PRITARTA
Elektrenq savivaldybes tarybo s
d. sprendimu Nr.
2022 m.

ELEKTRENV MENO MOKYKLOS
2021 NIETV VETKLOS ATASKATTA

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Elektrenq meno mokyklos 2021mett4 suplanuotq veiklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4 apibldina
pasiekti veiklos rczultatar. Jie glaudZiai siejasi su2020-2021 metq strateginio ir ugdymo planq tikslais bei
uZdaviniais, siekiant kuo geriau uZtikrinti mokyklos mokiniq mokymosi ir ugdymosi poreikius, pletoti
Svieteji5k4 veikl4 savivaldybeje bei uZ jos ribq, stiprinti mokyklos ivaizdi, kelti bendruomends kultnr4. Sie
metai, kaip ir praeiti, mokyklos bendruomenei buvo tikrai nelengvi. mokytojq darb4 koregavo Covid -19
pandemija ir nuotolinis mokymas (-is), antr4 pusmeti dirbome, su iSimtimis, iprastai - mokykloje.

Pirm4 metq pusmeti mokytojq darbas buvo organizuojamas nuotoliniu mokymo

proceso

organizavimo bldu per MS Teams platform4, mokykla vadovavosi ,,Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso
organizavrmo bldu kriterijq apra5u", patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m.liepos
3 d. isakymu Nr. V-1006 ,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo b[du kriterijq apra5o
patvirtinimo".
Meno mokykla - formalqii Svietim4 papildandio ugdymo mokykla. Turi teisE vykdyti neformalqji
vaikq Svietim4 ir neformalqji suaugusiqjq Svietim4. Ugdymas vyksta individualia k grupine forma.
Mokykloje jau kelis metus i5 eiles vyksta mokytojq kaita. Iki 2021 m. gruodZio 31 d. mokykloje dirbo 25
mokytojai ir 5 koncertmeisteriai.
Mokyklos strateginiame plane buvo numatyti Sie tikslai:
1. Gerinti meninio ugdymo kokybg, sukuriant palankias s4lygas mokiniui realizuoti savo
individualius gebej imus.
2. Tobulinti mokytoj q profesines kompetencij as.
3. Kurti saugi4 sekmingam ugdymui (-si) pritaikyt4 aplink4.

I

uZdavinys. Sudaryti daugiau galimybiq kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sdkmg.
2021 m. spalio 1 d. mokykloje mokesi 323 mokiniai.
Mokykla 2021 m. teike Sias programas: ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo dailes ugdymo,
pradinio muzikinio ugdymo, pradinio dailes ugdymo, pagrindinio muzikinio ugdymo, pagrindinio dailes
ugdymo, muzikos megejq ugdymo, muzikos tgstinio ugdymo, kryptingo ugdymo meno kolektyvuose,
dailes megejq ugdymo, dailes saviraiSkos ugdymo, suaugusiqjq muzikos bei dailes ugdymo programas.
Krypting4 muzikini ugdym4 pletojo Sie rnokomieji kolektyvai: jaunudiq ir jauniq chorai, folklorine kapela,
styginiq instrumentq, gitaristq, vokalinis ansambliai, pudiamqiq ir akordeonistq orkestrai. Mokiniai galejo
rinktis Sias specializacijas: dailes, akordeono, fortepijono, pudiamqjq (fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas
ir kt. variniai pudiamieji instrumentai) smuiko, gitaros, chorinio ir solinio dainavimo bei klasikinio Sokio.
Bendras darbuotojq skaidius buvo 45.
Turindiq mokytojo metodininko kvalifikacinE kategorrj4 - 6, vyr. mokytojo - 10, mokytojo - 13.
Mokyklos administracij4 sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2

2021m. imokykl4 buvo priimti visi norintys ir turintys meniniq gebejimtl vaikai. Mokykloje mokesi
323 mokiniai, i5 jq ESPU - 189, NVS 134, jie galejo rinktis 25 muzikos, bei 7 dailes skirtingo turinio

