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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Muzikos mokyklos 2018 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis mokyklos 2017 metų veiklos kokybės įsivertinimo medžiaga 

bei mokyklos direktoriaus veiklos ir kompetencijų tobulinimo planu, Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiu veiklos 

planu patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T-91. 

Mokykloje dirba 19 mokytojų. Iš jų 10 mokytojų metodininkų, 9 vyresnieji mokytojai. Mokyklos direktorius atestuotas pirmajai 

kvalifikacinei kategorijai. 

Įgyvendintas 2012–2017 m. strateginis planas. Strateginis planavimas subūrė ir vienijo muzikos mokyklos bendruomenę, sutelkė ją 

bendrų tikslų įgyvendinimui, didino atsakomybę ir įsipareigojimus įstaigai. Plano įgyvendinime dalyvavo mokyklos bendruomenės nariai. 

Užtikrintas įgyvendinamų programų funkcionavimas ir ugdymo paslaugų kokybė.  

Mokyklos veiklos tikslas – stiprinti mokinių muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, plėtoti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, 

būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Mokykloje vykdomos FŠPU programos: pradinio muzikinio 

ugdymo, pagrindinio muzikinio ugdymo, etnokultūros (nuo 2018-09-01), kryptingo meninio ugdymo ir muzikos mėgėjų ugdymo programa. 

2017 m. spalio 1 d. muzikos mokyklą lankė 212 mokinių, iš jų: 

Pradinio muzikinio ugdymo programą: 

Muzikos instrumentas 
Klasė Iš viso 

1 2 3 4 

Smuikas 3 9 5 2 19 

Chorinis dainavimas 6 1 6 - 13 

Fortepijonas 6 6 4 10 26 

Kanklės 3 9 6 2 20 

Akordeonas 5 7 2 5 19 

Trimitas 4 1 1 1 7 

Saksofonas - 3 1 1 5 

Trombonas 1 - - - 1 

Fleita - - 1 1 2 

Klarnetas - 4 - - 4 

Birbynė - 1 1 - 2 

Lumzdelis - 2 - - 2 

Gitara 1 2 1 4 8 
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Skrabalai 1 - - - 1 

Iš viso 30 45 28 26 129 

 

Pagrindinio muzikinio ugdymo programą: 

Muzikos instrumentas 
Klasė 

Iš viso 
5 6 7 

Smuikas 1 1 2 4 

Chorinis dainavimas 5 1 6 12 

Fortepijonas 7 4 3 14 

Kanklės 1 2 5 8 

Akordeonas 3 1 1 5 

Trimitas 2 - - 2 

Saksofonas - 1 2 3 

Trombonas - 1 - 1 

Fleita - 1 1 2 

Klarnetas 1 1 1 3 

Birbynė - 1 - 1 

Lumzdelis - 1 - 1 

Gitara 1 - - 1 

Iš viso 21 15 21 57 

 

   Kryptingo meninio ugdymo programą: 

Muzikos instrumentas 
Klasė 

Iš viso 
8 9 10     11 

Smuikas 1 1 1 1 4 

Fortepijonas 2 1 1 - 4 

Kanklės 1 1 - - 2 

Akordeonas 1 3 - - 4 

Trimitas 1 - - 1 2 

Saksofonas - - 1 - 1 

Trombonas - 1 - - 1 

Fleita 2 - 1 - 3 

Klarnetas - - 1 - 1 

Birbynė - 1 - 2 3 
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Lumzdelis - - 1 - 1 

Iš viso 8 8 6 4 26 

 

Muzikos mokyklos kolektyvai: 

Lengvosios muzikos orkestras, vadovas Kęstutis Plančiūnas 

Tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“, vadovai Asta ir Audrius Derviniai 

Pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Kęstutis Plančiūnas 

Jungtinis jaunių choras, vadovės Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė, Jecinta Garbaliauskienė 

Akordeonininkų ansamblis, vadovės Janina Mikalkevičienė ir Diana Venckienė 

Kanklių ansamblis ,,Kanklytės“, vadovė Loreta Venslavičienė 

Smuikininkų ansamblis, vadovė Diana Labudienė 

Folklorinis ansamblis, vadovė Daiva Tijūnonienė 

Gitaristų ansamblis, vadovas Evaldas Vaitkevičius 

Lietuvos festivalio ,,Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninis orkestras, vadovas Kęstutis Plančiūnas 

Koncertinė ir kita veikla: 

 

Pirmas pusmetis Antras pusmetis 

26 38  

 

Muzikos mokyklos koncertinė ir kita veikla viešinama internetinėje svetainėje wwwmuzikosmokyklapr.lt 

Muzikos mokyklą baigė 13 mokinių, iš jų: 

 

Krekenavoje 5 

Ramygalos skyriuje 2 

Naujamiesčio skyriuje 6 

 

Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigas įstojo 1 mokinys. 

2017 metų tikslų įgyvendinimas. 

 

I. Sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti bendrųjų ir  

dalykinių muzikinių kompetencijų. 

Uždaviniai Rezultatas 

1.1. Plėtoti mokinių 

meninius ir 

kūrybinius 

Vadovaujantis 2017 m. veiklos planu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu  

Nr. V-72, muzikos mokykloje buvo vykdomi muzikavimo atsiskaitymai 2–6 klasių mokiniams, antrojo 

muzikos instrumento atsiskaitymai 2–7 klasių mokiniams.  
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gebėjimus. 

 

Vykdyta profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa. Joje dalyvavo 14 mokinių. (Mokyklos 

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. U-19). 

Rezultatas. Suteiktos pasirinktos meno srities žinios ir raiškos pagrindai bei dalykinės kompetencijos. 

Vokalinio ir (ar) instrumentinio muzikavimo pradmenys. Gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams 

sudarytos galimybės ir sąlygos plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, asmeninę, 

socialinę ir kitas kompetencijas. 

1.2. Vertinti mokinių 

pažangą ir 

pasiekimus. 

       

 

Vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. U-10 ,,Dėl leidimo laikyti 

keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus“ buvo vykdomi solfedžio egzaminai 4 ir 7 klasių mokiniams, 

muzikavimo egzaminai 4 ir 7 klasių mokiniams. 4 klasės solfedžio ir muzikavimo egzaminus laikė 27 

mokiniai, 7 klasės solfedžio ir muzikavimo egzaminus 13 mokinių. Buvo vertinama mokinių pažanga ir 

pasiekimai. (2017 m. pirmo ir antro pusmečių antrojo muzikos instrumento ir muzikavimo atsiskaitymų 

rezultatai. 2017 m. pirmo ir antro pusmečių suvestinės). Muzikos mokyklą baigė 13 mokinių. (mokyklos 

direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. U-16 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų 

išdavimo“). 

