymo mokykloms bei kultūros įstaigoms 

„A. Šenderovas ir jo kūryba vaikams“ renginiai Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokykloje, Kėdainių 

muzikos mokykloje, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazijoje, Marijampolės M. Lukšienės švietimo 

centre, Alytaus Sinagogoje.  

 

• Vyko edukacinių paskaitų ciklo „Iš 

istorijos archyvų“ paskaitos: „J. Švedas ir ansamblis 

„Lietuva““ (Kristina Alejūnaitė), „A. Šenderovas ir jo 

kūryba vaikams“ (Rasa Vaičiulytė), „Kompozitorius ir 

dirigentas J. Pakalnis“ (Anželika Rahimli). 

 

• Inicijuotas naujas edukacinis pokalbių 

ciklas „Rinkis profesiją – būk muziku“, kuriuo siekiama 

supažindinti mokinius su plačiu ir įvairiu su muzika 

susijusių profesijų spektru: 

2022.03.15 įvyko edukacinis susitikimas su 

kompozitoriumi Vytautu V. Barkausku (pokalbį vedė 

mokytojos Simona Alksninytė ir Eglė Maciukevičiūtė). 

2022.03.25 d. įvyko edukacinis susitikimas su džiazo 

vokaliste Greta Šimkute. 

 

• 2022 m. lapkričio 15 d. įvyko teorinio 

skyriaus edukacinis koncertas „Kompozitorių romantikų 

dainų keliais“. Projektas įgyvendintas su Vilniaus J. 

Tallat Kelpšos konservatorijos pedagogės Natalijos 

Krauter klasikinio vokalo ir Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokyklos solinio dainavimo mokiniais 
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(koncertą vedė mokytoja Eglė Maciukevičiūtė). 

 

Organizuotos kūrybinės dienos ir poilsio stovyklos: 

 

• 2022 m. vasario 12 d. tautinių instrumentų 

metodinės grupės mokiniai ir mokytojai dalyvavo 

Užupio meno inkubatoriuje edukacinio filmo „Senieji 

instrumentai“ peržiūroje (Eglė Stuokaitė); 

• 2022 m. kovo 26 d. styginių instrumentų 

metodinės grupės mokiniai, tėvai ir mokytojai dalyvavo 

ekskursijoje Lietuvos Nacionalinėje Filharmonijoje 

(Dalia Suraučiūtė); 

• 2022 m. kovo 30 d. 5 kl. muzikos istorijos 

mokinių ekskursija į Lietuvos Nacionalinį kultūros 

centrą (Simona Alksninytė); 

• 2022 m. gegužės 21 d. organizuota 

ekskursija į technikos ir energetikos muziejų (rasa 

Vaičiulytė); 

• 2022 m. birželio 9-11 dienomis vyko 

teorinio ir chorinio dainavimo metodinės grupės dienos 

stovykla (Gintarė Baltakytė ir Viktorija Silenkovaitė); 

• 2022 m. birželio 13-15 dienomis vyko 

tautinių instrumentų metodinės grupės dienos stovykla 

(Eglė Stuokaitė); 

• 2022 m. rugpjūčio 3-6 dienomis vyko 

akordeono metodinės grupės mokinių stovykla palangoje 

(Elena Berezina); 

• 2022 m. rugpjūčio 20-27 dienomis 

Alantoje, Molėtų raj. vyko kūrybinė poilsio stovykla 

„Augdamas kuriu ir tave kviečiu“ (dalyvavo 22 styginių 

instrumentų metodinės grupės mokiniai, 8 pedagogai, 2 

savanoriai, 2 tėvai). Stovyklai gautas Vilniaus miesto 

savivaldybės vaikų poilsio programos finansavimas 

(3800 EUR); 

• 2022 m. spalio 5 d. mokyklos pedagogų 

edukacinė išvyka į Druskininkus; 

• 2022 m. lapkričio 3 d. tautinių 

instrumentų metodinės grupės mokinių ir mokytojų 

išvyka į molio edukacijos dirbtuves (Eglė Stuokaitė). 

2. Ugdymo(si) 

proceso 

kokybės 

gerinimas 

 

2.1. Skatinti ir plėtoti 

vadovų ir mokytojų 

kompetencijas. 

Mokytojų metodinė veikla: 

• įgijo 307 kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimus seminaruose, meistriškumo kursuose, 

mokslinėse konferencijose; 

• 50 mokytojų dalyvavo respublikinių ir 

tarptautinių konkursų vertinimo komisijose; 
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• mokytojai vedė 16 atvirų pamokų; 

• Mokytojai skaitė 32 metodinius 

pranešimus; 

• Mokytojai surengė 9 autorinius 

seminarus; 

• Vilniaus savivaldybės deleguoti į 

mokytojo, pretenduojančio įgyti kvalifikacinę kategoriją, 

vertintojų grupę (5 mokytojai ir 2 direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui); 

• NŠA deleguoti į mokytojo, 

pretenduojančio įgyti kvalifikacinę kategoriją, vertintojų 

grupę (1 mokytojas) 

• Įgytos 6 aukštesnės kvalifikacijos 

kategorijos (2 vyr. mokytojai, 2 mokytojai metodininkai, 

1 vyr. koncertmeisteris, 1 koncertmeisterė metodininkė); 

• Ugdomi vadovų ir pedagogų vadybiniai 

organizaciniai gebėjimai, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos. 