-

ugdymo programas. Suaugusiqjq meninese programose dalyvaula 32 suaugusieji. NemaZai mokiniq
pageidautq lankyti antr4 program4, tadiau mokykla atsiZvelgdama i finansines galimybes praejusiais metais
galejo tenkinti pra5ymus i programas, kurios vykdomos grupines pamokos forma.
Elektrenq meno mokykl4 lankantys 39 mokiniai moka sumaZinta uZmokesti uZ mokym4si
Mokykloje, remiantis Elektrenq savivaldybds tarybos 2021 metqrugpjldio 25 dienos sprendimu Nr. VI.TS185 ,,Ddl atlyginimo dydZio uZ formalqji Svietim4 papildanti ugdym4 ir neformalqjf Svietim4 Elektrenq
savivaldybds meno mokyklose nustatymo ir mokejimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

ir

2 uZdavinys. Kurti ir tobulinti nuolat besimokanii4 mokytojg bendruomeng.
Visus metus mokyklos metodinese grupese buvo igyvendinama gerosios patirties sklaida. Vedamos
aptariamos mokytojq atviros pamokos, aptariami mokiniq pasiruo5imai konkursams, koncertams,

festivaliams, parodoms, egzaminams, atsiskaitymams. 2021 m. mokykloje pravesta 12 atvirtlpamokq.
Mokykloje buvo pristatyti 5ie metodiniai prane5imui:
Pokalbis su muzikos skyriaus mokiniais ,,Karjeros dirbtuves. Pasimatuok menininko profesij4, kuo bflsi
uZauggs",

,,Emocinio imitavimo metodo taikymas, ugdant muzikos atlikej4", ,,Motyvacija", ,,Nuotoline fortepijono
pamoka. Problemos ir aspektai" , ,,Pozityvi socializacija muzikinio ugdymo kontekste. Pana5umai ir
skirtumai, apLvelgiantNorvegijos ir Lietuvos meninio ugdymo metodikas", ,,Emocinio imitavimo metodo
taikymas, ugdant muzikos atlikej4" ir kt.
Kelta kvalifikacija. 28 mokytojai (i5 viso per metus 2195 val.) dalyvavo ivairiuose kvalifikaciniuose
renginiuose.Per 2021 metus visi mokyklos rnokytojai tobulino savo Zinias ir gebejimus kvalifikacijos
tobulinimosi kursuose, seminaruose, praktikumuose, meistriSkumo kursuose, konferencijose. Mokytojq
tobulinimosi renginiai vyko Elektrenq Svietimo paslaugq, LMTA Karjeros ir kompetencljq, VSf Trakq
Svietimo, Vilniaus ir Kauno pedagogq kvalifikacijos ir kt.
Pagal sudaryt4 mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq 2021 - 2022 m. atestacijos program4 buvo
numatyta atestuoti 1 mokytojas, nusprEsta atestuoti vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai isigyti.
Ugdomosios veiklos stebesena vykdoma reguliariai ir planingai. Aptariant rezultatus ir tobulinant
mokytojq bendr4sias ir dalykines kompetencijas. fvyko 64 ivairts mokyklos posedZiai, metodiniq grupiq
susirinkimai, kuriuose buvo svarstomi ir sprendZiami svarbls mokyklos veiklos ir ugdyrno proceso
organizavimo klausimai, atliekama ugdymo plano ir rezultatq analize.
2027 metais visi metodiniq grupiq vadovai rengd ataskaitas, jose atsispindi metodines grupes veikla
ir mokytojo veiklos isivertinimas. Metodinese grupese buvo analizuojama ir vertinama visq dalykq ugdymo
programos, nagrinejamas ugdymo turinio planavimas ir igyvendinimas. Per metus vyko 59 metodiniq
grupiq susirinkimai, kuriuose buvo aptariami mokyklos ugdymo veiklos iv. klausimai. Mokykloje vykstant
mokytojtl kaitai, i metodiniq grupiq gretas isiliejo nauji mokytojai.
2021 m. iki geguZes men. mokykloje buvo vykdoma apklausa, del Nuotolinio mokymo kokybes per
MS Teams platform4.
Mokykloje nuolat ie5koma naujq ugdymo formq veiksmingumo, nuotolinio mokymo (-si), mokiniq
igalinimo, skaitmeniniq kompetencijq skatinimo. Buvo skatinama mokytojus dirbti per viening4 nuotolinio
mokymo (-si) platform4 per MS Teams. Apklausoje aptarti klausimai: patyriminis ugdymas, koks yra
mokiniq poreikis mokantis nuotoliniq bldu, kaip yra organizuojamas nuotolinis ugdymas mokykloje ir
kokie pagrindiniai kriterijai formuluojami isivertinant nuotolinio ugdymo veiksmingum4 bei aktyvum4.

