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Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 2022 m. veiklos planas sudarytas vadovaujantis įsivertinimo medžiaga bei 2020 m. mokyklos veiklos 

įgyvendinimo analize, atsižvelgiant į švietimo būklę, bendruomenės poreikius, derinant jį su mokyklos strateginiu planu. Veiklos planas nustato metinius 

įstaigos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti 

gyventojams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, tenkinti Vilniaus miesto ir rajono gyventojų muzikinio meninio ugdymo(si) poreikius. 

 

 

I. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Tikslai Uždaviniai Rezultatai 

1. Gerinti 

ugdymo(si) 

proceso kokybę  

Gerinti ugdymo turinio planavimą 

ir mokytojų ugdomosios veiklos 

stebėseną.  

 

Parengtas 2021-2022 m. m. ugdymo planas, reglamentuojantis ugdymo programų 

įgyvendinimą. 

Mokykloje veikia ugdomosios veiklos stebėsenos sistema. Stebėsena vykdoma 

vadovaujantis Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos 

aprašu ir mėnesiniais pamokų stebėjimo grafikais. 

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ugdomosios veiklos stebėjimui 

skyrė 20 pamokų per metus. Mokytojai ekspertai, metodininkai, metodinių grupių 

pirmininkai, specializacijų kuratoriai tiesiogiai ir nuotoliniu būdu stebėjo 44 mokytojų 

individualias ir grupines pamokas. Pamokos buvo aptartos su mokytojais, suteikta metodinė 

pagalba. Stebėtų pamokų analizės išvadomis pasinaudota rengiant mokyklos 2021 m. 

veiklos planą. Mokyklos bendruomenė buvo informuojama apie ugdymo(si) organizavimo 

ir proceso būklę. 

Parengta 2021–2022 m. m. I pusmečio mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų analizė 

bei numatytos priemonės mokinių pasiekimų gerinimui. Surinkta informacija aptarta 

mokyklos taryboje ir metodinėje taryboje. 

Numatytos šios priemonės mokinių pasiekimų gerinimui ir motyvacijos kėlimui: įtraukti 

daugiau mokinių į dalyvavimą renginiuose, organizuoti daugiau grupinių veiklų, skatinančių 

kūrybiškumą ir saviraišką, organizuoti koncertines ir pažintines išvykas, kartu su tėvais, per 

mokytojus siekti pažinti mokinio stipriąsias ir silpnąsias puses bei gerinti individualių  

mokymo planų sudarymą. 

Skatinti mokinių motyvaciją.   

 

Mokinių kūrybingumo kompetenciją ir mokymosi motyvaciją padėjo skatinti 5 edukaciniai 

renginiai: 
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o Edukacinio projekto „Skambantis Holokausto aukų atminimas“ renginys „Lietuvos 

žymieji muzikai – žydai“, 

o Edukacinio projekto „Dedikacija kompozitoriui“ koncertas, skirtas kompozitoriaus 

Cornelius Gurlitt 120-osioms mirties metinėms „Muzikuojame vieni namuose“, 

o Virtualus koncertas-viktorina „Populiarioji klasika“, 

o Edukacinis projektas „138 laipteliai link Muzikos“, skirtas kompozitoriaus Viktoro 

Kuprevičiaus 120-osioms gimimo metinėms, 

o Edukacinis renginys-koncertas „Penktokų obuolinės Kalėdos“. 

Suorganizuotos pažintinės išvykos, siekiant plėsti muzikinį akiratį ir muzikines žinias: 

o Mokytojų ir mokinių išvyka į užsakytą kino seansą „Skalvijos“ kino teatre. Milašo 

Formano biografinė drama „Amadeus (1984)“, 

o Išvyka į XXVII tarptautinį akordeono festivalį, seminarą-praktikumą „Palanga 

2021“, 

o Pažintinė išvyka į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų. 

Kiti motyvuojantys renginiai: 

o Solfedžio projektas „Kanonų vėrinys“ ir virtuali dailės paroda „Tegyvuoja 

muzika“, 

o Bendras Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ ir „Sietuvos“ progimnazijos mokinių 

virtualus koncertas „Muzikos garsai“, 

o Mokytojų ir mokinių koncertas, skirtas šv. Cecilijos dienai, 

o Mokinių pasirodymai Kalėdų labdaros mugėje Vilniaus rotušėje. 

Skatinti mokinius, solistus ir 

meninių kolektyvų dalyvius, savo 

išaugusį muzikavimo lygį 

pademonstruoti dalyvaujant 

miesto, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose. 

Dalyvauta 40 konkursų ir festivalių: 15 tarptautinių, 22 respublikiniuose ir 3 miesto. Tai 

daugiau nei 2020 m. – 36 . Viso dalyvavo 162 mokiniai. Palyginus su 2020 m., konkursų ir 

festivalių dalyvių skaičius mažėjo 3 dalyviais. 

KONKURSŲ Tarptautinių Šalies  Miesto IŠ VISO 

dalyvių 58 104 0 162 

laureatų 39 86 0 125 

diplomantų 8 14 0 22 

Palyginus su 2020 m., sumažėjo laureatų ir diplomantų (2020 m. – 170). 
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2. Sukurti saugią ir 

patogią ugdymo 

aplinką. 

Kurti palankų mikroklimatą ir 

teigiamą emocinę ugdymosi 

aplinką. 

Viena koridoriaus zona pritaikyta patogiam tėvų laukimui sėdint prie stalo, rūbinėje 

padidintas pakabų skaičius mokiniams ir tėvams, koridoriai papuošti gėlių vazonais, 

atnaujinti visi stendai. Pagražinta koncertų salės aplinka, joje įrengiant švietėjišką parodą 

apie Lietuvos džiazo muzikantus. Pasirūpinta, kad atvykęs į mokyklą svečias visada gautų 

nemokamą medicininę kaukę, prie įėjimo, matomoje vietoje, įrengtas ir yra nuolat 

pripildytas dezinfekcinio skysčio butelis. Tualetuose pastatyti nauji oro vėjeliai ir 

šiukšliadėžės. Įsigyti 5 pianinai, 3 akordeonai, 1 birbynė, 1 kanklės, 2 metronomai bei 6 

stovai natoms. Įsigyti 3 nešiojami kompiuteriai. Biblioteka papildyta naujais gaidų 

leidiniais. 

3. Plėtoti meninę 

švietėjišką veiklą. 

Plėtoti meninę labdarą.  

 

 

 

2021 m. lapkričio mėn. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ užmezgė bendradarbiavimą su 

tarptautinės Kalėdų labdaros mugės Vilniaus rotušėje organizatoriais. Mugėje, vykusioje 

visą dieną, koncertavo 18 „Lyros“ mokinių, 5 mokytojai. 

Kasmet vaikų lopšeliuose-darželiuose vyksta koncertai, kurie pandemijos metu buvo 

perkelti į nuotolinį formatą – tam, kad išvengti tiesioginio kontakto tarp dviejų įstaigų 

mokytojų, auklėtojų ir ugdytinių, iš mokinių įrašų montuojamas koncertas ir perduodamas 

kitai įstaigai. Ikimokyklinio amžiaus vaikai jiems suprantama forma supažindinami su 

muzikos menu, instrumetų įvairove. Buvo suorganizuoti 2 tokie koncertai: l. d. 

„Kodėlčiukas“ ir l. d. „Pasakaitė“. 

Aktyvinti ir plėtoti 

mokyklos solistų, meninių 

kolektyvų, mokytojų koncertinę 

veiklą. 

 

 

2021 m. mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo 121 renginyje: 73 iš jų suorganizuoti 

„Lyros“ mokytojų (63 tęstiniai, 10 naujų), o 48 – kitų įstaigų. 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojų organizuoti renginiai: 

o Koncertas „Džiazo akvarelė“ (2021 01 21, nuotolinis), 

o Edukacinio projekto „Skambantis Holokausto aukų atminimas“ renginys „Lietuvos 

žymieji muzikai žydai“ (2021 01 27, nuotolinis), 

o Tarptautinė muzikos ir meno mokyklų muzikologijos konferencija „MUZIKA+, 

arba muzikos ryšys su kitais menais“ (2021 03 06, nuotolinis), 

o VII Lietuvos mokinių konkursas „Muzikos olimpas“ (2021 03 21, nuotolinis), 
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o Minėjimas-koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (2021 