Mokykloje organizuoti reikšmingi ir svarūs 

kompetencijų tobulinimo seminarai ir meistriškumo 

kursai:  

• 2022 m. vasario 28-kovo 4 dienomis vyko 

X Tarptautinė virtuali metodinė savaitė 2022 / 

„Pedagoginės – profesinės patirties sklaida muzikos 

mokykloje“ (21 lektorius, iš jų 2 iš Latvijos ir Vengrijos, 

dalyvių 242); 

• 2022 m. sausio 27 d. vyko styginių 

skyriaus metodinė diena „Štrichų svarba jaunojo 

stygininko ugdyme“; 

• 2022 m. balandžio 7 d. vyko Vilniaus 

miesto muzikos, meno ir dailės mokyklų vadovų 

susitikimas. Susitikimą moderavo mokyklos direktorius 

prof. Ričardas Sviackevičius; 

• 2022 m. gegužės 11 d. vyko festivalio 

“Tautų įvairovė- mūsų stiprybė” konferencija 

(Organizavo ir moderavo mokytoja metodininkė Rasa 

Vaičiulytė); 

• 2022 m. gegužės 3 d. vyko žemųjų varinių 

instrumentų atviros pamokos: „Intonacija ir pratimai jos 

tobulinimui“, „Artikuliacijos svarba atliekamuose 

kūriniuose“, „Apšilimo pratimų reikšmė“, „Pratimai 

variniams instrumentams technikai gerinti“ (organizavo 

mokytojas metodininkas M. Rarivanas); 

• 2022 m. spalio 22 d. vyko Baltijos šalių 

akordeonistų konferencija (D. Goštaltavičiūtė); 
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• 2022 m. spalio 27 d. fortepijono virtuali 

metodinė savaitė „ Pianistų metodinė diena“ (organizavo 

ir moderavo I. Maceinaitė, J. Malina); 

• 2022 m. lapkričio 3 d. vyko fortepijono 

meistriškumo kursai. Lektorius  - atlikėjas ir pedagogas 

Jarred Dunn (Kanada) (organizavo ir moderavo direktorė 

I. Milašiūtė); 

• 2022 m. lapkričio 17 d. vyko stygininkų 

meistriškumo  kursai (Lektorė prof. Undinė Jagėlaitė – 

Lipinaitienė, organizavo mokytoja ekspertė Anna 

Kijevič); 

• 2022 m. gruodžio 12 d. vyko violončelės 

ir kontraboso meistriškumo kursai (lektorius vyr. 

mokytojas Mykolas Rutkauskas, organizavo direktorė 

Ingrida Milašiūtė). 

Mokykloje įgyvendinama mokytojų mentorystės 

programa: 

Parengtas, su Mokyklos taryba ir Metodine taryba 

suderintas, direktorės įsakymu 2022-09-29 Nr. V-38 

patvirtintas „Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos pedagogų mentorystės programos tvarkos 

aprašas“. Mentoriai nuo 2022 m. spalio 1 d. paskirti 

aštuoniems iki 3-ejų metų pedagoginę patirtį turintiems 

pedagogams. 

Atlikta į(si)vertinimo analizė, kuri parodė, kad 

mentorystės programa vertinama teigiamai ir yra 

reikalinga bei vertinga. Nustatyti teigiami pokyčiai: 

pagerėjo mentorystės programos dalyvių pasitikėjimas 

profesinėje srityje, sėkmingai užtikrinta mokytojų 

tarpusavio profesinė komunikacija, konsultavimas ir 

atlygis mentoriams, pagerėjo nepatyrusių mokytojų 

supratimas apie tinkamo mokinio repertuaro parinkimą, 

efektyvių ugdymo metodų taikymą, pagerėjo jų mokinių 

ugdymo(si) pasiekimai – mokiniai aktyviau dalyvavo 

mokyklos koncertinėje veikloje, šalies festivaliuose ir 

konkursuose.  

2.2. Naudoti įvairių 

edukacinių ir virtualių 

aplinkų teikiamas 

galimybes ugdymo 

procese, įdiegti 

elektroninį dienyną 

1. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėtas naudoti el. 

dienynas „Mano dienynas“, rugpjūčio – rugsėjo 

mėnesiais organizuoti visuotiniai mokymai mokytojams, 

paskirtas atsakingas asmuo (Brigita Krištaponienė) 

administruoti el. dienyną bei teikti konsultacijas 

mokytojams bei mokinių tėvams dėl el. dienyno 

naudojimo. 

2. Bendru sutarimu ir atsižvelgiant į mokinių socialines 

galimybes lanksčiai naudojamasi įvairiomis 

internetinėmis platformomis (zoom, facebook 

messenger, skype ir kt.), papildančiomis ugdymą. 
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3. Pamokose naudojamasi IKT (grupinių disciplinų 

pamokose naudojama išmanioji lenta, demonstruojamos 

mokytojų paruoštos skaidrės bei kita ugdymo medžiaga; 

individualiose pamokose naudojamasi audio ir vaizdo 

įrašų platformomis). 

4. Organizuotose dienos ir kūrybinėse poilsio stovyklose 

išnaudotos įvairios edukacinės erdvės (muziejai, 

kūrybinės dirbtuvės). 