Rezultatas. Įgytas pradinis ir pagrindinis muzikinis raštingumas. Tobulinamos bendrosios kompetencijos.  

1.3. Tirti mokinių 

mokymo(si) 

didaktines problemas 

ir jų sprendimo 

galimybes. 

2017 m. kovo mėn. atliktas tyrimas ,,Psichologiniai ir socialiniai mokymo(si) veiksniai ir jų įtaka muzikos 

mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai“. Tyrimą atliko vyresn. mokytojai Renatas Bedalis ir Daiva 

Tijūnonienė.  

Tyrimo tikslas – mokinių mokymo(si), elgesio ir emocinės problemos. 

Tyrimo objektas – 4–11 metus besimokantys Krekenavos smuiko klasės ir 5–10 metus Krekenavos klarneto ir 

saksofono klasės mokiniai.  

Tyrimo metodai: anketinė apklausa raštu. 

Tyrimo rezultatai: 

1. Motyvacija – pagrindinis bet kokios žmogaus veiklos stimulas. Skiriamos dvi pagrindinės motyvacijos rūšys 

– išorinė ir vidinė. Išorinė yra trumpalaikė ir turi būti nuolat stimuliuojama. Grojant kokiu nors instrumentu, 

ypač svarbi vidinė motyvacija, nes pagrindinis jos veikimo principas – paties mokinio noras ką nors pasiekti. 

Taigi, siekiant sėkmės, pedagogai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) turi dėti visas pastangas jos stiprinimui. 

2. Neformalioji veikla padeda tenkinti tuos mokinių poreikius, kurių nepajėgia ar neįsipareigoja tenkinti 

formaliojo ugdymo sistema. Saviraiškos ugdymas menais padeda gerinti vaikų emocinę būklę, padeda įsilieti į 

visuomenės gyvenimą. Mokiniams, lankantiems muzikos mokyklą, labai svarbus tėvų (globėjų, rūpintojų) 

požiūris. 

3. Mokinių motyvaciją mokytis muzikos mokykloje lemia įvairūs fiziologiniai, psichologiniai, socialiniai, 

veiksniai, susiję su artimiausia mokinių aplinka: jų pačių savybėmis, šeima, mokyklos aplinka, mokytojais, 

bendraamžiais. 

4. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog mokinių, grojančių muzikos instrumentais, motyvacijai turi įtakos visi 



5 
 

minėti jų aplinkos veiksniai, tik jų deriniai kiekvienam mokiniui gali būti individualūs ir skirtingi:   

4.1. 4–5 metus besimokantys muzikos mokyklos mokiniai dažniau susilaukia neigiamos draugų reakcijos ir 

patyčių dėl savo mokymosi muzikos mokykloje; 

4.2. muzikos mokyklą lankantys vaikai draugų pripažinimo iš bendrojo ugdymo mokyklos dažniau sulaukia 

vyresnėse klasėse; 

4.3. muzikos mokyklos mokiniai labiau pasitiki savo jėgomis, džiaugiasi savo gerai atliktu kūriniu ar 

pasirodymu koncerte. Bet yra respondentų, atsakiusių į šį klausimą priešingai, kad, kuomet nepasiseka 

pasirodymas, mokinių motyvacija sumažėja; 

4.4. muzikos mokyklos mokytojų glaudus bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) daro 

įtaką mokinių mokymosi rezultatams ir mokymosi motyvacijai. 

Informacija interneto svetainėje → 2017–2018 m. m. → naujienos www.muzikosmokyklapr.lt  

Uždavinio 

įgyvendinimas 
3 taškai 

II. Tikslas – kurti muzikos mokyklą kaip besimokančią organizaciją. 

Uždaviniai Rezultatas 

1.1. Parengti  

2018–2022 m. 

strateginį planą. 

Vyksta strategijos planavimo procesas, t. y. jau atlikta strateginė analizė, derinamas strateginis pasirinkimas.  

Rezultatas. Mokyklos bendruomenė siekia strateginio tikslo sisteminiu mąstymu ir sisteminiu darbu.  

1.2. Skatinti 

mokytojų 

kūrybiškumą, dalyko 

ir metodinės veiklos 

tobulinimą, 

profesinės 

kompetencijos 

augimą. 

Mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtinta 2016–2017 m. m. kvalifikacijos 

tobulinimo programa. 

Skaityti metodiniai pranešimai: 

„Streso būsena ir kūryba. Kūrybiškumo fenomenas, kaip jį atskleisti ir puoselėti“ (vyresn. mokytojai Renatas 

Bedalis, Daiva Tijūnonienė, Sonata Gaušienė 2017-03-16, Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato 

parapijos salė).  

„Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ (vyresn. mokytojas Evaldas Vaitkevičius, 2017-03-17, 

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla).   

„Taisyklingo kvėpavimo svarba grojant pučiamaisiais instrumentais“ (vyresn. mokytojas Renatas Bedalis, 

2017-03-21, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla).  
„Refleksijos metodo taikymas pedagoginėje veikloje. Supažindinimas su D. Kolb mokymosi iš patirties 

modeliu“ (vyresn. mokytojai Renatas Bedalis, Sonata Gaušienė, Daiva Tijūnonienė, 2017-03-30, Panevėžio r. 

muzikos mokykla).  
„Akordeonų ansamblių muzikavimo ypatumai“ (mokytojos metodininkės Janina Mikalkevičienė ir Diana 

Venckienė, 2017-04-05, Panevėžio r. muzikos mokykla). Informacija interneto svetainėje → 2017–2018 m. m. 

→ naujienos www.muzikosmokyklapr.lt 

Rezultatas. Plėtojamas profesinis bendradarbiavims ir gerosios patirties sklaida. Kvalifikacijos tobulinimo 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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renginiuose įgytos žinios ir gebėjimai taikomi praktinėje veikloje.  

1.3. Skatinti 

mokyklos 

bendruomenės narius 

įgyti jų kompetenciją 

ir praktinę veiklą 

atitinkančią 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

2017-06-12 vyresn. mokytoja Daiva Valkūnienė įgijo muzikavimo (fortepijono), ansamblio ir antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. (Panevėžio r. muzikos mokyklos 

mokytojų atestacijos komisijos 2017-06-12 posėdžio protokolas Nr. 2). 

Rezultatas. Plėtojama mokymo(si) proceso valdymo mokytojo profesinė kompetencija. 

 

 

1.4. Atrasti mokyklos 

veiklos kokybės 

sėkmes bei trukdžius 

ir nustatyti 

tobulintinas sritis. 

Mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-110 patvirtinta veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupė atliko vienos srities teminį įsivertinimą. 

1. Sritis. Mokyklos kultūra. Tema – Mokyklos kultūra. Kontekstas. Apklausti tėvai (globėjai, rūpintojai) ir 

mokytojai. Kokybės įsivertinimui atlikti buvo naudojama internetinė platforma IQESonline Lietuva. 

Darbo grupė pasinaudojo joje esančia jau sukurta medžiaga, ją pritaikė mokyklai. Vykdant veiklos kokybės 

įsivertinimą buvo naudojama internetinės platformos IQESonline Lietuva elektroninė apklausa (pagal 

elektroninį paštą). 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai parengė 2016–2017 m. m. srities ,,Mokyklos kultūra“ veiklos 

kokybės įsivertinimo ataskaitą ir pristatė mokyklos bendruomenei (mokytojų tarybos 2017-08-31 posėdžio 

protokolas Nr. MTP-1). Su rezultatais supažindinta mokyklos bendruomenė. Veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijos ir įsipareigojimai naudojami mokyklos veiklai tobulinti. Išoriniai mokyklos partneriai ir 

suinteresuotieji asmenys informuoti apie svarbiausius rezultatus ir tolimesnius veiksmus (mokyklos tarybos 

2017-08-31 posėdžio protokolas Nr. MT-1, tėvų (globėjų, rūpintojų) 2017-09-01–03 susirinkimo protokolas 

Nr. T-1). 2016–2017 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita viešinama internetinėje svetainėje 

wwwmuzikosmokyklapr.lt 

Rezultatas. Mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja įsivertinant ir tobulinant mokyklos veiklą, įsivertinimo 

duomenis panaudoja mokyklos veiklai planuoti ir tobulinti. 

Uždavinio 

įgyvendinimas 
3 taškai 

III. Tikslas – vadovautis bendra filosofija, vertybių sistema ir ją puoselėti. 

1.1. Ugdyti  

mokinių 

kūrybiškumą, 

entuziazmą, 

saviraiškos laisvę. 

Muzikos mokyklos 2016–2017 m. m. koncertinėje ir kitoje veikloje – 64 renginiai. 

Informacija internetinėje svetainėje → veikla www.muzikosmokyklapr.lt 

Rezultatas. Ugdoma koncertinė praktika, sceninė patirtis. Veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams 

pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį. Tobulinamos iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, pažinimo kompetencijos. 

1.2. Ugdyti  Projekto ,,Didysis Grand pas“ regioninis turas, organizatoriai Kauno Miko Petrausko ir Panevėžio r. muzikos 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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mokinių kūrybinę 

veiklą, skatinant 

dalintis patirtimi, 

meniniais ieškojimais 

ir bendradarbiaujant 

tarpusavyje. 

mokyklos (2017-02-13, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salė). 

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų (Krekenava) koncertas ,,Sugrįžimai“ (2017-03-21, Biržų 

pilies menė). 

I Respublikinis styginių instrumentų ir fortepijono jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas ,,Muzikinė mozaika“ 

(Organizatorė – Panevėžio r. muzikos mokykla. 2017-04-06, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salė). 

I respublikinis festivalis ,,Crossover style“. Dalyvavo MM Naujamiesčio skyriaus neįprastos sudėties mišrus 

ansamblis. (2017-04-22, Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyra“). 

Meninis integruotas projektas ,,Džiazo galerija“ (2017-05-05, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

gimnazija). 

Lietuvos kultūros dienos. Dalyvavo Muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“  

(2017-06-21–29, Italija, Giuliano miestas). 

Kanklių stovykla „Skambantys kankleliai 2017“ (Panevėžio r. muzikos mokyklos Ramygalos skyriuje 

prasidėjusi birželio 29 d. – liepos 3 d., stovyklavo Utenos r. Sudeikiuose, kur įvyko XI Lietuvos kanklininkų 

stovykla „Skambantys kankleliai“). 

Rezultatas. Mokiniai tobulina iniciatyvumo, kūrybingumo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

1.3. Atskleisti ir  

plėtoti jaunųjų talentų 

atlikimo meno 

profesinius įgūdžius. 

2017 m. šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojai. 

Paulina Lukoševičiūtė ir Danielė Augulytė – Respublikinio festivalio-konkurso „Grand Pas“ 

nugalėtojos, prizas Grand Prix (2017 m., vyresn. mokytojos Sonata Gaušienė ir Daiva Valkūnienė). 

Akvilė Ropytė – XIII Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso Panevėžio regiono II turo laureatė 

(2017 m., mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė). 

Domantas Augulis, Ugnius Švoba – II tarptautinio akordeonininkų konkurso ,,Liepsnojantys akordeonai“ 

nugalėtojai, III vieta, B kategorija. (2017 m., mokytojos metodininkės Diana Venckienė, Janina 

Mikalkevičienė).   

Viktorija Staškūnaitė – II respublikinio profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir 

kamerinių ansamblių konkurso laureatė, II vieta (2017 m., vyresn. mokytoja Daiva Valkūnienė). 

Domantas Augulis – I tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso laureatas, III vieta  (2017 m., 

mokytoja metodininkė Diana Venckienė). 

Danielė Augulytė – tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso ,,Mažieji talentai“ diplomantė (2017 m., vyresn. 

mokytoja Daiva Valkūnienė). 

Rugilė Banaitytė ir Mingailė Mačiukonytė – Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės vardo jaunųjų 

stygininkų festivalio-konkurso  laureatės (2017 m., vyresn. mokytoja Daiva Tijūnonienė ir mokytoja 

metodininkė Diana Labudienė, koncertmeisteris Gintaris Brazauskas). 

Ugnė Šatavičiūtė ir Austėja Krauzaitė VI Respublikinio meninės raiškos mokinių konkurso ,,Iš močiutės 

skrynios“ nugalėtojos, I laipsnio diplomas (2017 m., vyresn. mokytoja Asta Dervinienė ir mokytoja 

metodininkė Loreta Venslavičienė). 
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Mergaičių ansamblis: Jorinta Viliūnaitė, Skaistė Ulytė, Airelija Marozaitė, Urtė Ragaišytė, Danielė Augulytė, 

Liucija Augulytė – Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ nugalėtojos, II vieta,  

B grupė. (2017 m., mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė, koncertmeisteris Gintaris Brazauskas). 

Rezultatas. Pasirodo originaliu muzikavimu ir siekia aukščiausių rezultatų. 

1.4. Tęsti  

bendradarbiavimą ir 

dalytis profesine 

patirtimi.  

Plėtojamas profesinis bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida. 