03 11, nuotolinis), 

o VI respublikinis akordeono muzikos festivalis „Laiko ritmu“ (2021 03 16, 

nuotolinis, Kaunas), 

o Respublikinis akordeono muzikos ir meno mokyklų akordeono muzikos festivalis 

„Lietuvių kompozitorių kūriniai“ (2021 04 02, nuotolinis), 

o Koncertas „...ir aš žinau šią melodiją“ (2021 04 05, nuotolinis), 

o Virtualus koncertas, skirtas kompozitoriaus Cornelius Gurlitt 120-osioms mirties 

metinėms „Muzikuojame vieni namuose“ (2021 04 12, nuotolinis), 

o Solfedžio projektas „Kanonų vėrinys“ ir virtuali dailės paroda „Tegyvuoja 

muzika“ (2021 04 24, nuotolinis), 

o Antrojo instrumento (fortepijono) dalyko mokinių koncertas-paroda „Tau, 

Mamyte“ (2021 04 30, nuotolinis), 

o Virtualus koncertas „J. S. Bacho laikas“ (2021 04 30, nuotolinis), 

o Virtualus koncertas-viktorina „Populiarioji klasika“ (2021 05 06, nuotolinis), 

o Fortepijono muzikos konkursas-festivalis „Žvėrelių karnavalas“ (2021 05 07, 

nuotolinis), 

o Estrados specializacijos mokinių koncertas „Groju ką noriu“ (2021 05 18, 

nuotolinis), 

o Koncertas „Pasimatymas prie fortepijono“ (2021 05 20, nuotolinis), 

o Virtualus koncertas „Muzikos garsai“ (kartu su „Sietuvos“ progimnazija, 2021 05 

20, nuotolinis), 

o 2020–2021 m. m. geriausiųjų mokinių koncertas „Lyros pavasaris“ Vilniaus 

rotušėje (2021 05 22) 

o IX Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas 

„Šypsenėlė“ (2021 05 22, nuotolinis), 

o IV respublikinis stygininkų konkursas „Perpetuum mobile“ (2021 05 22, 

nuotolinis), 

o Koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai (2021 09 30), 
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o Styginių instrumentų specializacijos 2-os klasės mokinių koncertas (2021 10 07), 

o Smuikininkų konkursas „Mano etiudas“ (2021 10 14), 

o XIII Lietuvos jaunųjų dainininkų festivalis-konkursas „Dainų namai“ (2021 10 

30), 

o Fortepijono specializacijos konkursas „Vivace“ (2021 10 27), 

o Edukacinis projektas „138 laipteliai link Muzikos“, skirtas kompozitoriaus Viktoro 

Kuprevičiaus 120-osioms gimimo metinėms (2021 10 28),  

o Koncertas „Rudens elegija“ (2021 10 28), 

o Mokytojų ir mokinių koncertas, skirtas šv. Cecilijos dienai (2021 11 15), 

o Koncertas „Šokio ritmu“ (2021 11 18),  

o Tarpmokyklinių ryšių projektas „Smuikas mano draugas“ (2021 11 27), 

o Adventinės muzikos vakaras (2021 12 03), 

o Adventinis jaunučių choro „Remeziukai“ koncertas (2021 12 07) 

o Edukacinis renginys-koncertas „Penktokų obuolinės Kalėdos“ (2021 12 09), 

o Mokytojo Rolando Aiduko solinio dainavimo mokinių koncertas (2021 12 10), 

o Mokytojų Eglės Klimaitės ir Dmitrijaus Mihailovo mokinių kalėdinis koncertas 

(2021 12 11), 

o Mokytojos Editos Klapatauskienės mokinių koncertas „Kalėdų belaukiant“ (2021 

12 11), 

o Mokytojos Allos Raškevičienės fortepijono klasės mokinių kalėdinis koncertas 

(2021 12 11), 

o Mokytojo Broniaus Glovickio mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 13), 

o Mokytojos Meilės Ambrasienės smuiko klasės mokinių kalėdinis koncertas (2021 

12 13), 

o Mokytojų Nomedos Mikulskienės ir Mirolandos Januškevičienės mokinių 

kalėdinis koncertas (2021 12 13), 

o Mokytojo Ievos Paniulaitytės estradinio dainavimo mokinių Šventinis koncertas 

(2021 12 13), 
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o Mokytojo Gintaro Mameniškio sintezatoriaus klasės mokinių kalėdinis koncertas 

(2021 12 13),  

o Mokytojo Aleksandro Liutvinskij mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 13), 

o Mokytojo Žilvino Kumpio trimito klasės mokinių šventinis koncertas (2021 12 

14), 

o Mokytojų Astos Žeromskienės ir Sauliaus Subačiaus akordeono klasės mokinių 

koncertas (2021 12 14), 

o Koncertas „Vaikystės Kalėdos“ (2021 12 15),  

o Koncertas „Dirigentės po egle“ (2021 12 15), 

o Mokytojos Erikos Visockienės mokinių kalėdinis koncertas „Kalėdų belaukiant“ 

(2021 12 16), 

o Mokytojos Nadeždos Jacko mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 16), 

o Mokytojos Liudmilos Vindzberg mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 16), 

o Mokytojos Vitalijos Stasiulienės mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 16), 

o Mokytojų Vidos Palubinskienės ir Dariaus Trimonio kalėdinis koncertas (2021 12 

16), 

o Estrados specializacijos mokytojų Rimanto Jurkonio ir Stasio Šaltenio mokinių 

kalėdinis koncertas (2021 12 17), 

o Akordeono muzikos koncertas „Kalėdų belaukiant“ (2021 12 17) 

o Fortepijoninės muzikos vakaras „Kalėdiniai muzikos desertai“ (2021 12 17), 

o Koncertas „Muzikinės kalėdinės dovanėlės“ (2021 12 17), 

o Kalėdinis koncertas „Snaigių tarantela“ (2021 12 18), 

o Liaudies instrumentų specializacijos mokinių koncertas „Šventinė dovana“ (2021 

12 18), 

o Šventinis koncertas „Jau skamba Kalėdos“ (2021 12 18), 

o Mokytojos Rimos Bagotyrienės mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 18), 

o Mokytojos Rasos Kulikauskienės mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 18), 

o Mokytojos Loretos Rutkauskaitės fleitos klasės mokinių kalėdinis koncertas (2021 

12 18), 
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o Mokytojo Danieliaus Žimkaus saksofono klasės mokinių kalėdinis koncertas (2021 

12 18), 

o Mokytojos Daivos Valackienės mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 20), 

o Mokytojos Laimos Romoslauskienė mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 20), 

o Mokytojos Snieguolės Jogėlienės mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 20), 

o Mokytojo Dmitrijaus Afanasjevo mokinių koncertas „Žiemos daina“ (2021 12 20), 

o Tatjanos Šlaustienės mokinių kalėdinis koncertas „Balta pasaka“ (2021 12 22), 

o Mokytojo Evaldo Petkaus violončelės klasės mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 

22), 

o Mokytojų Gyčio Žukausko ir Tomo Mačėno mokinių kalėdinis koncertas (2021 12 

22), 

o Mokytojos Rūtos Gudynienės mokinių kalėdinis koncertas (2022 12 23), 

o Mokytojo Amelijo Masevičiaus mokinių kalėdinis koncertas (2022 12 23), 

o Kalėdinis koncertas „Žiemos spalvos“ (2021 12 23). 

Mokyklos mokinių dalyvavimas kitų įstaigų renginiuose: 

o 2-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2021“ (2021 

02 06, nuotolinis, Kaunas), 

o X Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė 2021“ (2021 02 09, 

nuotolinis, Daugai), 

o Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“ (2021 02 

01, nuotolinis, Utena), 

o Virtualus Tomo Juzeliūno fortepijoninių kūrinių konkursas (2021 02 28, 

nuotolinis, Vilnius), 

o Tarptautinis konkursas „Astana Stars“ (2021 03 01, nuotolinis, Kazachstanas), 

o Tarptautinis ir respublikinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2021“ (2021 03 21, 

nuotolinis, Vilnius), 

o VIII tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas–festivalis, skirtas F. 