3. Kultūringa ir 

atvira kaitai 

mokykla 

3.1. Kurti naujus 

mokyklos 

bendruomenės narių 

įsivertinimo ir 

mokyklos veiklos 

vertinimo modelius. 

1. Vadovaujantis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

tvarkos aprašu (patvirtintas direktoriaus įsakymu 2021-

01-15 Nr. V-99) ir nuolatinio tobulinimo metodologija 

pradėtas diegti pilotinis mokinių individualios pažangos 

į(si)vertinimas: parengta mokinių įsivertinimo anketa, 

supažindinti mokytojai, atrinkti 10 skirtingų specialybių, 

pažangumo ir motyvacijos mokiniai – savanoriai, 

dalyvaujantys individualios pažangos į(si)vertinimo 

programoje siekiant įvertinti jos taikymo tikslingumą bei 

efektyvumą. Tikslas – mokinio atsakomybės už 

ugdymą(si), sąmoningumo, savirefleksijos ir 

motyvacijos skatinimas. 

2. Atlikta mokyklos bendruomenės virtuali apklausa dėl 

mokyklos mikroklimato, komunikacijos ir veiklų 

tobulinimo, pateikti atskiri klausimynai mokytojams, 

mokiniams ir tėvams. Atlikta apklausos duomenų 

analizė, jos rezultatai pateikti ir aptarti Mokytojų tarybos 

posėdžio metu.  

3. Taip pat 2022 m. spalio mėn. organizuoti individualūs 

pokalbiai su mokytojais ir koncertmeisteriais, kurių metu 

aptarti įvairūs klausimai: mokytojų emocinė savijauta 

mokykloje, lūkesčiai, individualių ir bendrų veiklų 

tobulinimo perspektyvos, mokytojų motyvacijos imtis 

lyderystės skatinimas. Remiantis individualių pokalbių ir 

apklausos rezultatais, nustatytos stipriosios (Sudaromos 

geros sąlygos ugdymui; Aukšta daugumos mokytojų 

dalykinė kompetencija ir motyvacija padeda užtikrinti 

kokybišką muzikinį ugdymą; Platus mokyklos šalies ir 

tarptautinių partnerysčių tinklas, aktyviai įgyvendinama 

projektinė veikla; Mokyklos bendruomenė aktyvi mieste 

ir šalyje; Mokyklos mokiniai pasiekia aukštų rezultatų 

šalies ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose; 

Aktyvus mokinių įtraukimas į kolektyvų veiklą stiprina 

motyvaciją; Mokykloje vyrauja mokymuisi palankus 

mikroklimatas; Mokykla nuolat aprūpinama nauju 
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inventoriumi, gerinama instrumentų ir mokymo 

priemonių bazė, atnaujinamos patalpos) ir silpnosios 

(Poilsio zonų mokiniams trūkumas mokykloje; Mokykla 

nėra pilnai pritaikyta judėjimo negalią turintiems 

asmenims; Mokyklos pastate, esančiame parko g. 67, yra 

patalpų, reikalaujančių remonto, geresnės garso 

izoliacijos; Dalis tėvų nepakankamai įsitraukia į ugdymo 

procesą ir mokyklos veiklas; Neorganizuojami 

visuotiniai tėvų susirinkimai, trūksta vieningos tėvų 

informavimo sistemos; Trūksta geresnio 

bendradarbiavimo su mokytojais įsigyjant reikalingas 

mokymo priemones, instrumentus, kitą inventorių) 

mokyklos pusės. Rezultatai panaudoti parengiant 2023-

2027 metų strateginį planą, kuriame numatytos 

priemonės silpnųjų sričių tobulinimui. 

3.2. Stiprinti 

Mokyklos edukacinę 

bazę.  

1. Mokyklos sutaupytomis lėšomis 2022 m. rugpjūčio – 

spalio mėn. pagal architektės Audronės Semaškienės 

projektą renovuota J. Girijoto koncertų salės scena, 2022 

m. lapkričio 28 d. surengtas atidarymo koncertas, 

kuriame svečiavosi gerb. Vicemerė Edita Tamošiūnaitė. 

Koncerte dalyvavo mokyklos mokiniai ir mokytojai. 

2. Suremontuotos patalpos mokyklos pastatuose: pastate 

Karklėnų g. 9 bibliotekoje įvykdyti patalpų 

rekonstrukciniai remonto darbai, įrengta skaitytojų zona 

ir 4 kompiuterių darbo vietos mokytojams, 

suremontuotos drėgmės paveiktos sienos rūsyje, pastate 

Parko g. 67 suremontuotos ir įrengtos 5 klasės, 

akustinėmis plokštėmis pagerinta akustika, atnaujinti 

berniukų WC (įrengtos kabinos), atnaujinta Didžioji salė 

(išdažytos sienos, palangės, įrengti 3 kondicionieriai), 

suremontuoti laiptai ir turėklai prie automobilių 

stovėjimo aikštelės. 

3. Įsigyti nauji muzikos instrumentai (3 pianinai, 3 

akordeonai, 1 elektrinė gitara, 1 kanklės, 1 birbynė, 10 

violončelių, 2 fleitos, 1 eufonija) ir instrumentų priedai, 

kitos ugdymo priemonės. 