Kultūrinės edukacijos projekto ,,Folkvirusas 2017“ pirmas etapas. Dalyvavo mokyklos partneriai – Panevėžio 

r. muzikos mokykla, Kupiškio meno mokykla, Jonavos J. Miščiukaitės muzikos mokykla, Kėdainių muzikos 

mokykla ir Raseinių MM tautinių instrumentų bei akordeono skyrių mokytojų ir mokinių komandos. (Kėdainių 

muzikos mokykla, 2017-09-11). 

Pravestos edukacinės programos lopšelių-darželių auklėtiniams (Ramygalos lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ ir 

Naujamiesčio lopšelio-darželio ,,Bitutė“ auklėtiniams).  

Aukštaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų vadovų apskritojo stalo diskusija tema ,,Vadovas – mokytojas 

– mokinys. Motyvacijos darbui ir mokymuisi skatinimas“. (Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė, 

2017-03-22, Kėdainių muzikos mokykla).  

Tarptautinio festivalio ,,Skambėk, jaunyste“ dalyviams pravestos meistriškumo pamokos, lektoriai: Debbie 

Shaw (fortepijonas), Michael Lobo St Augustine's mokyklos direktorius, choro vadovas (Didžioji Britanija), 

Kęstutis Plančiūnas (Panevėžio r. muzikos mokyklos mokytojas metodininkas, vaikų ir jaunimo simfoninio 

orkestro vadovas). 2017-06-02, Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos salė. Informacija 

interneto svetainėje → 2017–2018 m. m. → naujienos www.muzikosmokyklapr.lt 

Profesionalūs menininkai: LMTA profesorė Lina Naikelienė, profesorius Tauras Adomavičius, Nacionalinės 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis. Kauno 

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Nerijus Jakštonis. Debbie Shaw (fortepijonas), Michael Lobo St 

Augustine's mokyklos direktorius, choro vadovas (Didžioji Britanija). 

Rezultatas. Vaikai ir jaunimas muzikuoja kartu su profesionaliais Lietuvos menininkais ir dalyvauja jų 

organizuojamuose meistriškumo kursuose. Vyksta bendradarbiavimas, patirties perdavimas ir gerosios 

praktikos sklaida tarp muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų. 

1.5. Įgyvendinti  

partnerystės 

projektus.   

 

Panevėžio r. muzikos mokyklos bendruomenės organizuoti partnerystės projektai: 

VIII šalies akordeono muzikos festivalis ,,Pavasario spalvos 2017“ (2017-04-05, Naujamiesčio kultūros centro 

salė). 

I respublikinis styginių instrumentų ir fortepijono jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas ,,Muzikinė mozaika“ 

(2017-04-06, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salė). 

XII tarptautinė festivalio ,,Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro stovykla (2017-06-01–04, 

Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namai). 

XII tarptautinio festivalio ,,Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertai: Kėdainių 

evangelikų reformatų bažnyčioje 2017-06-03, Bistrampolio dvare 2017-06-04. 

http://www.muzikosmokyklapr.lt/
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Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas ,,Dainų dainelė“ (2017-12-15, Savivaldybės didžioji salė). 

2017 m. socialiniai partneriai: Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazija, Ukmergės, Garliavos meno mokyklos, Vilniaus ,,Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Kėdainių, 

Panevėžio, Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudolfo Lymano, Kupiškio, Mažeikių Vytauto Klovos, Pasvalio 

muzikos mokyklos. Tėvai (globėjai, rūpintojai). Panevėžio bendruomenių rūmų šokių kolektyvas 

,,Grandinėlė“. Choras  „One Voice“ (Didžioji Britanija, vadovė Gražina Ellis). 

Rezultatas. Vaikai ir jaunimas muzikuoja kartu su profesionaliais Lietuvos menininkais ir dalyvauja jų 

organizuojamuose meistriškumo kursuose. Vyksta bendradarbiavimas, patirties perdavimas ir gerosios 

praktikos sklaida tarp muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų. 

Uždavinio 

įgyvendinimas 
3 taškai 

IV. Tikslas – savivaldos institucijoms inicijuoti mokyklos veiklos pokyčius ir dalyvauti juos įgyvendinant. 

1.1. Stiprinti  

mokinių mokymosi 

motyvaciją, gerinant 

mokytojų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

bendradarbiavimą. 

Mokytojų tarybos posėdžiai: „Mokinio sėkmė – mokyklos sėkmė“ (2017-08-31), ,,Pirmo pusmečio rezultatai, 

gerinimo keliai“  

(2017-12-21). 

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) sistemingai informuojami ir šviečiami. Organizuojami susirinkimai tėvams 

(globėjams, rūpintojams). Mokykloje veikianti sistema užtikrina kokybišką tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimą ir švietimą pedagoginėmis, ugdymo ir kitomis temomis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas 

,,Pirmo pusmečio ugdymo(si) rezultatų aptarimas“ (2017-12-11–13). 

Vyksta tėvų (globėjų, rūpintojų) individualūs pokalbiai su dalyko mokytojais, individualių ir grupinių pamokų 

stebėjimas, mokyklos organizuojamų renginių stebėjimas ir įvertinimas. Kalėdiniai renginiai tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ,,Kalėdinė sakmė“, ,,Baltos Kalėdos“, ,,Mikės Kalėdos“ (2017-12-18–20, 

Krekenavoje, Ramygalos ir Naujamiesčio skyriuose). 

Rezultatas. Apibendrinti mokslo metų rezultatai, individuali ugdytinių pažanga. Numatytos tolesnės veiklos 

gairės.  

1.2. Inicijuoti  

pokyčius mokykloje. 

Dalyvavimas projekte „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“ 

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017-11-16, pabaiga 2018-11-30. 

1.3. Užtikrinti  

saugią, tvarkingą, 

atitinkančią higienos 

reikalavimus aplinką. 

Nupirkti muzikos instrumentai ir jų priedai. Atnaujinti šviestuvai, kompiuterinė technika. Naujamiesčio 

skyriuje išdažytos klasių grindys.  

Rezultatas. Estetiška aplinka padeda įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje, mokyklos vizijoje, 

nuostatuose, strateginiame plane apibrėžtas funkcijas, tikslus ir uždavinius. 

1.4. Stiprinti  

mokyklos įvaizdį, 

Pagaminti ir pakabinti mokyklos viešinimo ženklai. Mokyklos vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje 

www.muzikosmokyklapr.lt arba vietos spaudoje. Tėvai (globėjai, rūpintojai) daugiau informacijos apie 
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kelti bendruomenės 

kultūrą. 

mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus randa atvykę į įstaigą, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.panrs.lt. 