Chopinui (2021 03 25, nuotolinis, Vilnius), 
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o Pirmasis krikščioniškos sakralinės muzikos konkursas „Garbė visagaliui“ (2021 03 

31, nuotolinis, Vilnius), 

o Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Pasaulis muzikos vaizdais“ (2021 04 

07, nuotolinis, Vilnius) 

o XI respublikinis antrojo instrumento (fortepijono) festivalis-konkursas „Pavasario 

garsai“ (2021 04 08, nuotolinis, Rumšiškės), 

o I respublikinis papildomo instrumento (fortepijono) konkursas „Attacca“ (2021 04 

12, nuotolinis, Kaunas), 

o X respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Garsų vaivorykštė“ (2021 04 17, 

nuotolinis, Kaunas), 

o VI respublikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų lietuviškos pjesės 

konkursas, skirtas pedagogo T. Šerno atminimui (2021 04 24, nuotolinis, Vilnius), 

o Respublikinis akordeono festivalis „Dabarties atspindžiai“ (2021 04 24, nuotolinis, 

Vilnius), 

o Tarptautinis gyvas virtualus koncertas, skirtas vaikams ir jaunimui: Maskva, 

Kijevas, Vilnius, Tel Avivas, Niujorkas, Haičio Respublika (2021 04 29, 

nuotolinis), 

o XX respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu su draugu“ (2021 

04 30, nuotolinis, Elektrėnai), 

o XII tarptautinis menų konkursas-festivalis „ART MUSIC“ (2021 04 30, nuotolinis, 

Armėnija) 

o II respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika-@“ (2021 04 30, 

nuotolinis, Kaunas), 

o III tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas (2021 05 06, nuotolinis, 

Biržai), 

o III respublikinis Šakių miesto pianistų konkursas (2021 05 07, nuotolinis, Šakiai), 

o V tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir aš“ (2021 05 17, nuotolinis, 

Radviliškis), 
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o XVII respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalis-

konkursas (2021 05 23, nuotolinis, Vilnius), 

o II tarptautinis konkursas „AMICITIA SONANS“ (2021 05 25, nuotolinis, 

Kaunas), 

o I respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Viva musica“ (2021 05 25, nuotolinis, 

Kaunas), 

o XLVIII tarptautinis festivalis „Skamba skamba kankliai“ (2021 05 27, Vilnius), 

o Tarptautinis akordeonistų konkursas „Concord of Sounds“ (2021 05 28, nuotolinis, 

Latvija), 

o Tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „El Gran Astor“ (2021 05 29, 

nuotolinis, Kazachstanas), 

o I tarptautinis lietuvių-latvių fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas 

„Muzikiniai tiltai“ (2021 06 03, nuotolinis, Šilutė ir Klaipėda), 

o VII tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas „Muzikos talentų lyga 2021“ (2021 06 

06, nuotolinis, Vilnius), 

o III respublikinis muzikantų konkursas „Piano - Ambitus“ (2021 06 07, nuotolinis, 

Kaunas), 

o Nuotolinis respublikinis jaunųjų atlikėjų čekų muzikos konkursas-festivalis „Čekų 

parafrazės“ (2021 06 12, nuotolinis, Vilnius), 

o I tarptautinis pianistų, stygininkų, pučiamųjų instrumentų, akordeonistų, vokalistų, 

fortepijoninių duetų ir kamerinių ansamblių konkursas „Impresijos“ (2021 06 25, 

Klaipėda), 

o XXXIII etnoinstrumentologinė ekspedicija po Kelmės ir Raseinių rajonus (2021 08 

02-05, Kelmė, Raseiniai), 

o XXVII tarptautinis akordeono festivalis, seminaras-praktikumas „Palanga 2021“ 

(2021 08 03-08, Palanga), 

o XXI tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika be sienų“ (2021 08 10, 

Druskininkai), 

o Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas (2021 09 26, Vilnius), 



11 

 

 

o Tarptautinė muzikos ir meno mokyklų konferencija „ Ansamblinio muzikavimo 

aktualumas ugdant jaunuosius atlikėjus“ (2021 09 29, nuotolinis, Kaunas), 

o Koncertas, skirtas mokytojų dienai „Dainuojanti muzika“ (2021 10 05, Vilnius), 

o VIII respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Rudens spalvos“ (2021 

10 23, Vilnius), 

o XXI fortepijoninių ansamblių festivalis „Šokių pasaulyje“ (2021 11 20, Vilnius), 

o Respublikinis konkursas „Rudens pop-jazz“ (2021 11 20, Vilnius), 

o III respublikinis pianistų konkursas „Crescendo“ (2021 11 25, Klaipėda), 

o Violončelininkų konkursas „Cello virtuoso 2021“ (2021 11 27, Vilnius), 

o Ketvirtasis tarptautinis fortepijono ir kamerinių ansamblių konkursas-festivalis 

„Edelweiss 2021“ (2021 12 04, nuotolinis, Austrija), 

o Kalėdinė labdaros mugė Vilniaus rotušėje (2021 12 04), 

o Festivalis „Programinė muzika akordeonui“ (2021 12 05, Vilnius), 

o Muzikinis projektas su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Žilvitis“ (2021 12 20, 

nuotolinis, Vilnius), 

o Šalies 1–4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalis „Advento tyloje“ 

(2021 12 22, nuotolinis, Vilnius) 

Užtikrinti mokyklos 

organizuojamų šalies ir miesto 

renginių tęstinumą ir inicijuoti 

mokytojus rengti naujus 

projektus. 

 

 

 

Per 2021 m. suorganizuoti visi 63 planuoti tęstiniai renginiai. Dėl pandemijos valdymo 

priemonių ir veiklos apribojimų, dėl mokytojų persiorientavimo į nuotolinę veiklą, kai 

kurie iš jų įvyko vėliau nei įprastai. Pirmoje metų pusėje visi renginiai vyko nuotoliniu 

būdu. Vėliau renginiai organizuoti įvairiai – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. 

Svarbiausi tęstiniai renginiai, įvykę 2021 m.: 

o Edukacinio projekto „Skambantis Holokausto aukų atminimas“ koncertas, 

o Tarptautinė muzikos ir meno mokyklų muzikologijos konferencija „MUZIKA+, 

arba muzikos ryšys su kitais menais“, 

o Minėjimas-koncertas, skirtas Lietuvo Nepriklausomybės atkūrimo dienai, 

o Respublikinis muzikos ir meno mokyklų akordeono muzikos festivalis „Lietuvių 

kompozitorių kūriniai“, 

o Fortepijono muzikos festivalis-konkursas „Žvėrelių karnavalas“, 
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o IV respublikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų konkursas „Perpetuum 

mobile“, 

o IX Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkursas 

„Šypsenėlė“, 

o Geriausiųjų 2020–2021 m. m. mokinių koncertas „Lyros pavasaris“, 

o Koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai, 

o XIII Lietuvos jaunųjų dainininkų festivalis-konkursas „Dainų namai“, 

o Mokytojų ir mokinių koncertas, skirtas šv. Cecilijos dienai, 

o Tarpmokyklinių ryšių projektas „Smuikas mano draugas“, 

o Adventinės muzikos vakaras. 

Kiti tęstiniai renginiai – specializacijų koncertai, konkursai, mokytojų klasės tradiciniai 

kalėdiniai renginiai.  

Per 2021 m. suorganizuota 10 naujų renginių: 

o Koncertas „Džiazo akvarelė“, 

o Solfedžio projektas „Kanonų vėrinys“ ir virtuali dailės paroda „Tegyvuoja muzika“, 

o Virtualus koncertas „J. S. Bacho laikas“, 

o Virtualus koncertas-viktorina „Populiarioji klasika“, 

o Virtualus koncertas „Muzikos garsai“, 

o Smuikininkų konkursas „Mano etiudas“, 

o Edukacinis projektas „138 laipteliai link Muzikos“, skirtas kompozitoriaus Viktoro 

Kuprevičiaus 120-osioms gimimo metinėms, 

o Koncertas „Rudens elegija“, 

o Koncertas „Šokio ritmu“, 

o Metodinė savaitė „Metodinės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje ir už 

jos ribų“. 

4. Skatinti 

pedagoginės 

kompetencijos ir 

dalykinės 

Skatinti mokytojus domėtis 

meninio ugdymo naujovėmis ir 

jas taikyti ugdymo procese. 
 

 

 

Mokytojams sudaromos sąlygos įgyti aukštesnes kvalifikacines kategorijas, teikiama 

materialinė parama plečiant mokytojo profesijos kompetencijas. 2021 metais mokytojai ir 

koncertmeisteriai dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir iš viso įgijo 112 

kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų. 3 garsūs Lietuvos pedagogai vedė atviras pamokas 

mokyklos salėje. 
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kvalifikacijos 

kėlimą. 

 

 
2021 m. fortepijono mokytojai E. Pileckai suteikta mokytojos metodininkės ir 

koncertmeisterės metodininkės kvalifikacinė kategorija. Į mokyklos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 2022–2024 metų atestacijos programą yra įtraukti 8 pedagogai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Skleisti gerąją patirtį mokykloje ir 

už jos ribų. 

 

 

 

Mokyklos pedagogai įgijo 112 kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų seminaruose, 

meistriškumo kursuose, mokslinėse konferencijose. 7 mokytojai pristatė savo metodinius 

darbus kontaktiniuose arba nuotoliniuose seminaruose, 27 mokytojai vedė atviras pamokas. 

Lapkričio mėn. mokykloje suorganizuota visų specializacijų metodinė savaitė 

„Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje ir už jos ribų“. Mokytojai 

aktyviai dalijosi savo pedagoginio darbo patirtimi, pristatydami metodinius darbus, 

vesdami atviras pamokas, vykdydami pamokų mainus, plėtė mokinių muzikinį akiratį 

suorganizuodami šviečiamąją parodą ir išvyką į kino seansą.  