J^

2021 m. kovo men. buvo atliktas neformaliojo vaikq Svietimo teikejo kokybes vertinimas, pagal
neformaliojo vaikq Svietimo ir jo teikejq veiklos kokybes uZtikrinimo metodikos, patvirtintos LR Svietimo,
mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 29 d. isakymu Nr. V-342.
2021 m. kovo m6n. buvo gauti Elektrenq meno mokyklos i5oriniq vertintojq vertinimai. Vertinimo
rodikliai: ugdymo procesas, mokytojq kompetencijos ir potencialas. Buvo gautos tokios i5vados: mokiniai
gali pasidZiaugti savo pasiekimais ir geba iveikti nesekmes; mokytojai tikslingai tobulina bendr4sias ir
speciali4sias (dalykines ir didaktines) kompetencijas; veikia mechanizmai, uZtikrinantys mokytojq patirties
perdavim4 bei potencialo panaudojim4.

3 uZdavinys. Ugdyti menines kompetencijas per konkursing, projekting, koncerting, paroding
veikl4.
Neformalqji
ugdym4
teikiandios
ugdymo
proceso ir
veiklos
organizavimas
Elektrenq
meno
mokykloje

Organizuoti
tradicinius
bei rengti
naujus
renginius,

Muzikos
koncertai
mokykloje

61 vnt.

Virtualus Koncertas ,,Sausio 13 d."
pamineti, Rugsejo 1-oji Mokslo ir Ziniq
dienos Svente, Kaledinis konceftas tdvams
,,Svendiq belaukiant", ,,Muzika i5 kino

filmq",,,Muzikind delutd",,,M:uzika

parodas

kieme", ,,Muzika iS kino filmq", ,,Vasara
su muzika", JLLozo Tallat - Kelp5os ir

EMM tarpusavio bendradarbiavimo
projektas ,,Kelione stygomis" - mokiniq
koncertas;
Fortepijono

MG: XVIII ir

XIX

Muzikuojandiq Seimq festivalis,,Atrieda
Ka1edos".

Muzikos
koncertai
mieste ir
savivaldybeje

20 vnt.

Virtualus tarptautines akordeono dienos
minejimas

-

koncertas.

Koncertas skirtas Lietuvos medicinos
darbuotojq dienai. Vievio kultUros centro
organizuojamas koncertas,,Vaikq gynimo
dienos proga".
,,Elektrenq ralio 2021 atidarymo
koncertas". Aivaro Veikinio poezijos

rinkinio ,,Mamuto medZiokle" ir
Virgilijaus Povililno knygos,,Elektrenq

savivaldybes atminimo

Lenklai"

pristatymo koncertai.