3.3. Siekti aktyvaus 

visų mokyklos 

bendruomenės narių: 

mokytojų, mokinių ir 

tėvelių įtraukimo į 

mokyklos veiklas 

skatinimo 

Bendradarbiaujant su miesto, Lietuvos bei užsienio šalių  

(Estijos, Lenkijos, Italijos, Serbijos, Latvijos, Vengrijos, 

Vokietijos) socialiniais partneriais suorganizuoti 

respublikiniai ir tarptautiniai renginiai, į kuriuos aktyviai 

įtraukiami mokyklos bendruomenės nariai. Svarbiausios 

2022 m. veiklos: 

• Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos ir Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 
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tarptautinis socialinis projektas „Atsigręžk“. Projekto 

meno vadovė ir iniciatorė – mokytoja metodininkė Irena 

Žilinskienė, koordinatorė mokytoja metodininkė Eglė 

Stuokaitė. Projektą globoja pirmoji ponia Diana 

Nausėdienė. Projekto tikslas - atkreipti dėmesį į vaikus, 

augančius globos namuose, socialinėse šeimose, senelių 

globos namuose gyvenančius senolius ir ligoninėse 

sunkias ligas besigydančius bei neįgaliųjų problemas; 

auklėti mūsų vaikus gerumo, atjautos dvasia; skatinti 

užuojautos ir supratimo išraišką tiems, kam gyvenimas 

atseikėjo mažiau laimės; įdiegti tradicinį 

bendradarbiavimą tarp muzikos mokyklų, socialinių 

globos namų, socialinių šeimų, ligoninių; mažinti globos 

namuose arba socialinėse šeimose augančių vaikų 

atskirtį nuo jų bendraamžių, plėsti tolerancijos ribas, 

padėti likimo nuskriaustiems vaikams lengviau 

integruotis į visuomenę; praskaidrinti ligonių, negalią 

turinčių ir gyvenimo saulėlydyje atsidūrusių žmonių 

kasdienybę ir formuoti sveiką visuomenės požiūrį į šią 

mūsų visuomenės dalį. 2022 metais kartu su partneriais 

inicijuotos ir įgyvendintos veiklos: 

1. 2022-03-25 Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos dailės ugdymo programos mokinių 

dovanos-piešiniai seneliams Velykų proga Biržų r. 

Nemunėlio Radviliškio senelių  globos namuose 

(Gražina Visockienė); 

2. 2022 05 13 Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokyklos koncertas Antakalnio socialinės 

globos namuose ukrainiečių šeimoms (Irena Žilinskienė, 

Eglė Stuokaitė); 

3. 2022-05-30  Akmenės rajono meno 

mokyklos projekto “Augame širdimi” koncertas “Atviri 

langai”, pakviesti socialinių paslaugų namų gyventojai 

(A. Savčikienė ir Loreta Rimkuviene); 

4. 2022-06-01 Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos dailės ir muzikos ugdymo programų 

mokinių renginys Biržų r. Nemunėlio Radviliškio senelių 

globos namuose (Ala Fetingienė); 

5. 2022-06-06 Akmenės rajono meno 

mokyklos mokinių dailės piešinių paroda/edukacija 

,,Širdies ritmu“ Akmenės socialinių paslaugų namų 

dienos centre (Rita Almanis); 

6. 2022-06-12 Biržų Vlado Jakubėno 
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muzikos mokyklos mokinių koncertas ligoniams 

Panevėžio respublikinės ligoninės Likėnų reabilitacijos 

biuvetėje “Vilties angelas” (Ramutė Petronytė); 

7. 2022-06-15 Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos jaunųjų smuikininkų koncertas- 

pasaka “Rūtelės kelionė pas močiutę” Rokiškio rajono 

Bajorų kaimo senjorų klube (Ramutė Petronytė); 

8. 2022-09-27 Finalinis Akmenės rajono 

meno mokyklos projekto „Augame širdimi“ renginys 

Akmenės rajono kultūros centre. Dalyviai Akmenės 

rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos mokiniai, 

Ventos socialinės globos namų ir Akmenės rajono 

socialinių paslaugų namų gyventojai, Naujosios 

Akmenės neįgaliųjų dienos užimtumo centro ir 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Akmenės 

Viltis“ lankytojai bei svečiai iš Aucės vidurinės 

mokyklos specialiosios klasės (Viktorija Čapienė); 

9. 2022-10-27 Vilkaviškio muzikos 

mokyklos koncertas “Rudens melodijos” Vilkaviškio 

rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose 

(L.Bindokienė, R.Štrimaitienė, R.Kurauskienė, 

Ž.Alkevičienė); 

10. 2022-11-22 Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos sakralinės muzikos koncertas Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčioje. Pakviesti socialinės rizikos 

šeimų atstovai (Viktorija Morkūnienė); 

11. 2022-11-22 Panevėžio rajono muzikos 

mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinių koncertas 

Panevėžio Šv. Juozapo globos namų bendruomenei 

(L.Venslavičienė, J.Mikalkevičienė); 

12. 2022-11-24 Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokyklos mokinių koncertas Socialinėje 

įstaigoje “Senjorų avilys” (I.Žilinskienė,E.Stuokaitė); 

13. 2022-11-28 Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

Muzikos Mokyklos ir Klaipėdos Litorinos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos Adventinė 

popietė Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokykloje 

(J.Šlajienė, R.Aglinskienė, J.Kaubrienė, A. 