Metodinės savaitės metu pristatyti šie mokytojų darbai:  

o Mokytojos metodininkės Agnės Ragauskienės ir vyr. mokytojos Birutės 

Bizevičiūtės metodinis pranešimas „100 žaidimų ir pratimų pradedančiajam 

pianistui“, 

o Mokytojos ekspertės Audronės Ruzgienės metodinis pranešimas „Karantinas prie 

pianino: moksleivių mokymosi groti fortepijonu individualiose nuotolinėse 

pamokose įsivertinimo analizė“, 

o Mokytojos metodinininkės Jolantos Vaišvilienės metodinio darbo „Muzikos 

istorijos praktinės užduotys“ pristatymas-pranešimas, 

o Mokytojos ekspertės Renatos Deltuvienės-Bakutės interaktyvi metodinė priemonė 

„Keturių lygių vienbalsių melodinių diktantų audio pavyzdžiai su atsakymais“, 

o Mokytojos metodininkės Agnės Ragauskienės metodinių priemonių rinkinys 

„Muzikinė dėžutė“, 

o Mokytojos metodininkės Almos Vadeišienės pranešimas „Muzikalumo ugdymas 

akordeono pamokose“, 

o Mokytojos Justinos Trinkūnaitės-Sungailienės pranešimas „Mokymosi motyvacija 

ir pagalba tobulinant skaitymo iš lapo įgūdžius solfedžio pamokoje“. 
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Per 2021 m. pravestos 46 atviros pamokos: 6 šalies, 17 miesto, 23 mokyklos pedagogams; 

skaityti 9 pranešimai: 3 šalies, 2 miesto, 5 mokyklos pedagogams. 

Atlikta mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginių įtakos mokinių ugdymo, savijautos ir 

motyvacijos rezultatams analizė: 

92 proc. mokinių patiko mokytis atvirose pamokose (su savo arba kitu mokytoju). 

84 proc. mokinių teigia, kad po atviros pamokos su kitu mokytoju sužinojo kažką naujo.  

76 proc. mokinių teigia, kad atviros pamokos metu laikas prabėgo greičiau nei paprastoje 

pamokoje. 

71 proc. mokinių su susidomėjimu lauks kitų atvirų pamokų. 

Plačiau naudoti IT priemones 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

Suorganizuotas mokymas apie interaktyvios lentos naudojimo ypatybes, darbo principus su 

skirtingomis programomis.  

Visiems pedagogams suorganizuoti darbo su Microsoft Teams programa mokymai. 

Gruodžio mėn. suorganizuoti natų rašymo programos „MuseScore“ mokymai. 

Mokyklos veikla ir pasiekimai viešinami internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle 

Facebook. 

 

II. STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Gerinti ugdymo(si) proceso kokybę. 

2. Sukurti saugią ir patogią ugdymo aplinką. 

3. Plėtoti meninę švietėjišką veiklą. 

4. Skatinti pedagoginės kompetencijos ir dalykinės kvalifikacijos kėlimą. 
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III. 2021 M. MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) proceso kokybę. 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 
Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Lėšos 

1.1. Gerinti 

ugdymo turinio 

planavimą ir 

mokytojų 

ugdomosios 

veiklos stebėseną.  

Parengti 2022–2023 m. m.  

ugdymo planą. 

 

 

Taikyti aktyviuosius muzikinio 

ugdymo metodus: pamokų 

organizavimo efektyvumo 

vertinimas, pamokų stebėjimas ir 

analizavimas, apklausos, 

metodinės pagalbos teikimas. 

 

 

 

2022 m. 

rugpjūčio 

mėn.  

 

2022 m. 

 

 

Direktorius,  

direktoriaus pavaduotojas  

ugdymui. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

metodinių  

grupių  

pirmininkai.  

Išaugusi ugdymo turinio kokybė ir 

patobulintas ugdymo planas.  

 

Pagerėjusi ugdymo proceso 

kokybės stebėsena, gerėja pamokų 

organizavimas, tampa tampresnis 

mokytojų dalykinis 

bendradarbiavimas. Atsiranda 

pozityvus požiūris į kolegų 

pamokų lankymą. 

 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai stebi 30 proc. pamokų 

per metus. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.2. Skatinti 

mokinių 

motyvaciją.   

 

Organizuoti  edukacinius 

renginius:   

o Edukacinio projekto 

„Skambantis Holokausto aukų 

atminimas“ vakaras-koncertas 

„Lietuvos žymieji muzikai – 

žydai“ 

 

 

2022 01 27  

 

 

 

 

Direktoriaus pav. 

ugdymui 

 

R. Aidukas, 

E. Steponavičius 

 

 

Organizuoti 5 edukacinius 

renginius.   

 

Organizuoti 3 pažintines išvykas. 

 

Organizuoti 2 susitikimus su 

atlikėjais, kūrėjais.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1000–2000 € 

tėvų įnašų ir 
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o Edukacinio pojekto vaikams 

„Muzikinė skrynelė“ 

koncertai. Vilniaus lopšeliai-

darželiai „Pasakaitė“, 

„Kodėlčiukas“, „Saulėgrąža“, 

„Aitvaras“; darželis-mokykla 

„Vilija“ 

o Minėjimas-koncertas, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

o Edukacinis projektas „Pasaka 

muzikoje“. Kartu su Vilniaus 

„Sietuvos“ progimnazija. 

o Edukacinis projektas 

„Penktokų obuolinės Kalėdos“ 

 

Organizuoti  pažintines, 

edukacines išvykas: 

 

o Išvyka į VII respublikinį 

akordeono muzikos festivalį 

„Laiko ritmu“ / Kauno 1-oji 

muzikos mokykla 

o Išvyka į Vilniaus muzikos 

mokyklų XXVI jaunučių 

chorų festivalį „Vilniaus 

vieversėliai“ / Vilniaus 

universiteto Didžioji aula 

o Išvyka į III respublikinį 

jaunųjų muzikantų konkursą 

„Muzika-@“ / Kauno 1-oji 

muzikos mokykla 

2022  

 

 

 

 

 

 

2022 03 10 

 

 

2022 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 03 

 

 

 

2022 04 

 

 

 

 

2022 04 

 

 

 

A. Ruzgienė,  

B. Bizevičiūtė, 

A. Ragauskienė, 

E. Pilecka, 

R. Dačinskienė. 

 

 

V. Palubinskienė 

 

 

A. Ragauskienė, 

A. Ruzgienė, 

B. Bizevičiūtė.  

 

J. Vaišvilienė  

 

 

 

 

L. Vindzberg 

 

 

 

S. Atminienė 

 

 

 

 

G. Mameniškis 

 

 

 

Mokyklos mokinių pažangumas 

yra 95 procentai. 

 

Savivaldybės 

lėšos 
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o Išvyka į IV nacionalinį 

Lietuvos akordeonistų 

konkursą / Varėna 

o Išvyka į Lietuvos nacionalinį 

muziejų  

o Išvyka į koncertą „Skambantis 

pavasaris“ / Avia Solutions 

Group arena 

o Išvyka į iškilmingą mokyklos 

mokinių koncertą Vilniaus 

dailės akademijos Gotikinėje 

salėje 

o Ekskursija į Nacionalinį 

operos ir baleto teatrą, jo 

užkulisius, spektaklio 

lankymas. 

o Dalyvavimas šalies 1–4 klasių 

mokinių vokalinių ansamblių, 

chorų festivalis „Advento 

tyloje“ / Vilniaus švč. 

Mergelės Marijos bažnyčia 

 

Kiti renginiai: 

 

o Koncertas „...ir aš žinau šią 

melodiją“ Vilniaus muzikos 

mokykloje „Lyra“ 

o Solfedžio kūrybinės-

projektinės veiklos „Mano 

pirmoji dainelė“ virtualus 

renginys 

2022 04 22 

 

 

2022 05 

 

2022 05 15 

 

 

2022 10  

 

 

 

2022 11 

 

 

 

2022 12 

 

 

 

 

 

 

 

2022 01 28 

 

 

 

2022 01 29 

 

 

 

A. Žeromskienė, 

L. Vindzberg. 

 

S. Jogėlienė 

 

S. Atminienė 

 

 

R. Aidukas, 

S. Subačius  

 

 

R. Aidukas 

 

 

 

S. Atminienė 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ambrasienė 

 

 

 

R. Deltuvienė-Bakutė 
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o Koncertas „Jaunieji maestro“ 

„Muzikos galerijoje“ 

o Geriausiųjų „Lyros“ mokinių 

koncertas „Lyros pavasaris“ 

Vilniaus rotušėje 

o Mokytojų ir mokinių 

koncertas, skirtas šv. Cecilijos 

dienai 

o Mokinių pasirodymai Kalėdų 

labdaros mugėje Vilniaus 

rotušėje. 

 

2022 05 05 

 

2022 05 14 

 

 

2022 11 15 

 

 

2022 12 03 

D. Puišienė 

 

D. Puišienė 

 

 

E. Pakalnienė 

T. Šlaustienė 

 

A. Žeromskienė 

 

1.3. Skatinti 

mokinius, solistus 

ir meninių 

kolektyvų 

dalyvius, savo 

išaugusį 

muzikavimo lygį 

pademonstruoti 

dalyvaujant 

miesto, 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose. 