Liepos 6-osios, Mindaugo karDnavimo
dienos konceftas.
Giesmes,,Pakilk ir Sviesk" vaizdo ir garso
klipas su jungtiniu KaiSiadoriq simfoniniu
orkestru ir choru ,,Do diez", konceftas
skirtas leidinio ,,Smuikeles giesme"
pristatymui; XIII - ojo tarptautinio dLiazo
populiariosios (artimos dZiazui)
muzikos jaunqjq atlikejq festivalio
konkurso,,Elektrenq Ziburiukai 202lr"
laureatq pasirodymas Elektrenq dLiazo

festivalyje,,Jaunyste 2021", III asis
Elektrenq vargonq muzikos festivalis,

XVIII

asis (del pandemijos atkeltas i5
2020 m.) ir XIX - asis muzikuojandiu

-

4

Seimq festivaliai ,,Atrieda kaledos";

V

asis vokalines muzikos festivalis
Muzikos
konkursai
mokykloje

2 vnt.

Muzikos
konkursai
tarptautiniai

36 vnt.

-

5v.

Ceciliios garbei ir kt.
III asis respublikinis lietuviq liaudies
dainq festivalis ,,I5 liaudies dainq
skryneles".
Fortepijoninis
konkursas

-

etiudiq

,,Allegroo'.

Virtualus vokalo

instrumentinis
konkursas ,,Christmas Symphony", VI asis virtualus menq konkursas ,,Ajauly
Astana" (Kazachrja), IV - asis jaunqjq
atlikejq instrumentinis ir klasikinio vokalo
konkursas,,Christmas Talent League",

jaunqjq atlikejq konkursas ,,Italia
AWARD" (Italija), dainavimo ir teoriniq
dalykq konkursas ,,Garsq palete", ,,Grand
Online Eurofest 2021" (iekija), nuotolinis
konkursas ,,Liltukas" (,,Lvenok"
Baltarusija). XXI
asis kamerinio
muzikavimo konkursas,,Garsq iSdaigos".
II-ojo
instrumento
konkursas
Online
Competition
Golden
,,lnternational

Talents of Madrid" (Ispanija), VII
virtualus konkursas ,,Astana Grand
Festival" 2021 (Kazachija), XVI - asis

Muzikos
konkursai
respublikiniai

29 vnt.

virlualus konkursas ,,Digi - Talenty zima
2027", VIII - asis kor-rkursas ,,Pavasario
mlrzika", II - asis konkursas-festivalis
,,Grand Online Eurofest 2021"
International Competition & Festival of
Ar1s, Music. Vocals, Dance and Folklore
,,Copenhagen Stars 2021* (Danija),
virtualus muzikos festivalis ir konkursas
,,Gates of the Hope 2021".
II-asis virtualus respublikinis jaunqjq

akordeonistq konkursas ,,Akordeono
virtuoztl fiesta", virtualus jaunqjq atlikejq

konkursas ,,Naujieji

atradimai",
akordeonistq konkursas,,Vilnius 2021",
Populiarios dainos konkursas,,Travelling
Festival 2021 Christmas in Palanga",I asis jaunqiq atlikejq konkursas
,,Karali5kasis Barokas - 2021*, VII - asis
styginiq instrumentq jaunqjq atlikejq
konkursas - festivalis ,,Stygq Selsmas",
Antrojo instrumento jaunqjq atlikejq
konkursas ,,Linksmoji polkute 2027" ir I asis antrojo instrumento (fortepijono)
konkursas,,Attacca", virtualus jaunqjq
atlikeiu konkursas ..Nauiieii atradimai".

III -

asis jaunqjq pianistq konkursas
festivalis,,Grand pas".

Muzikos
festivaliai
respublikiniai

24 vnl.