Burkauskienė); 

14. 2022-11-30 Kupiškio meno mokyklos 

mokinių ir mokytojų koncertas Kupiškio socialinės 
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globos namuose (Jolita Skebienė); 

15. 2022-12-01 Kupiškio meno mokyklos 

mokinių ir mokytojų koncertas Subačiaus senelių 

namuose (Loreta Venslavičienė, Lina Burokienė); 

16. 2022-12-01 Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokyklos mokinių koncertas Antakalnio 

socialinės globos namuose (I.Žilinskienė, E.Stuokaitė); 

17. 2022-12-03 Kupiškio meno mokyklos 

mokinių ir mokytojų koncertas Kupiškio kultūros centre. 

Renginys skirtas tarptautinei žmonių su negalia dienai 

(Nidija Sankausienė); 

18. 2022-12-05 Panevėžio muzikos mokyklos 

mokinių adventinis koncertas ŠV.Juozapo globos 

namuose (Daiva Krikščiūnienė, Snieguolė Alijošaitienė); 

19. 2022-12-08 Kupiškio meno mokyklos 

mokinių ir mokytojų koncertas Kupiškio vaikų globos 

namuose (Loreta Venslavičienė, Jolita Skebienė); 

20. 2022-12-11 Vilkaviškio muzikos 

mokyklos mokinių ir Vilkaviškio Lions klubo kalėdinis 

renginys Alvito Šv.Kazimiero globos namų ir Kybartų 

socialinės pagalbos namų ugdytiniams (Raimonda 

Kurauskienė, Rita Štrimaitienė); 

21. 2022-12-12 Alytaus lopšelio/darželio 

“Nykštukas” ugdytinių koncertas “Kalėdų šiluma” 

asociacijos “Pasitinkant senatvę” globos skyriuje 

(Jolanta Sabonienė); 

22. 2022-12-12 Kupiškio meno mokyklos 

mokinių ir mokytojų koncertas spec. mokykloje 

“Varpelis” (Loreta Venslavičienė, Jolita Skebienė); 

23. 2022-12-14 Anykščių muzikos mokyklos 

kalėdinis koncertas Anykščių socialinės globos namuose, 

Troškūnų padalinyje (Sigita Urbonavičienė); 

24. 2022-12-14 Alytaus muzikos mokyklos 

mokinių koncertas “ Baltos kalėdos” asociacijos 

“Pasitinkant senatvę” globos skyriuje (Jolanta 

Sabonienė); 

25. 2022-12-15 Kalvarijos meno mokyklos 

mokinių koncertas Kalvarijos socialinės globos namuose 

(Regina Mačiulskienė, Sigita Maldžiūtė-Valaitienė, 

D.Kerevičienė, A.Venslova, E.Čaplinskienė); 
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26. 2022-12-15 Anykščių muzikos mokyklos 

koncertas senelių namuose ,,Sidabrinis amžius (Sigita 

Urbonavičienė); 

27. 2022-12-15 Panevęžio rajono muzikos 

mokyklos Krekenavos skyriaus mokinių koncertas 

Krekenavos socialinės globos namų bendruomenei 

(Loreta Venslavičienė, Jolita Mikalkevičienė); 

28. 2022-12-19 Kalvarijos meno mokyklos 

mokinių koncertas Kalvarijos ligoninėje 

(R.Mačiulskienė, S.Maldžiūtė-Valaitienė, 

D.Kerevičienė, A.Venslova, E.Čaplinskienė); 

29. 2022-12-21 Šiaulių I-osios muzikos 

mokyklos mokinių koncertas Šiaulių vaikų globos 

namuose “Žėrėk, gerumo spindulėli” (Kristina Kuprytė); 

30. 2022-12-22 Kupiškio meno mokyklos 

mokinių ir mokytojų koncertas VŠĮ Kupiškio ligoninėje 

(Loreta Venslavičienė, Nidija Sankauskienė); 

31. 2022-12-22 Anykščių muzikos mokyklos 

Kalėdinis koncertas Anykščių raj. Svėdasų senelių 

namuose (Jolita Novikienė). 

• Vykdomos ERASMUS+ tarptautinio 

projekto „International stage and competition practice as 

a way of artistic career of young musicians“ (Tarptautinė 

stažuočių ir konkursų praktika kaip jaunų muzikų 

artistinės karjeros kelias) veiklos su partneriu Lenkijos 

Valstybine W. Kilaro 1-o ir 2-o laipsnio muzikos 

mokykla (gautas bendras projekto finansavimas 30.000 

EUR). 2022 metais įgyvendintos veiklos: 

1. 2022 metais surengti 6 nuotoliniai susitikimai su 

projekto partneriais, skirti veiklų planavimui ir 

aptarimui; 

2. 2022 m. kovo 11-13 dienomis NVMM 

delegacija (2 mokinės ir 2 mokytojai) vyko į 

Žešuvą, dalyvavo VI tarptautiniame Pakarpatės 

Chopino pianistų konkurse, konferencijoje, 

meistriškumo kursuose; 

3. 2022 m. gegužės 25 d. Valstybinės Žešuvo W. 