Dalyvauti konkursuose ir 

festivaliuose: 

o III respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų akordeono 

klasės mokinių konkursas 

„Greiti pirštai“ / Vilniaus 

muzikos mokykla „Lyra“ 

o VI respublikinis styginių 

instrumentų festivalis-

konkursas „Romantikų 

įkvėpti“ / Trakų meno 

mokykla 

o XXII tarptautinis konkursas 

„Digi talentai žiema 2022“ / 

Lenkija 

o III Lietuvos jaunųjų pianistų 

Polifonijos konkursas / 

Vilniaus Broniaus Jonušo 

muzikos mokykla 

 

 

2022 01 22 

 

 

 

 

2022 01 29 

 

 

 

 

2022 02  

 

 

2022 02 12 

 

 

 

 

 

 

A. Žeromskienė, 

L. Vindzberg  

 

 

 

G. Žukauskas 

 

 

 

 

E. Pilecka 

 

 

D. Valackienė 

R. Bagotyrienė 

 

 

 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

800 € tėvų 

įnašų ir 

Savivaldybės 

lėšos 
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o V Lietuvos jaunųjų pianistų 

konkursas „Mažieji virtuozai“ 

/ Vilniaus muzikos mokykla 

„Lyra“ 

o XI Lietuvos jaunųjų atlikėjų 

virtualus konkursas 

„Linksmoji polkutė 2022“ / 

Alytaus r. meno ir sporto 

mokykla 

o III respublikinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Karališkas 

barokas-2022“ / Kauno 

„Vyturio“ gimnazija 

o I respublikinis jaunųjų 

smuikininkų projektas-

konkursas „Poco a poco“ / 

Vilniaus muzikos mokykla 

„Lyra“, Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla 

o VI Dainiaus Trinkūno vaikų ir 

jaunimo kamerinio 

muzikavimo festivalis / 

Vilniaus chorinio dainavimo 

mokykla „Liepaitės“ 

o I tarptautinis konkursas 

„Europos muzika“ / Tautinių 

bendrijų namai 

o III respublikinis jaunųjų 

pianistų ir kamerinių 

ansamblių festivalis „Šokių 

maratonas“ / Vilniaus 

2022 02 15 

 

 

 

2022 02 15 

 

 

 

 

2022 02 21 

 

 

 

2022 02 21 

 

 

 

 

 

2022 03 

 

 

 

 

2022 03 05 

 

 

2022 03 12 

 

 

 

 

S. Jogėlienė 

R. Kulikauskienė 

 

 

N. Jacko 

 

 

 

 

D. Želvienė 

N. Jacko 

 

 

M. Ambrasienė 

 

 

 

 

 

A. Ruzgienė 

 

 

 

 

R. Aidukas 

 

 

A. Ruzgienė 

A. Ragauskienė 

B. Bizevičiūtė 
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Naujosios Vilnios muzikos 

mokykla 

o VI tarptautinis Veronikos 

Vitaitės fortepijoninių 

ansamblių konkursas / Utenos 

meno mokykla 

o VIII Lietuvos mokinių 

konkursas „Muzikos olimpas“ 

/ Vilniaus muzikos mokykla 

„Lyra“ 

o Respublikinis akordeono 

muzikos festivalis „Laiko 

ritmu“ / Kauno 1-oji muzikos 

mokykla 

o VII respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas „...nuo 

baroko iki romantizmo...“ / 

Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokykla 

o Pučiamųjų instrumentų 

ansamblių ir solistų festivalis 

„Pavasario divertismentas“ / 

Vilniaus muzikos mokykla 

„Lyra“ 

o III respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas „Muzikos 

garsai“ / Kauno Juozo 

Naujalio muzikos gimnazija 

o I tarptautinis konkursas 

„Baltika-2022“ / Garliavos 

meno mokykla 

 

 

2022 03 22  

 

 

 

2022 03 26 

 

 

 

2022 03 26 

 

 

 

2022 03 26 

 

 

 

 

2022 04 02 

 

 

 

 

2022 04 02 

 

 

 

2022 04  

 

 

 

 

 

A. Ruzgienė  

 

 

 

R. Aidukas 

 

 

 

L. Vindzberg 

 

 

 

R. Kulikauskienė 

D. Valackienė 

 

 

 

L. Romoslauskienė 

 

 

 

 

R. Bagotyrienė 

 

 

 

V. Gečaitė 
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o III respublikinis jaunųjų 

muzikantų konkursas 

„Muzika-@“ / Kauno 1-oji 

muzikos mokykla 

o IX jaunųjų dainininkų 

konkursas „Vivace vocale“ / 

Vilniaus muzikos mokykla 

„Lyra“ 

o V respublikinis įtraukaus 

muzikavimo konkursas-

festivalis „Perliukai“ / 

Vilniaus lenkų kultūros namai 

o Lietuvos nacionalinis 

akordeonistų konkursas / 

Varėna 

o IV Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų akordeono festivalis 

„Pasaulio muzika. Ritmų 

paletė“ / Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla 

o IV respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų jauniausiųjų 

stygininkų festivalis 

„Allegretto“ / Vilniaus 

muzikos mokykla „Lyra“ 

o Fortepijono muzikos 

konkursas-festivalis „Žvėrelių 

karnavalas“ / Vilniaus 

muzikos mokykla „Lyra“ 

o Respublikinis Miko 

Vaitkevičiaus lengvosios ir 

džiazo muzikos festivalis-

2022 04 

 

 

 

2022 04 09 

 

 

 

2022 04 

 

 

 

2022 04 22 

 

 

2022 04 30 

 

 

 

 

2022 04 30 

 

 

 

 

2022 05 06-

07 

 

 

2022 05 14 

 

 

G. Mameniškis 

 

 

 

D. Afanasjev 

R.Aidukas 

 

 

A. Vadeišienė 

 

 

 

L. Vindzberg  

A. Žeromskienė 

 

N. Jacko 

L. Vindzberg 

 

 

 

M. Januškevičienė 

M. Ambrasienė 

 

 

 

A. Ragauskienė 

 

 

 

G. Mameniškis 
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konkursas / Vilniaus muzikos 

mokykla „Lyra“ 

o III respublikinis festivalis 

„Crossover style“ / Vilniaus 

muzikos mokykla „Lyra“ 

o XXVIII tarptautinis akordeono 

festivalis, seminaras-

praktikumas PALANGA 2022 

/ Palanga 

o II tarptautinis Nechamos 

Lifšicaitės vokalistų konkursas 

/ Vilnius 

o IX Lietuvos jaunųjų atlikėjų 

lietuviškos muzikos konkursas 

„Atlėk, sakale“ / Alytaus 

muzikos mokykla 

o IV tarptautinis Vaclovo 

Furmanavičiaus muzikos, 

meno mokyklų ir 

konservatorijų akordeonistų 

konkursas-festivalis / Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos 

mokykla 

o XIV Lietuvos jaunųjų 

dainininkų festivalis-

konkursas „Dainų namai“ / 

Vilniaus muzikos mokykla 

„Lyra“ 

o Respublikinis akordeono 

muzikos konkursas-festivalis 

„Rudens kaskados“ / 

Rudaminos meno mokykla 

 

 

2022 05 21 

 

 

2022 08 01-

06 

 

 

2022 09 

 

 

2022 10 

 

 

 

2022 10 

 

 

 

 

 

 

2022 10 

 

 

 

 

2022 11 

 

 

 

 

 

L. Vaitkus 

 

 

A. Žeromskienė 

 

 

 

R. Aidukas 

A. Uždavinienė 

 

A. Vadeišienė 

N. Jacko 

 

 

A. Žeromskienė 

L. Vindzberg 

 

 

 

 

 

R. Aidukas 

E. Steponavičius 

 

 

 

A. Vadeišienė 

D. Mihailovs 
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o 1–8 klasių jaunųjų pianistų 

nuotolinis konkursas 

„Virtualūs pasažai“ / Vilniaus 

Broniaus Jonušo muzikos 

mokykla 

o Respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų jaunųjų 

akordeonistų festivalis 

„Lietuvių kompozitorių 

kūriniai“ / Vilniaus muzikos 

mokykla „Lyra“ 

 

2022 11 

 

 

 

 

2022 12 03 

 

 
 

S. Jogėlienė 

 

 

 

 

S. Subačius  

L. Vindzberg 

 

 

 

2 tikslas. Sukurti saugią ir patogią ugdymo aplinką. 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Laukiamas rezultatas Lėšos 

2.1. Kurti palankų 

mikroklimatą ir 

teigiamą emocinę 

ugdymosi aplinką. 

Tobulinti komunikaciją su tėvais, 

mokytojais, mokiniais. Glaudesnis 

bendruomenės dalyvavimas padės 

gerinti ugdymo rezultatus, stiprinti 

emocinę aplinką.  