Rezultatas. Sėkmingai įgyvendinamas mokyklos strateginis planas. 

Uždavinio 

įgyvendinimas 
3 taškai 

 

Vizija 

Tapti Panevėžio – besimokančio rajono – gyventojų, ypač jaunosios kartos, muzikinės kompetencijos įgijimo bei plėtotės centru, 

kuris muzikinės kultūros paveldą derina su geriausiais muzikinio ugdymo pasiekimais Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, racionaliai 

atsižvelgdamas į rinkos poreikius, šitaip savo ugdomuoju poveikiu ir mokyklos edukacine aplinka prisidėdamas prie Panevėžio rajono 

gyventojų darnos jausmo ir kūrybinių galių siekio.  

Misija 

Būti švietimo institucija, dalyvaujančia realizuojant kompleksinį muzikinio ugdymo tikslą diversifikuotame švietime, teikiančia 

neformalųjį muzikinį ugdymą, ir šia savo veikla prisidėti prie Panevėžio rajono tapsmo besimokančiu rajonu, prie Lietuvos muzikinės 

kultūros tradicijų puoselėjimo bei šalies ir jos gyventojų socialinės integracijos į ES.  

Vertybės 

Lyderystė – mokomės kartu ir siekiame bendro tikslo. 

Filosofija 

 Mokomės iš nesėkmių, sėkmes panaudojame veiklai tobulinti. 

Mokyklos veiklos prioritetas 

Kuriama šiuolaikinė ir savitais bruožais pasižyminti muzikos mokykla, užtikrinanti ugdymo kokybę, skatinanti visapusišką mokinio 

asmenybės raidą, telkianti visų bendruomenės narių pastangas mokyklos veiklai ir ugdymui tobulinti, mokyklos kultūrai puoselėti.  

 

2018 m. tikslai ir uždaviniai 

 

I. Tikslas – teikti mokiniams kokybišką neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą. 

Uždaviniai: 

      1. Vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą. 

      2. Tirti mokinių mokymo(si) didaktines problemas ir jų sprendimo galimybes. 

      3. Stiprinti mokytojų profesines kompetencijas. 

4. Inicijuoti pokyčius mokykloje. 

5. Atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. 

II Tikslas – stiprinti mokyklos įvaizdį. 

Uždaviniai: 

http://www.panrs.lt/
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1. Rengti koncertus, muzikinius spektaklius, konkursus, festivalius. 

2. Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose festivaliuose  

3. Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose konkursuose. 

4. Rengti edukacinius užsiėmimus. 

III Tikslas – patalpų ir materialinės bazės tolesnis turtinimas ir pritaikymas veiklos specifikai. 

Uždavinys: . Sudaryti geresnes sąlygas mokinių mokymuisi ir mokytojų darbui. 

 

2018 m. veiklos plano turinys. 

 

I. Tikslas – teikti mokiniams kokybišką neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdymo laikas 
Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšos/ištekliai 

Laukiamas 

rezultatas 
Partneriai 

1. Vertinti 

mokinių 

pasiekimus ir 

pažangą  

Informacijos apie 

mokyklos teikiamas 

paslaugas viešinimas, 

pristatymas 

Visus metus 
Laima 

Plančiūnienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Suteikiamos 

pasirinktos meno 

srities žinios ir 

raiškos pagrindai 

bei dalykinės 

kompetencijos 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

Konsultacijos. 

Naujų mokinių priėmimas 
08–09 Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Stendų apipavidalinimas Visus metus 

Diana Venckienė 

(Krekenava) 

Vaida Nevulienė 

(Ramygalos 

skyrius) 

Spec. 

programų 

lėšos 

Antrojo muzikos 

instrumento atsiskaitymai 

2–7 klasių mokiniams 

05-08 13.00 val. 

12-04 13.00 val. 

Krekenava 

Natalja 

Malyševa 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

05-09 13.00 val. 

12-05 13.00 val. 

Ramygalos sk. 

Gintaris 

Brazauskas 

05-10 14.00 val. 

12-06 14.00 val. 

Naujamiesčio sk. 

Angelė 

Jankauskienė 
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Muzikavimo 

atsiskaitymai 

2–6 klasių mokiniams 

05-15 13.00 val. 

12-11 13.00 val. 

Krekenava 

Vijoleta 

Kirpotienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suteikiami 

pasirinkto 

vokalinio arba 

instrumentinio  

muzikavimo 

pradmenys 

05-16 13.00 val. 

12-12 13.00 val. 

Ramygalos sk. 

Daiva 

Valkūnienė 

05-17 13.00 val. 

12-13 13.00 val. 

Naujamiesčio sk. 

Asta Dervinienė 

Vykdyti profesinės 

linkmės muzikinio 

ugdymo modulio 

programą 

09–11 Mokytojai 
Krepšelio 

lėšos 

Gabiems ir itin 

gabiems muzikai 

mokiniams 

sudaromos 

galimybės ir 

sąlygos plėtoti 

ryškius 

muzikinius 

gebėjimus ir 

įgūdžius, 

tobulinti 

muzikinę, 

asmeninę, 

socialinę ir kitas 

kompetencijas 

Solfedžio egzaminas 

4 klasės mokiniams 

05-22 13.00 val. 

Krekenava 

Natalja 

Malyševa 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgytas pradinis 

muzikinis 

raštingumas Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

05-23 13.00 val. 

Ramygalos sk. 
Vaida Nevulienė 

05-24 13.00 val. 

Naujamiesčio sk. 

Audrius Dervinis 

Solfedžio egzaminas 

7 klasės mokiniams 

05-22 15.00 val. 

Krekenava 

Vijoleta 

Kirpotienė 
Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Įgytas pagrindinis 

muzikinis 

raštingumas 
05-23 15.00 val. 

Ramygalos sk. 
Vaida Nevulienė 
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05-24 15.00 val. 

Naujamiesčio sk. 
Audrius Dervinis 

Muzikavimo 

egzaminas 

4 klasės mokiniams 

05-15 16.00 val. 

Krekenava 
Sonata Gaušienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyti pradiniai 

muzikavimo 

įgūdžiai 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai), 

bendruomenė 

Ramygalos sk. 

05-16 16.00 val. 

Evaldas 

Vaitkevičius 

05-17 16.00 val. 

Naujamiesčio sk. 

Angelė 

Jankauskienė 

Muzikavimo 

egzaminas 

7 klasės mokiniams 

05-29 16.00 val. 

Krekenava 
Sonata Gaušienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Įgyti pagrindinio 

muzikavimo 

įgūdžiai 

05-30 15.00 val. 

Ramygalos sk. 

Evaldas 

Vaitkevičius 

05-31 16.00 val. 