Kilaro muzikos mokyklos mokinys Artur Pudlo 

dalyvavo mokyklos koncerte „Laimingi vaikai – 

tvirta valstybė“ Vilniaus m. Rotušėje; 

4. 2022 m. gegužės 26 d. Valstybinės Žešuvo W. 
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Kilaro muzikos mokyklos trombono mokytojas, 

Žešuvo Filharmonijos orkestro artistas Wojciech 

Kus vedė atvirus trombono meistriškumo kursus, 

kuriuose dalyvavo mokyklos mokytojai ir 

mokiniai; 

5. 2022 m. birželio 7 d. surengtas virtualus 

koncertas „Teletiltas į draugystę“, transliuojamas 

tiesiogiai iš abiejų mokyklų partnerių koncertų 

salių, kuriame dalyvavo kameriniai ansambliai. 

6. parengtas vaizdinis įgyvendintų veiklų 

pristatymas, skirtas erasmus+ dienoms:  

https://www.youtube.com/watch?v=ayQBz2A8lZA, 

https://www.youtube.com/watch?v=M8HaKlYcHsc; 

7. 2022 m. gruodžio 10-12 dienomis Valstybinės 

Žešuvo W. Kilaro muzikos mokyklos mokiniai 

dalyvavo VI tarptautiniame Viktoro Radovičiaus 

jaunųjų stygininkų konkurse, organizuoti 

violončelės meistriškumo kursai, kuriuos vedė 

mokyklos vyr.mokytojas Mykolas Rutkauskas. 

• Rengiami koncertai Naujosios Vilnios 

kultūros centre, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su 

vietos bendruomene; 

• Gavus Vilniaus miesto savivaldybės 

finansavimą dalyvauti trijų šalių (Lietuva – Lenkija – 

Vokietija) muzikalaus jaunimo projekte, mokyklos 

delegacija, sudaryta iš 6 mokinių ir direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Dangiros Goštaltavičiūtės, 2022 

m. birželio 16-21 dienomis vyko į Gdanską (Lenkija). 

Projektas numatytas tęstinis, Lenkijos ir Vokietijos 

delegacijų veiklos ir susitikimas su Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos mokyklos bendruomene numatytas 

2023 metų gegužę. 

 

 

 

III. Veiklos plano tikslai ir uždaviniai 2023 m.  

 

I. Visapusiškai kokybiško ir patrauklaus muzikinio ugdymo užtikrinimas. 

Uždaviniai. 1. Tobulinti ir plėtoti ugdymo programas.  

2. Kelti pedagogų kvalifikaciją ir tobulinti dalykines kompetencijas. 

3. Ugdyti mokinių meninę saviraišką. 
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II.  Šiuolaikiškos, saugios ir motyvuojančios aplinkos kūrimas.  

 Uždaviniai. 1. Kurti motyvuojantį mikroklimatą ir edukacinę aplinką. 

  2. Stiprinti mokytojo autoritetą ir prestižą. 

  3. Stiprinti ir šiuolaikinėmis priemonėmis atnaujinti mokyklos 

materialinę bazę. 

   

III.  Susitelkusios ir bendradarbiavimo ryšius plėtojančios mokyklos bendruomenės 

kūrimas. 

 Uždaviniai. 1. Telkti mokyklos bendruomenę ir stiprinti tarpusavio ryšius. 

  2. Plėsti ir palaikyti bendradarbiavimą su miesto šalies ir užsienio 

partneriais. 

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2023 METAMS 

I. TIKSLAS: Visapusiškai kokybiško ir patrauklaus muzikinio ugdymo užtikrinimas. 

 

 

Uždaviniai Veiksmai/ priemonės Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1.1. Tobulinti ir 

plėtoti ugdymo 

programas. 

1.1.1. Ankstyvojo 

ugdymo bei kitų 

programų plėtojimas 

ir  pritaikymas 

šiuolaikiniams 

poreikiams. 

Metodinių grupių 

pirmininkai ir 

kuruojantys 

vadovai. 

1. Mokytoja G. Šimkutė parengs džiazinio 

solinio dainavimo programą;  

2. Bus atnaujintos 2 pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos;  

3. Bus atnaujinami 3-6 muzikinės 

literatūros sąrašai dalykų programose, 

papildant juos naujausia literatūra. 

4. 2-3 kartus per metus bus akademinių 

koncertų, koncertų, perklausų, žinių 

patikrinimų rezultatai analizuojami 

metodinėse grupėse, 

mokytojų taryboje. 

5. Kiekvienam mokiniui bus rengiami 

individualūs ugdymo planai, kuriuose 

numatomos priemonės mokinių 

pasiekimams gerinti. 

6. Kas pusmetį mokytojai teiks 

administracijai ir metodinės grupės 

pirmininkui savo veiklos analizės anketas. 

7. Kas pusmetį remiantis mokytojų veiklos 

analizės anketomis bus rengiamos 

ataskaitos apie mokytojų veiklą. 

1.1.2. Mokinių 

ugdymo stebėsena ir 

analizė. 

I. Milašiūtė, 

V. Žymančiutė, 

D. Goštaltavičiūtė 

1.2. Kelti 

pedagogų 

kvalifikaciją ir 

1.2.1. Tradicinių 

metodinių renginių 

tolesnis plėtojimas. 

V. Žymančiutė, 

D. Goštaltavičiūtė 

ir  

1. Bus rengiami metodiniai renginiai: 

tarptautinė, virtuali metodinė savaitė; 

edukacinės dienos; atviros pamokos ir 
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tobulinti 

dalykines 

kompetencijas. 