2022 m. Direktorius, 

specializacijų 

kuratoriai 

Organizuoti visų 8 specializacijų 

tėvų susirinkimus ir aptarti 

aktualias ugdymo problemas 

Organizuoti 3 koncertines ir 

pažintines išvykas, kartu su 

mokiniais, tėvais, mokytojais. 

Sukurti virtualią komunikacijos 

sistemą, patogią tėvams ir 

mokytojams. 

Atlikti mokyklos komunikacijos 

įsivertinimą ir mikroklimato 

tyrimą. 

89 proc. tėvų tenkina mokyklos 

mikroklimatas. 

Negauta skundų dėl mokyklos 

veiklos 2022 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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3. Tikslas. Plėtoti meninę švietėjišką veiklą. 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Laukiamas rezultatas Lėšos 

3.1. Plėtoti meninę 

labdarą. 

Paskatinti mokytojus ir 

mokinius pagal galimybes rengti 

koncertus vaikų, senelių globos 

namuose, vaikų darželiuose, dienos 

centruose. 

 

Suorganizuoti renginius: 

o Edukacinio projekto „Muzikinė 

skrynelė“ koncertai Vilniaus m. 

lopšeliuose-darželiuose: Vilija, 

Kodėlčiukas, Saulėgrąža, 

Pasakaitė, Aitvaras 

o Estrados specializacijos mokinių 

koncertas lopšelyje-darželyje 

„Žilvitis“ 

o Koncertas Justiniškių vietos 

bendruomenės centre 

o Renginys Palaimintojo Jurgio 

Matulaičio šeimos pagalbos 

centre 

o Koncertas Vilniaus miesto 

socialinės paramos centre, dienos 

centre „Atgaiva“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. 

 

 

 

 

2022 05 

 

 

2022 06 

 

2022 11 

 

 

2022 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ruzgienė 

A. Ragauskienė 

 

 

 

A. Liutvinskij 

 

 

R. Dačinskienė 

E. Pilecka 

B. Bizevičiūtė 

D. Valackienė 

 

R. Jurkonis 

S. Šaltenis 

 

Surengti 5  koncertai vaikų ar 

senelių globos namuose, vaikų 

lopšeliuose-darželiuose. 

 

Geriau tenkinami miesto 

bendruomenės kultūriniai 

poreikiai. 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 

jiems suprantama forma 

supažindinami su muzikos menu, 

instrumetų įvairove. 

 

Didinamas užimtumas senjorams, 

dienos centrų nariams. 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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3.2. Aktyvinti ir 

plėtoti 

mokyklos solistų, 

meninių kolektyvų, 

mokytojų 

koncertinę veiklą. 

   Koncertas „Džiazo akvarelė“ /  

VMM „Lyra“ 
 

 Fortepijoninių ansamblių 

koncertas „Duo – Trio“ /  VMM 

„Lyra“ 
 

  „... ir aš žinau šią melodiją“ /  

VMM „Lyra“ 
 

  Koncertas skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti /  VMM „Lyra“


 Koncertas „J.S.Bachas ir jo sūnūs“  

/  VMM „Lyra“ 
 

 Kompozitoriaus Vytauto Laurušo 

choro kūrinių koncertas / Vilniaus 

šv. Kotrynos bažnyčia


 Koncertas „Muzikuok su 

mokytoju“  /  VMM „Lyra“ 

 

 Koncertas „Jaunieji maestro“ / 

Muzikos galerija 
 

 Koncertas-viktorina 

„Populiarioji klasika“ /  VMM 

„Lyra“ 


 Koncertas tarptautinės motinos 

dienos proga „Tau mamyte“ / 

Lietuvos aklųjų biblioteka 
 

2022 01 21 

 

 

2022 02 11 

 
 

2022 02 26 

 

 

2022 03 10 

(Youtube) 

 
 

 

2022 03 29 

 
 

2022 03 mėn. 

 

 

 
 

2022 03 mėn. 

 

 

2022 04 mėn. 

 

 

2022 04 22 

 

 

 

2022 04 30 

 

A. Vadeišienė 

 

 

V. Stasiulienė, 

D. Želvienė  
 

M. Ambrasienė, 

R.Aidukas 

 

V. Palubinskienė 

R. Aidukas.  

 

 
 

R. Bagotyrienė 

 
 

R. Aleknaitė 

Bieliauskienė, 

R. Aidukas 
 

 

E. Petkus 

 

 

D. Puišienė 

 

 

T. Šlaustienė 

 

 

A. Vadeišienė, 

T. Gaitanži 

 

Išplėstas koncertins repertuaras.  

 

Tenkinamas kiekvieno mokinio 

poreikis muzikuoti. Jie 

motyvuojami ugdyti savo 

atlikėjiškus įgūdžius. 

 

Surengta 50 koncertų. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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 Antrojo instrumento fortepijono 

moksleivių koncertas ,,Tau, 

Mamyte“  /  VMM „Lyra“ 
 

 Lyros ir Algirdo MM Projektas  

/  VMM „Lyra“  
 

 Koncertas „Kaip melsva žibutė 

tėviškėlė mano...“ / Muzikos galerija  
 

 Koncertas  „Tau, mano mamyte“ /  

VMM „Lyra“ 
 

 Koncertas-projektas „Draugai 

draugams“ /  VMM „Lyra“ 
 

 I klasės moksleivių koncertas 

„Susiradę smuiko raktą“ “ /  VMM 

„Lyra“ 

 

 Antrojo instrumento fortepijono 

IV,VII kl. moksleivių koncertas 

„Fortepijono spalvos“ /  VMM 

„Lyra“ 


 Festivalis „Muzikinis vidudienis 

prie pilies“ / Lietuvos nacionalinis 

muziejus 
 

 Koncertas „Šeimos diena“/  VMM 

„Lyra“


 Koncertas „Lyros pavasaris“ / 

Vilniaus rotušė 
 

 

 
 

2022 04 30 

 

 

 
 

2022 04 mėn. 

 

 
 

2022 04 mėn. 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 05 06 

 

 
 

2022 05  07 

 

 

 

2022 05 13 

 

 

 

 
 

2022 05 15 

 

 

 
 

E. Pilecka, 

I. Bartusevičienė 

 

 
 

D. Trimonis ir 

M. Trimonis  

 
 

D. Puišienė 

 

 
 

N. Jacko 

 
 

L.Vindzberg 

 

 
 

E. Visockienė, 

E. Pilecka 

 

 

E. Pilecka, 

I. Bartusevičienė  

 

 

S. Jogėlienė, 

R. Bagotyrienė, 

R. Kulikauskienė, 

D. Valackienė 
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 ASP mokinių ataskaitinis 

koncertas „Mus sieja muzika“ /  

VMM „Lyra“ 
 

 Estrados specializacijos 

mokinių pavasario koncertai –

atsiskaitymai  /  VMM „Lyra“ 
 

 Estrados spec.mokinių koncertas „ 

Groju ką noriu“ /  VMM „Lyra“ 
 

 Mokytojų R. Kulikauskienės, 

A. Raškevičienės mokinių koncertai 

tėveliams /  VMM „Lyra“ 
 

 Koncertas „Vienos klasikai ir 

amžininkai“ / Chodkevičių rūmai 
 

 Edukacinis koncertas pradinėje 

mokykloje, kviečiant vaikus 

mokintis MM Lyra / Vilniaus 

Maironio progimnazija 
 

 Pasirodymas Gatvės muzikos 

dienoje / Vilniaus senamiestis 
 

 Koncertas šeimos dienai /  VMM 

„Lyra“  
 

 Pavasarinis klasės koncertas 

tėveliams /  VMM „Lyra“ 
 

 Pavasarinis klasės koncertas 

tėveliams /  VMM „Lyra“ 
 

 Pavasarinis klasės koncertas 

tėveliams /  VMM „Lyra“ 
 

 

2022 05 17 

 
 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 05 26 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 

 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 

 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 

B. Glovickis 

 
 

D. Puišienė, 

S. Subačius 
 

ASP mokytojai 

 

 
 

Estrados 

specializacijos 

mokytojai 
 

A. Masevičius, 

I. Paniulaitytė 

 
 

R. Kulikauskienė,  

A. Raškevičienė 

 

 
 
 
 

J. Puodžiukienė 

 
 

 

 
 

L. Vaitkus 

 

 

 

 
 

L. Vaitkus 
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 Koncertas tėveliams /  VMM 

„Lyra“ 
 

 Koncertas tėveliams /  VMM 

„Lyra“ 
 

 Koncertas tėveliams /  VMM 

„Lyra“ 
 

 Pavasarinis koncertas tėveliams /  

VMM „Lyra“ 
 

 Antano Belazaro opera 

„Raudonkepuraitė“ /  VMM „Lyra“ 

arba nuotolinis 

 

 Koncertas „Jaunieji maestro“ / 

VMM „Lyra“ 
 

 Koncertas „Tau, Mama“ / VMM 

„Lyra“ 
 

 Koncertas, skirtas Tarptautinei 

muzikos dienai paminėti 
 

 Smuikininkų konkursas „Mano 

etiudas“, 3–4 kl. / VMM „Lyra“ 
 

 Lietuviškos klasikinės gitaros 

muzikos festivalis / VMM „Lyra“ 
 

 Šokių muzikos koncertas / VMM 

„Lyra“ 
 

 Programinės muzikos vakaras / 

VMM „Lyra“ 
 

 
 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 05 mėn. 

antroji pusė 
 

2022 05 mėn. 

antroji pusė 
 

2022 05 mėn. 

antroji pusė 
 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 05 20 

 
 

2022 05 21 

 

 

 

 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 05 mėn. 