Naujamiesčio sk. 

Angelė 

Jankauskienė 

2.Tirti  

mokinių 

mokymo(si) 

didaktines 

problemas ir jų 

sprendimo 

galimybes 

Tyrimas: 

,,Psichologiniai ir 

socialiniai mokymo(si) 

veiksniai ir jų įtaka 

muzikos mokyklos 

mokinių mokymosi 

motyvacijai“ 

03 Vaida Nevulienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Tiriamos mokinių 

mokymo(si) 

elgesio ir 

emocinės 

problemos 

Mokiniai 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

3. Stiprinti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas 

Projekto ,,Jungtinis 

 Lietuvos vaikų choras“ 

seminarų ciklas  

01 Vaida Nevulienė    

Tarptautinė mokslinė-

teorinė konferencija 

„Gamtamokslinis 

ugdymas XXI a. 

mokykloje“ 

Pranešimas  

,,Etninės kultūros 

integravimo galimybės 

gamtamoksliniame 

02-21 

Panevėžio Beržų 

progimnazija 

Loreta 

Venslavičienė 

Evaldas 

Vaitkevičius 

 

Mokytojai 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

įgytas žinias ir 

gebėjimus, gerąją 

kolegų darbo 

patirtį taiko savo 

praktinėje 

Šalies ir 

užsienio 

mokymo 

įstaigos, 

švietimo 

centrai 
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ugdyme“, mokytoja 

metodininkė Loreta 

Venslavičienė 

veikloje 

Seminaras mokytojams 

„Interaktyvios lentos 

panaudojimo galimybės“ 

06 
Laima 

Plančiūnienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Darbuotojai turės 

darbui būtinas 

kompetencijas ir 

kvalifikaciją 

Panevėžio 

rajono ir 

Panevėžio 

miesto 

pedagogų 

švietimo 

centrai 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras ir kt. 

Akordeonistų asociacijos 

seminaras-praktikumas  

08-03–05 

Palangos Stasio 

Vainiūno MM 

Janina 

Mikalkevičienė 

Diana Venckienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Seminaras mokytojams 

,,Socialinių ir emocinių 

kompetencijų 

tobulinimas“ 

10 
Laima 

Plančiūnienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

4. Inicijuoti 

pokyčius 

mokykloje 

Vyr. mokytojo 

Renato Bedalio atestacija 
06 

Mokytojų 

atestacinė 

komisija 

  

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

skyriaus 

vyriausioji 

specialistė 

Sigita 

Jasiūnienė 

Dalyvauti  

2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programoje 

(9 prioritetas 

,,Neformalaus švietimo 

infrastruktūros 

tobulinimas“) 

Nuo 01 
Savivaldos 

institucijos 

Europos 

Sąjungos 

fondų lėšos 

Savivaldos 

institucijos 

inicijuoja 

mokyklos veiklos 

pokyčius ir 

dalyvauja juos 

įgyvendinant 

 

Savivaldybės 

administracija 

 

Etninės kultūros ugdymo 

programos įgyvendinimas 
Nuo 09-01 Mokytojai Biudžeto lėšos 

Tobulinamos 

žinios apie etninę 

kultūrą 
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Parengti  

2018–2020 m. strateginį 

planą 

2018-02–11 

Strateginio 

planavimo 

grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Antrojo etapo 

įgyvendinimas. 

Strateginis 

pasirinkimas ir  

plano sukūrimas 

(iš strateginės 

analizės ir ateities 

vizijos, 

strategijos 

formulavimo) 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai), 

Savivaldybės 

administracija 

Susitikimas su Ramygalos 

skyriaus akordeonininkais 

alumnais 

04 Diana Venckienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Gerosios patirties 

sklaida 
Alumnai 

Vykdyti NVŠ programas: 

,,Akordeonistų 

ansamblis“ 

„Skamba kanklės“ 

,,Linksmasis ritmas“ 

,,Muzikos svetainė“ 

02–06 

09–12 

Diana Venckienė 

Loreta 

Venslavičienė 

Vaida Nevulienė 

Europos 

Sąjungos NVŠ 

lėšos 

Ugdomos ir 

plėtojamos vaikų 

kompetencijos 

per saviraiškos 

poreikio 

tenkinimą 

 

5. Atrasti  

mokyklos veiklos 

kokybės sėkmes 

bei trukdžius ir 

nustatyti 

tobulintinas sritis 

 

 

 

Darbuotojų vertinimas 01 
Laima 

Plančiūnienė 
 

Mokyklos 

bendruomenės 

nariai dalyvauja 

įsivertinant ir 

tobulinant 

mokyklos veiklą 

 

Atlikti  

mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimą  

Sritis – ,,Pagalba 

mokiniui“ 

04–05 
Įsivertinimo 

darbo grupė  

Spec. 

programų 

lėšos 

Mokiniai 

Mokytojai 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

Įgyvendinto  

2018 m. veiklos plano 

įvertinimas 

12 Darbo grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

 

II. Tikslas – stiprinti mokyklos įvaizdį. 

 

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšos/ištekliai 

Laukiamas 

rezultatas 
Partneriai 
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1.Rengti koncertus, 

muzikinius 

spektaklius, 

konkursus, 

festivalius 

1–2 klasių solfedžio 

festivalis konkursas  

 ,,Do re mi“ 

04 

Ramygala 

Vaida 

Nevulienė 
Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdoma 

koncertinė 

praktika, sceninė 

patirtis 

 

Šalies fortepijono ir 

styginių instrumentų 

festivalis-konkursas 

,,Muzikinė mozaika“ 

04 

Sonata 

Gaušienė 

Natalja 

Malyševa 

Daiva 

Tijūnonienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Aukštaitijos 

regiono 

muzikos ir 

meno 

mokyklos 

Koncertai ,,Pavasario 

balsai“ lopšeliuose-

darželiuose ,,Sigutė“, 

,,Gandriukas“, ,,Bitutė“ 

 

04 

Krekenava 

Ramygala 

Naujamiestis 

Vijoleta 

Kirpotienė 

Evaldas 

Vaitkevičius 

Angelė 

Jankauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Koncertas  

,,Tau, mano Mamyte“ 

05–04 

Bistrampolio 

dvaras 

Visi mokytojai 

Spec. 

programų 

lėšos 

Savivaldybės  

administracija 

Koncertai 

 ,,Skamba kanklės“ 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams)  