 

metodinių grupių 

pirmininkai 

seminarai, meistriškumo kursai (iš viso 4-

6 renginiai) 

2. Bus įgyvendinama mentorystės 

programa, teikiamos mentorių ir mokytojų 

ataskaitos (7-10 mokytojų) 

3. Besiatestuojantys mokytojai, siekiantys 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, 

parengs savo dalyko metodines priemones 

(0-2) 

4. 80% mokytojų dalyvaus kitų mokyklų 

organizuojamuose metodiniuose 

renginiuose kaip klausytojai ir kaip 

lektoriai. 

1.2.2. Mentorystės 

programos 

įgyvendinimas. 

I. Milašiūtė, 

V. Žymančiutė 

 

1.2.3. Mokytojų 

metodinių leidinių 

rengimas ir sklaida. 

Visi mokytojai 

1.2.4. Gerosios 

patirties dalinimasis 

už mokyklos ribų. 

Visi mokytojai 

1.2.5. Mokytojų 

skatinimas domėtis 

naujovėmis, lankyti 

kitų mokyklų 

organizuojamus 

metodinius 

renginius. 

I. Milašiūtė, 

V. Žymančiutė 

D. Goštaltavičiūtė 

ir 

 metodinių grupių 

pirmininkai 

1.3. Ugdyti 

mokinių meninę 

saviraišką. 

1.3.1. Mokinių 

motyvacijos 

skatinimas, 

panaudojant 

šiuolaikines 

technologijas 

pamokose. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

1. 90% grupinėse pamokose, 50% 

individualiose pamokose bus naudojamos 

IT technologijos. 

2. Bus surengta apie 50-100 skyrių 

mokinių koncertų, kiekvieno mokytojo 

klasės koncertų, kalėdinių koncertų 

tėveliams, koncertai kitose miesto erdvėse. 

3. Sukurti 4-10 nauji mokinių kameriniai 

ansambliai. 

4. 60-90% mokinių bus įtraukiami į 

mokykloje veikiančių ansamblių ir 

orkestrų veiklą. 

5. 30-50% mokinių dalyvaus miesto, 

respublikos ir tarptautiniuose renginiuose. 

6. per metus bus organizuojamos 1-4 vaikų 

stovyklos įvairių skyrių mokiniams. 

7. 1-3 kartus mokiniai vyks į koncertines 

ar pažintines keliones, ekskursijas. 

1.3.2. Mokinių 

koncertinės veiklos 

plėtojimas, įtraukiant 

įvairių gebėjimų 

mokinius. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

1.3.3. Ansamblinio 

muzikavimo 

galimybių plėtra, 

kuriant naujus 

kolektyvus ir 

tradicijas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

kuruojantys 

vadovai 

1.3.4. Mokinių 

dalyvavimas įvairių 

lygių šalies ir 

užsienio 

festivaliuose, 

Visi mokytojai 
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konkursuose. 

1.3.5. Mokinių 

išvykų, ekskursijų, 

stovyklų 

organizavimas. 

D. Goštaltavičiūtė 

ir iniciatyvūs 

mokytojai 

 

II. TIKSLAS: Šiuolaikiškos, saugios ir motyvuojančios aplinkos kūrimas. 

 

Uždaviniai Veiksmai/ priemonės Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

2.1. Kurti 

motyvuojantį 

mikroklimatą ir 

edukacinę 

aplinką. 
 

2.1.1. Bendruomenės 

įtraukimas į 

mokyklos veiklos 

tobulinimą. 

I. Milašiūtė, 

V. Žymančiutė 

D. Goštaltavičiūtė 

1. Bus vykdoma mokytojų, mokinių ir tėvų 

apklausa apie mokyklos mikroklimatą, darbo 

ir mokymosi sąlygas, mokyklos veiklą. 

2. Apklausos duomenys bus analizuojami, 

rezultatai nagrinėjami metodinių grupių 

posėdžiuose bei pateikti tėvų susirinkimuose. 

3. Remiantis apklausos duomenimis bus 

parengtas veiklos tobulinimo planas. 

4. Bus tęsiamas edukacinis projektas „Rinkis 

profesiją – būk muziku“, įgyvendintos 1-3 

veiklos. 

5. Bus įrengta poilsio zona mokyklos pastato 

Parko g. 67 III a. 

2.1.2. Pilietiškumą 

skatinančių 

tradicinių renginių 

organizavimas, 

puoselėjant idėjas 

naujų renginių 

atsiradimui. 

I. Milašiūtė, 

D. 

Goštaltavičiūtė, 

iniciatyvūs 

mokytojai 

2.1.3. Poilsio zonų 

mokiniams kūrimas. 

I. Milašiūtė, 

P. Jankauskas 

2.2. Stiprinti 

mokytojo 

autoritetą ir 

prestižą. 

2.2.1. Mokytojų 

koncertinės veiklos 

skatinimas. 

I. Milašiūtė, 

D.Goštaltavičiūtė, 

D. Pocius 

1. Bus surengti 1-2 tradiciniai mokytojų 

koncertai mokyklos bendruomenei J. Girijoto 

koncertų salėje, Naujosios Vilnios kultūros 

centre.  