 
 

2022 09 30 

 

N. Glovickienė  

 
 

N. Glovickienė 

 
 

V. Palubinskienė 

 
 

L. Vaitkus 

 
 

L. Romoslauskienė 

 
 

L. Rutkauskaitė 

 
 

D. Žimkus 

 
 

V. Palubinskienė 

 
 

R. Aidukas, 

D. Afanasjevas 

 

 

D. Puišienė 

 
 

B. Glovickis 

 
 

D. Puišienė, 

L. Budzinauskienė 
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 Mokytojų koncertas, skirtas šv. 

Cecilijai 
 

 Tarpmokyklinių ryšių projektas 

„Smuikas mano draugas“ / VMM 

„Lyra“ 


 Kalėdinis koncertas / VMM 

„Lyra“ 
 

 Kalėdinis koncertas / VMM 

„Lyra“ 
 

 Kalėdinis koncertas / VMM 

„Lyra“ 
 

 Kalėdinis koncertas / VMM 

„Lyra“ 
 

 Koncertas „Dirigentės po egle“ / 

VMM „Lyra“


 Kalėdiniai koncertai / VMM 

„Lyra“ 


 Adventinės muzikos vakaras / 

VMM „Lyra“ 
 

 Kalėdiniai koncertai tėvams / 

VMM „Lyra“ 
 

 Estrados specializacijos 

mokinių kalėdiniai koncertai –

atsiskaitymai / VMM „Lyra“ 
 

 Estrados specializacijos 

mokinių koncertas /  l/d „Žilvitis“ 
 

 

 
 

2022 10 14 

 

 
 

2022 10 18 

 

 
 

2022 11 19 

 
 

2022 11 25 

 
 

2022 11 mėn. 

 

 

2022 11 27 

 

 

2022 12 17 

 
 

2022 12 18 

 

 
 

2022 12 21 

 
 

2022 12 22 

 
 

2022 12 22 

 

M. Ambrasienė, 

N. Mikulskienė 

 
 

G. Žukauskas 

 

 
 

ASP mokytojai  

 
 

L. Vindzberg, 

A. Vadeišienė 
 

T. Šlaustienė, E. 

Pakalnienė 
 
 

M. Ambrasienė 

M. Januškevičienė 

 
 

A. Vadeišienė, 

S. Subačiaus 
 
 

D. Žimkus 

 
 

L. Rutkauskaitė 

 
 

L, Romoslauskienė 

 
 

R. Aidukas, 

E. Steponavičius 
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 Kalėdinis N. Glovickienės klasės 

mokinių koncertas tėveliams / VMM 

„Lyra“ 
 

 Kalėdinis D. Trimonio klasės 

mokinių koncertas tėveliams / VMM 

„Lyra“ 
 

 Kalėdinis V. Palubinskienės 

klasės mokinių koncertas tėveliams / 

VMM „Lyra“ 
 

 Kalėdinis L. Vaitkaus klasės 

mokinių koncertas tėveliams / VMM 

„Lyra“ 


 Edukacinis projektas Kalėdų 

stebuklo belaukiant /  Pelėdos 

pradinė mokykla 
 

 Koncertas „Kalėdų dovana“ / 

VMM „Lyra“ 
 

 Kalėdinė vakaronė-edukacija / 

Justiniškių bendruomenės centras 
 

 Instrumentinių specializacijų 

choro koncertas / „Pelėdos“ prad. 

mokykla 

 
 

2022 12 10–23 

 
 

2022 12 mėn. 

 
 

2022 12 mėn. 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 

Fortepijono spec. 

mokytojai 
 

E. Visockienė 
 

Akordeono 

specializacijos 

mokytojai 

Estrados 

specializacijos 

mokytojai 
 

G. Mameniškis, 

A. Liutvinskyj 

 
 

N. Glovickienė 

 

 
 

D. Trimonis 

 

 
 

V. Palubinskienė 

 

 
 

L. Vaitkus 

 

 
 

D. Puišienė  
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2022 12 mėn. 

 
 

2022 12 mėn. 

 

 
 

2022 12 mėn. 

 

D. Želvienė 

 
 

A. Žeromskienė 

 

 
 

D. Puišienė 

3.3. Užtikrinti 

mokyklos 

organizuojamų 

šalies ir miesto 

renginių 

tęstinumą ir 

inicijuoti 

mokytojus rengti 

naujus 

projektus. 

 

Tęstiniai renginiai: 
 

  Tarptautinė muzikos ir meno 

mokyklų moksleivių konferencija 

„Muzika+, arba Muzikos ryšys su 

kitais menais“ /  VMM „Lyra“


  II tarptautinis chorų konkursas-

festivalis „Atgaja“



  VII Lietuvos mokinių konkursas 

„Muzikos olimpas“  /  VMM „Lyra“



  Respublikinis konkursas 

„Lietuvių kompozitorių kūriniai“ /  

VMM „Lyra“ 
 

  VIII jaunųjų dainininkų 

konkursas „Vivace vocale“  /  VMM 

„Lyra“ 


 
 

2022 03 06 

 

 

 

 

 
 

2022 03 20 

nuotolinis 

 
 

2022 03 27 

 

 

 
 

2022 04 04 

 

 

 

2022 04 10 

 

 

 

 
 

S. Subačius, 

N. Dambrauskienė, 

L. Budzinauskienė, 

E. Pakalnienė 
 

 
 

 

 

R. Aidukas,  

E. Steponavičius 

 

 

R. Aidukas,  

E. Steponavičius 

 

 
 

 
 

Akordeono 

specializacijos 

mokytojai 

 

R. Aidukas,          

D. Afanasjevas 

 

 

Surengta 11 tęstinių renginių. 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Dalyvio 

parama 

renginiui 
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4 tikslas. Skatinti pedagoginės kompetencijos ir dalykinės kvalifikacijos kėlimą. 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Laukiamas rezultatas Lėšos 

4.1. Skatinti mokytojus 

domėtis meninio 

ugdymo naujovėmis ir 

jas taikyti ugdymo 

procese. 

 

Dalyvauti miesto, šalies 

seminaruose, konferencijose:  
 

 Seminaras „Aktyvi muzikos 

pamoka“ LMTA karjeros ir 

konferencijos ir kompetencijos 

/ LMTA per IT (6 akad. val.) 
 

 Metodinis seminaras: 

XXVIII Juozo Pakalnio 

respublikinis jaunųjų atlikėjų 

2022 m. 

 
2022 02 24 

 

 

 
 

2022 02 mėn. 

 

Direktorius,  

Dir. pav. ugdymui 
 

D. Laukžemytė-

Rubašenko  

 

 
 

L.Romoslauskienė, 

L. Rutkauskaitė 

85 proc. mokytojų dalyvaus bent 

viename kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje.  

 

Gaunama metodinė pagalba, 

pasidalinama muzikinio ugdymo 

teigiama patirtimi. 

 

Surengta metodinė diena. 

 

350 € 

Mokyklos 

lėšos 

 

  Respublikinis meno ir muzikos 

mokyklų konkursas „Perpetuum 

mobile“  /  VMM „Lyra“ 


XI Lietuvos jaunųjų pianistų 

šiuolaikinės fortepijono muzikos 

konkursas „Šypsenėlė“ 
 

 II fortepijoninės muzikos 

konkursas-festivalis „Žvėrelių 

karnavalas“ /  J. Tallat-kelpšos 

konservatorija  
 

   XII Lietuvos jaunųjų dainininkų 

festivalis-konkursas „Dainų namai“ /  

VMM „Lyra“ 

 

2022 04 24 

 

 

 

 

2022 05 22 

 

 

 
 

2022 06 mėn. 