05 

Krekenava 

Ramygala 

Loreta 

Venslavičienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Veiklos ir 

metodai yra 

prieinami visiems 

vaikams pagal 

amžių, 

išsilavinimą, 

turimą patirtį 

neatsižvelgiant į 

jų socialinę padėtį 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

Koncertas ,,Pavasario 

linksmybės“ 

Dalyvauja Naujamiesčio 

skyriaus fortepijono 

klasės mokiniai 

05 
Angelė 

Jankauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Džiazo festivalis 

,,Džiazas su tortu“ 

 

05 
Evaldas 

Vaitkevičius 

Spec. 

programų 

lėšos 

Fortepijoninės muzikos 

koncertas ,,Pavasario 

eskizai“ 

05 

Sonata 

Gaušienė 

Natalja 

Malyševa 

Spec. 

programų 

lėšos 
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Angelė 

Jankauskienė 

Koncertas ,,Mamai“ 

Dalyvauja Ramygalos 

skyriaus fortepijono 

klasės mokiniai 

05 
Daiva 

Valkūnienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Muzikinės pjesės 

konkursas 

05 Daiva 

Valkūnienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Šalies fortepijoninės ir 

kamerinės muzikos 

festivalis ,,Vaikystės 

perlai“ 

11 

Sonata 

Gaušienė 

Natalja 

Malyševa 

Angelė 

Jankauskienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Ukmergės 

meno mokykla 

Panevėžio, 

Kėdainių MM 

Rajono vaikų ir 

moksleivių konkursas 

,,Dainų dainelė“ 

12 
Laima 

Plančiūnienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Kalėdiniai muzikiniai 

spektakliai  

,,Senelės pasaka“ 

12 

 

Diana 

Venckienė 

(Krekenava) 

Loreta 

Venslavičienė 

(Ramygala) 

Jecinta 

Garbaliauskienė 

(Naujamiestis) 

Spec. 

programų 

lėšos 

Tobulina 

iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 

kompetencijas 

 

Šalies festivalis 

,,Vyturėlis“ 

Dalyvauja Krekenavos 

akordeono klasės 

mokiniai 

02-24 
Diana 

Venckienė 

Spec. 

programų 

lėšos  

 

Žemaitijos ir Klaipėdos 

krašto tautinių 

03-09–10 

Palanga 

Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 
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instrumentų ansamblių ir 

orkestrų festivalis 

„Trimitatis“, 

dalyvauja kanklių 

ansamblis ,,Kanklytės“ 

lėšos 

Akordeonininkų 

maratonas, 

dalyvauja 

akordeonininkai 

03-09 

Kauno Juozo 

Gruodžio meno 

mokykla 

Janina 

Mikalkevičienė 

Diana 

Venckienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Tobulina 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas 

Garsina mokyklos 

vardą 

Lietuvos 

akordeonistų 

asociacija 

Projektas ,,Folkvirusas“. 

Meistriškumo kursai 

03-17  

Kėdainių MM 

Audrius 

Dervinis 

Asta 

Dervinienė 

Loreta 

Venslavičienė 

Diana 

Venckienė 

Janina 

Mikalkevičienė 

Kęstutis 

Plančiūnas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Istorinis koncertas ,,Kur 

aisiu aisiu...“, dalyvauja 

kanklių ansamblis 

,,Kanklytės“ 

05 

Biržų pilis 

Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Biržų Vlado 

Jakubėno MM 

Mzikos ir šokių festivalis 

Lenkijoje. 

Dalyvauja tautinių 

instrumentų orkestras 

,,Žilvitis“ 

06 

Asta 

Dervinienė 

Audrius  

Dervinis 

Spec. 

programų 

lėšos 
Panevėžio 

bendruomenių 

rūmų šokių 

kolektyvas 

,,Grandinėlė“ 

Muzikos ir šokių 

festivalis Prancūzijoje. 

Dalyvauja tautinių 

instrumentų orkestras 

,,Žilvitis“ 

06 

Asta 

Dervinienė 

Audrius  

Dervinis 

Spec. 

programų 

lėšos 
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Lengvosios muzikos 

orkestro išvyka į 

Didžiąją Britaniją 

06-23–25 Kęstutis 

Plančiūnas 

Spec. 

programų 

lėšos 

Choras  

,,One voice“ 

(Weymouth) 

Lietuvos šimtmečio 

dainų šventė ,,Vardan 

tos...“ 

Dalyvauja: 

Jungtinis jaunių choras 

Tautinių instrumentų 

orkestras ,,Žilvitis“ 

Pučiamųjų instrumentų 

orkestras 

Kanklių ansamblis 

,,Kanklytės“ 

07 

Vaida 

Nevulienė 

Jecinta 

Garbaliauskienė 

Vijoleta 

Kirpotienė 

Asta 

Dervinienė 

Audrius  

Dervinis 

Kęstutis 

Plančiūnas 

Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Akordeonininkų 

maratonas. 

Dalyvauja Naujamiesčio 

skyriaus akordeonininkai 

08-30  

Vilniaus Šv. 

Kotrynos 

bažnyčia 

Janina 

Mikalkevičienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Tobulina 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas 

Garsina mokyklos 

vardą 

Lietuvos 

akordeonistų 

asociacija 

Muzikos ir šokių 

festivalis Kinijoje. 

Dalyvauja tautinių 

instrumentų orkestras 

,,Žilvitis“ 

09 

Asta 

Dervinienė 

Audrius  

Dervinis 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Projekto ,,Skambančių 

kanklelių“ kelias per 

šimtmečio Lietuvą“ 

baigiamasis koncertas. 

Dalyvauja kanklių 

ansamblis ,,Kanklytės“ 

09 

Užpaliai 

Utena 

Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

3. Dalyvauti šalies 

ir tarptautiniuose 

konkursuose 

Balio Dvariono 

nacionalinis konkursas, 

II regioninis turas 

02 

Panevėžys 

Loreta 

Venslavičienė 

Daiva 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pasirodo 

originaliu 

muzikavimu ir 
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Valkūnienė siekia aukščiausių 

rezultatų Lietuvos vaikų ir 

moksleivių TV konkurso 

,,Dainų dainelė“,  

2 etapas  

01 

Panevėžys 

Vaida 

Nevulienė 

Gintaris 

Brazauskas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

VII Respublikinis 

meninės raiškos 

festivalis-konkursas ,,Iš 

močiutės skrynios“. 