2. Mokytojų kamerinis orkestras „Cantus“ 

surengs 6-7 koncertus mokykloje bei šalies 

dvaruose, muziejuose bei miestų koncertų 

salėse. 

3. Mokyklos interneto svetainėje bus 

viešinamos 1-2 atviros pamokos.  

4. Į mokykloje organizuojamus metodinius 

renginius (1-2) bus kviečiami mokinių tėvai.  

2.2.2. Metodinės 

veiklos ir atvirų 

pamokų viešinimas 

mokyklos 

renginiuose bei 

interneto svetainėje. 

D.Goštaltavičiūtė, 

V. Žymančiutė 
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2.3. Stiprinti ir 

šiuolaikinėmis 

priemonėmis 

atnaujinti 

mokyklos 

materialinę bazę. 

2.3.1. Muzikos 

instrumentų bazės 

atnaujinimas. 

I. Milašiūtė, 

P. Jankauskas, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

1. Prižiūrimi, derinami, remontuojami ir 

atnaujinami 100 % mokyklos instrumentų 

bazės.  

 

2. Pagal poreikį bus įsigyta 3-10 nauji 

muzikos instrumentai. 

 

3. Pagal poreikį bus atnaujinta 10% mokyklos 

inventoriaus auditorijose: kėdės, spintos, natų 

ir instrumentų stovai, kitos ugdymo 

priemonės. 

 

4. Pagal poreikį bus suremontuotos ir 

šiuolaikiškai įrengtos 1-5 mokyklos patalpos. 

 

5. 20% seni stendų ir nuotraukų ekspozicijų 

bus pakeisti į šiuolaikiškus naujus. 

 

6. Bendradarbiaujant su Vilniaus Justino 

Vienožinskio dailės mokykla, bus surengta 1 

vaikų piešinių ekspozicija. 

2.3.2. Klasių 

inventoriaus 

atnaujinimas. 

I. Milašiūtė, 

P. Jankauskas, 

 

2.3.3. Mokymosi 

erdvių bei bendro 

naudojimo patalpų 

atnaujinimas. 

I. Milašiūtė, 

P. Jankauskas, 

 

2.3.4. Informacinių 

stendų šiuolaikiškas 

apipavidalinimas. 

D.Goštaltavičiūtė, 

V. Žymančiutė, 

iniciatyvūs 

mokytojai 

 

 

III. TIKSLAS: Susitelkusios ir bendradarbiavimo ryšius plėtojančios mokyklos 

bendruomenės kūrimas. 
 

Uždaviniai Veiksmai/ priemonės Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

3.1. Telkti 

mokyklos 

bendruomenę ir 

stiprinti 

tarpusavio ryšius. 

3.1.1. Visuotinių bei 

mokytojų klasių 

tėvelių susirinkimų 

organizavimas. 

I. Milašiūtė, 

V. Žymančiutė 

D.Goštaltavičiūtė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

1. Bus surengtas 1 visuotinis tėvų 

susirinkimas. 

2. Planuojami ir įgyvendinami 1-3 nauji 

metodinių grupių renginiai.  

3. Bus baigtas diegti ir efektyviai naudojamas 

elektroninis dienynas. 
3.1.2. Koncertinių 

bei edukacinių 

išvykų 

organizavimas kur 

dalyvautų mokytojai, 

tėveliai ir mokiniai. 

D.Goštaltavičiūtė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

3.1.3. Elektroninio 

dienyno įdiegimas. 

B. Krištaponienė, 

D.Goštaltavičiūtė 

3.2. Plėsti ir 

palaikyti 

2.1. Bendrų projektų 

su šalies ir užsienio 

I. Milašiūtė, 

D.Goštaltavičiūtė 

1. Bus tęsiamas ERASMUS+ projektas 

„Tarptautinių stažuočių ir konkursų praktika 
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bendradarbiavimą 

su miesto šalies ir 

užsienio 

partneriais. 

socialiniais 

partneriais rengimas. 

kaip jaunų muzikantų kūrybinis kelias“ su 

Žešovo Valstybine V. Kilaro muzikos 

mokykla (Lenkija), Tarptautinis projektas 

„CON ANIMA“ su Latvijos, Lenkijos, 

Estijos muzikos mokyklomis (1-2 projektai). 

2. Bus įgyvendinti 3-10 projektų su 

socialiniais partneriais (Trakų švietimo 

centru, Vilniaus miesto ir rajono muzikos 

mokyklomis, LMTA, Vilniaus mokytojų 

namais, Vilniaus Rotuše ir kt.). 

3. Mokytojai dalyvaus kitų įstaigų 

organizuojamų konkursų ir festivalių 

vertinimo komisijose (bent 2 mokytojai). 

4. Bus pasirašytos 1-3 naujos sutartys su 

šalies ir užsienio partneriais bei su jais 

vykdomos edukacinės veiklos. 

2.2. Dalyvavimas 

socialinių partnerių 

organizuojamuose 

renginiuose. 

I. Milašiūtė, 

D.Goštaltavičiūtė, 

iniciatyvūs 

mokytojai 

2.3. Naujų partnerių 

įtraukimas 

įgyvendinant naujas 

idėjas. 

I. Milašiūtė, 

D. Goštaltavičiūtė 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Šiuo mokyklos veiklos planu bus vadovaujamasi visais 2023 kalendoriniais metais. 

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.  

 

       

 

 