 
 

 

 

2022 10 23 

 

M. Januškevičienė 

M. Ambrasienė 

 

 

S. Jogėlienė, 

R. Kulikauskienė, 

D. Valackienė, 

E. Pilecka, 

R. Dačinskienė  

 

A. Ragauskienė, 

A. Ruzgienė, 

B. Bizevičiūtė, 

E. Pilecka 
 

R. Aidukas,  

E. Steponavičius 
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pučiamaisiais ir mušamaisiais 

muzikos instrumentais 

konkursas. / Klaipėda,  

Eduardo Balsio konservatorija 
  

 Seminarai, meistriškumo 

pamokos Nacionalinio 

akordeonistų konkurso 

rėmuose / LMTA 
 

 „Kūrybinės veiklos 

pamokoje“ LMTA karjeros ir 

konferencijos ir kompetencijos 

/ LMTA (6 akad. val.) 
 

 Problemos pamokoje - 

stereotipai ir inovatyvūs 

sprendimo būdai / LMTA KKC


 Seminarai tarptautinio 

Algirdo Ločerio  akordeonistų 

konkurso rėmuose / Biržų 

meno mokykla 
 

 Nuotolinė konferencija 

(įrašas) „Ugdymas ir 

psichologija 2020 / Pedagogas. 

lt. Platforma (10 akad. val.) 
 

 Vasaros seminaras-

praktikumas / Palangos 

S. Vainiūno meno mokykla 

 

 

 

 

 
 

2022 03 04 

 

 

 

 
 

2022 03 31 

 

 

 
 

2022 04 14 

 

 
 

2022 05 04–05 

 

 

 
 

2022 05 mėn. 

 

 

 
 

2022 08 mėn. 

 

 

 

 

 
 
 

A. Vadeišienė  

 

 

 

 
 

D. Laukžemytė-

Rubašenko  

 
 

 

 
 

M. Januškevičienė 

 

 

 

A. Vadeišienė 

 

 

 

 
 
 

D. Laukžemytė-

Rubašenko  

 

 
 

Akordeono spec. 

mokytojai 

Organizuotos 2 iškilių pedagogų 

meistriškumo pamokos 

mokykloje. 
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 Respublikinis liaudies 

instrumentų pedagogų 

seminaras / Vilniaus Balio 

Dvariono DMM. 

 
 

Palaikyti  dalykinius ryšius su 

meninio ugdymo įstaigomis: 
 

  Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, 

  Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija, 

 Rygos Jazepa Medina I 

muzikos mokykla, 

 Kauno J. Gruodžio 

konservatorija  

 M. K. Čiurlionio menų 

gimnazija, 

 Vilniaus B. Dvariono DMM, 

 Vievio meno mokykla, 

 Palangos Stasio Vainiūno 

meno mokykla. 

 

 
 

2022 11 mėn. 

 

 

Liaudies instr. 

spec. mokytojai 

4.2. Skleisti gerąją patirtį 

mokykloje ir už jos ribų.  

 

Metodiniai pranešimai: 
 

 Pranešimas „Ženklai ir 

darbai: Karolis Rimtautas 

Kašponis ir jo epocha“ 

 
 

2022 02 06 

 

 

 
 

R. Aidukas 

 

 

 

Mokytojai rodo aktyvumą 

dalindamiesi savo pedagoginio 

darbo patirtimi. Surengtos 8 

atviros pamokas mokyklos, 

miesto mokytojams.  

Žmogiškieji 

ištekliai 
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konferencijose „Mintys ir 

patirtys muzikiniame ugdyme“ 

// „Muzikos rašto dienos" / 

Vilniaus Broniaus Jonušo 

muzikos mokykla, nuotoliniu


 A. Žeromskienės metodinis 

pranešimas.„Mokinio 

motyvacijos aspektai mokantis 

groti akordeonu“ / Karoliniškių 

muzikos  mokykla 
 

 Metodinis pranešimas 

metodinės ASP savaitės metu  /  

VMM „Lyra“ 
 

 Metodinis pranešimas  

„Neregiai ir muzikos raštas“ X 

Vilniaus miesto mokytojų 

konferencijoje / VMM „Lyra“ 
 

 Pranešimas (pavadinimas 

tikslinamas) konferencijoje 

„Muzikos mokytojas 

mokykloje“ / Vilniaus Maionio 

progimnazija arba nuotolinis 
 

 Pranešimas (pavadinimas 

tikslinamas) kasmetinėje 

Lietuvos muzikos ir teatro 

 

 

 

 

 
 

2022 04 mėn. 

 

 

 

 
 

2022 04 12 

 

 

 
 

2022 10 mėn. 

 

 

 
 

2022 10 09 

 

 

 

 

 
 

2022 10 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. Žeromskienė 

 

 

 

 

 
 

A. Vadeišienė  

 

 

 
 

D. Laukžemytė- 

Rubašenko 

 

 
 

R. Aidukas 

 

 

 

 

 
 

R. Aidukas 

 

 

 

 

 

Aukštos kvalifikacijos mokyklos 

pedagogai parengia šiuolaikine 

ugdymo metodika pagrįstus 

tiriamuosius darbus. Skaityti 2 

metodiniai pranešimai mokykloje, 

mieste, šalyje.  
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akademijose konferencijoje / 

LMTA 
 

 

Publikacijos, moksliniai 

metodiniai darbai: 
 

 „Kanonai 2021“ (mokymo 

priemonė su audio įrašais 
  

 „Melodiniai diktantai 1–7 

klasei“ (solfedžio dalyko 

mokymo priemonė su audio 

įrašais) 
 

 

Atviros pamokos: 
 

 Atviros muzikos istorijos ir 

Solfedžio pamokos LMTA 

studentams (B2) / VMM 

„Lyra“


 Atvira pamoka tema su A. 

Kalinausku: „Stambios formos 

kūrinio atlikimas akordeonu 

vyresnėse klasėse“/ VMM 

„Lyra“ 
 

 Atvira bendro fortepijono 

pamoka su A. Matkevičiūte / 

VMM „Lyra“  
 

 

 

 

 

 
 

2022 01 mėn. 

 
 

 

2022 II pusm. 

 

 

 

 

 
 

2022 03 mėn. 

 

 

 

 

 

 

2022 04 14 

 

 

 

 

 
 
 

2022 04 14 

 

 

 

 

 
 
 

D. Puišienė 

 

 
 

D. Puišienė 

 

 

 

 

 
 

L. Budzinauskienė 

 

 

 

 

A. Vadeišienė 

 

 

 

 

 
 
 

V. Domeikaitė 

 

 

 

T. Gaitanži 
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 Atvira solinio dainavimo 

pamoka su A. Matkevičiūte / 

VMM „Lyra“ 
 

 Atviros solfedžio pamokos 

su ASP mokiniais / VMM 

„Lyra“ 
 

 Doc. Albinos Šikšniūtės 

atviros meistriškumo pamokos 

/ VMM „Lyra“ 
 

 Atvira pamoka (su 

pradedančiaisiais 

smuikininkais) / VMM „Lyra“ 
 

 

 

2022 04 16 

 

 

 

2022 04 16 

 

 

 

2022 03,04, 

05, 10 11 

 

 

2022 10 13 

 

 

D. Laukžemytė- 

Rubašenko 

 

 

Fortepijono spec. 

mokytojai 

 

 

E. Klapatauskienė 

4.3. Plačiau naudoti IT 

priemones ugdymo 

procese.  

 

 

 Mokymo priemonių kūrimas 

pamokoms, naudojant SMART 

Notebook, Microsoft Power 

Point kompiuterines programas 

/ VMM „Lyra“ 
 

 Interaktyvių mokymo 

priemonių rengimas / VMM 

„Lyra“ 
 

 Skaitmeninių priemonių 

pamokoms kūrimas ir 

kaupimas 
 

 Mokyklos „Lyra“ mokytojų 

bendruomenės 

 

2022 

 

 

 

 
 
 

 

2022 

 

 
 

2022 

 

 
 

2022 

 

D. Puišienė 

 

 

 

 
 

R. Deltuvienė 

Bakutė 

 
 

N. Dambrauskienė, 

E. Pakalnienė 

 
 

J. Vaišvilienė 

 

Suorganizuotas mokymas apie 

interaktyvios lentos naudojimo 

ypatybes, darbo principus su 

skirtingomis programomis. 

 

Mokyklos pedagogų sukurtos 3 

naujos mokymo priemonės 

naudojant IT taikomos pamokose. 

 

Grupinėse pamokose taikomos 

pažangios informacinės 

technologijos. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 
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bendradarbiavimo ir 

informavimo 

grupės  lyra.com ir  paskyros 

Muzikos mokykla LYRA 

socialiniame tinkle Facebook 

kuravimas. 
 

 Natų chorui ir dainininkams 

solistams rengimas 
 

 Chorinių partijų rengimas 

Instrumentinių specializacijų 

chorui, naudojant IT (mokymo 

priemonės) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022 

 
 

2022 

 

 

 

 

 

 
 

R.Aidukas  

 
 

D. Puišienė 

 

Mokyklos veikla ir pasiekimai 

viešinami internetinėje svetainėje 

ir socialiniame tinkle Facebook. 

 

 

http://lyra.com/