Dalyvauja tautiniais 

instrumentais grojantys 

mokiniai 

03 

Loreta 

Venslavičienė 

Asta 

Dervinienė 

Audrius  

Dervinis 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

III tarptautinis konkursas 

„Jaunieji talentai 2018“ 

03-15 

Kupiškis 

Daiva 

Valkūnienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Liaudies instrumentinių 

ansamblių konkursas 

Dauguose 

03  

Spec. 

programų 

lėšos 

Pasirodo 

originaliu 

muzikavimu ir 

siekia aukščiausių 

rezultatų 

Pasirodo 

originaliu 

muzikavimu ir 

siekia aukščiausių 

rezultatų 

 

Meninės raiškos tautinių 

instrumentų konkursas 

03 

Šiaulių 1-oji 

MM 

Loreta 

Venslavičienė 

 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Tarptautinis liaudies 

instrumentalistų 

festivalis-konkursas 

„Groju lietuvišką pjesę“ 

03 

Rokiškio 

Rudolfo 

Lymano MM 

Mokytojai 

Spec. 

programų 

lėšos 
 

Tarptautinis styginių 

instrumentų jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

,,Diena su lietuviška 

pjese“. 

Dalyvauja Ramygalos 

skyriaus smuiko klasės 

mokiniai 

03-24 

Vilniaus 

Karoliniškių 

MM 

Diana 

Labudienė 

Spec. 

programų 

lėšos 
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Šalies festivalis 

konkursas ,,Giesmių 

giesmelė“. 

Dalyvauja jaunučių 

choras 

04 

Kaunas 

Vaida 

Nevulienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Juozo Pakalnio 

pučiamųjų instrumentų 

konkursas. 

Dalyvauja Krekenavos 

saksofono klasės 

mokiniai 

04 

Panevėžys 
Renatas Bedalis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Tarptautinis Algirdo 

Ločerio akordeonininkų 

konkursas 

05 

Biržai 

Diana 

Venckienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Marijos Jolantos 

Černienės V styginių 

instrumentų konkursas-

festivalis. 

Dalyvauja Krekenavos ir 

Ramygalos skyriaus 

smuiko klasės mokiniai 

11 

Panevėžys 

Daiva 

Tijūnonienė 

Diana 

Labudienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Tarptautinis festivalis-

konkursas ,,Linksmasis 

akordeonas“ 

 

11-01–20 

Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų 

gimnazija 

Janna 

Mikalkevičienė 

Spec. 

programų 

lėšos 
 

Petro Vyšniausko III 

festivalis-konkursas 
11 Renatas Bedalis 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Respublikinis konkursas, 

skirtas Šv. Cecilijai. 

Dalyvauja Naujamiesčio 

skyriaus jaunučių choras 

11 

Panevėžys 

Jecinta 

Garbaliauskienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Konkursas-festivalis 

,,Pjesių vitražai“ 
12 

Loreta 

Venslavičienė 

 

Spec. 

programų 

lėšos 
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4. Rengti 

edukacinius 

užsiėmimus 

Popietė tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

,,Repeticija prieš 

egzaminus“ 

05 
Diana 

Venckienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tobulina 

pažinimo 

kompetencijas 

 

Renginys „Nuo 

piemenėlio iki 

muzikantėlio“ 

Edukacinė popietė  

„Kankliuokime visi“ 

06  

Panevėžio 

kraštotyros 

muziejus 

 

Edukacinės 

popietės 

rengėja 

Loreta 

Venslavičienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

 

Edukacinė kelionė į 

Kernavę 

 

08 

Asta 

Dervinienė 

Audrius  

Dervinis 

Spec. 

programų 

lėšos 

Šiaulių 

muzikos 

mokykla, 

mukytojas 

Arūnas 

Stankus 

 

III. Tikslas – patalpų ir materialinės bazės tolesnis turtinimas ir pritaikymas veiklos specifikai. 

 

Uždaviniai Priemonės 
Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšos/ištekliai 

Laukiamas 

rezultatas 
Partneriai 

1. Sudaryti 

geresnes sąlygas 

mokinių 

mokymuisi ir 

mokytojų darbui 

Įvesti internetinį ryšį 

Ramygalos skyriuje 
02 

Laima 

Plančiūnienė 

Spec. 

programų 

lėšos 

Sėkmingai 

įgyvendinamas 

mokyklos 

strateginis planas 

 

Įrengti muzikos 

istorijos klasę 

Naujamiesčio skyriuje 

08 

Antanas 

Ramanauskas 
Išdažyti klasių grindis 

Naujamiesčio skyriuje 
08 

Suremontuoti klasę 

Krekenavoje 
06–08 

Sukurti ir pagaminti 

mokyklos emblemą 
10 

Laima 

Plančiūnienė Pagaminti ir paviešinti 

mokyklos atributiką 
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Savivaldos institucijų veikla. 

 

Tema Vykdymo laikas Atsakingi vykdytojai Partneriai 

Mokyklos taryba 

Dėl įgyvendinto 2017 metų mokyklos veiklos 

plano įvertinimo 

Dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių 

įgyvendinimo ir siūlymų teikimo 

Dėl pritarimo 2018 m. mokyklos veiklos plano 

projektui 

01 Loreta Venslavičienė 

Mokytojai 

Darbo tarybos 

nariai Dėl pritarimo mokyklos direktoriaus 2017 m. 

veiklos ataskaitai ir sprendimo teikimo 

Savivaldybės administracijai 

Dėl siūlymų teikimo mokyklos 2018 m. 

biudžeto panaudojimui 

02 
Sabina Fiodorova 

Laima Plančiūnienė 

Dėl 2018–2019 m. m. ugdymo plano projekto 

aptarimo 
05 Ugdymo plano darbo grupė  

Dėl pasiruošimo 2018–2019 mokslo metams. 

Dėl pritarimo 2018–2019 mokslo metų ugdymo 

plano projektui 

08 Laima Plančiūnienė  

Mokytojų taryba 

Dėl 2017–2018 m. m. II pusmečio rezultatų 

aptarimo ir siūlymų teikimo 

Dėl 1–6 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę  

Dėl ES projekto įgyvendinimo 

05 
Laima Plančiūnienė 

Mokytojai 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

skyriaus 

vyriausioji 

specialistė 

Sigita 

Jasiūnienė 

Dėl pritarimo 2018–2019 m. m. ugdymo plano 

projektui ir 

pasirengimo  mokslo metams 

08 
Laima Plančiūnienė 

Mokytojai 

Dėl 2018–2019 m. m. I pusmečio rezultatų ir 

koncertinės veiklos aptarimo ir siūlymų teikimo 
12 

Laima Plančiūnienė 

Mokytojai 

 

Įgyvendinto veiklos plano įvertinimas. 
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Įgyvendintą veiklos planą vertins direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Vertinimo kriterijai: veikla atlikta gerai – 3 taškai, veikla atlikta iš dalies – 2 taškai, veiklą reikia tobulinti – 1 taškas, veikla neatlikta –  

0 taškų.  

____________________ 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2017 m. gruodžio 29 d. posėdžio protokolas Nr. MT-2 