VI

-

-

asis akordeono muzikos festivalis
,,Laiko ritmu", muzikos ir meno mokyklq
akordeono muzikos virtualus festivalis
,,Lietuviq kompozitoriq kDriniai",
,,Christmas Talent League" Vilnius, 5v.
Jonq baZnydia,

Lietuvos vaikq ir moksleiviq televizijos
konkursas ,,Dainq dainele", III - asis

lietuviq liaudies dainq festivalis ,,I5
liaudies dainq skryneles". Solistq,

vokaliniq ansambliq ir chorq festivalis Sv.
Cecilij o s Elektrenq baLny dioje,
Muzikos (rneno) mokyklq bei gimnazijq
variniq pudiamqjq muzikos instrumentq
nuotolinis festivalis ,,Vario spalvos 2027*,
XXI - asis respublikinis vaikq dLiazo
r-nuzikos festivalis ,,DZiazo fiesta 2027".
IV respublikinis jaunqiq atlikejq festivalis
,,Lietuva brangi".
V - asis antrojo muzikos instrumento ir

pasirenkamojo vokalo konkursas
festivalis ,,Garsq spalvos", XXI - asis
respublikinis muzikos (meno) mokyklq

jaunqjq pianistq

fvairiq
muzikiniq

11 vnt.

festivalis-maratonas,

International Competition & Festival of
Arts, Music, Vocals, Dance and Folklore
,,Copenhagen Stars 2021", Tarptautinis
virlualus muzikos festivalis ir konkursas
,,Gates of the Hope 2021" .
Akordeono MG: Atvira pamoka tema
,,Stricho svarba formuoj ant gars4".
Dainavimo ir teoriniq dalykq MG: Atvira

atsiskaitymo
formq
organizavimas.
Atvira pamoka.

solfedZio pamoka tema: ,,Akordq
forrnavimas nuo garso".

Pudiamqjq instrumentq

MG: Atvira

pamoka: ,,Grojimas variniais

instrumentais, garso iSgavimas",,,GamL1
saksofonu",
grojimo
grojant
bldai,
trimitu".
,,Etiudq
Styginiq instrumentq MG: Atviros
edukacines pamokeles,,Labas smuike".
Fortepijono MG: Atvira pamoka
,,Pianistiniq igtrdZiq formavimo sekme,
atsiZvelgiant i individualias mokinio
prigimtines savybes, pradiniame ugdymo
etape" ir kt.
Pasaulinis vaikq k[rybos konkursas
,,Kanagawa" (Japonija), Vaikq ir

grojimo bldai, grojant

Dailes
konkursai
tarptautiniai

5 vnt.

pud.
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Dailes
konkursai
respublikiniai
Dailes
konkursai
Elektrenq
savivaldybeje

J vnt.

Dailes
edukacijos

1

3 vnt.

vnt.

EMM
Parodos

Svietimo
paslaugq
centre,
vie5ojoje
bibliotekoje,
kulturos centre
ir kt.
Dailes parodos
mokykloje

3 vnt.

34 vnt.

jaunimo kiirybos konkursas,,Vabalq
pasauliso' (Serbij a), Mokiniq pieSiniq
konkursas,,Gamtos pasakoj imai"
ir darbq paroda, pie5iniq, tautodailes
dirbiniq ir literatiiriniq miniatitrrq
konkursas ,,Laisves Zenklai aplink mus'.,
Respublikinis klrybiniq darbq konkursas
darbq
,,Praveriau vario vartelius"
paroda ir kt.
Keramikos darbq paroda,,Molio ir augalq
spalvos"; Elektrenr4 savivaldybes mokiniq
k[rybinio atvirukq konkurso,,Kaledinis
pa5tas" darbq virtuali paroda; Elektrenq
savivaldybes mokiniq pie5iniq konkursas
,,Mano Beima" darbu paroda.
Etnokultlros puoselej imas.
Fotografij q paroda,,Baltq gendiq
kostiumai".
Elektrenq savivaldybes mokiniq
klrybinis atvirukq konkursas,,Kaledinis
pa5tas" ir darbq paroda, EMM mokiniq
darbq paroda,,Spalvoti pasauliai" ir
,,Lai5kai Medeinai" ir kt.

ir

Klrybiniq darbq parod4,,Lyge" - Rudens
lygiadienis Baltq vienybes diena,

klrybiniq darbq parod4 ,,Bobules
paveiksleliai" MaZosios Lietuvos
architektUros ir liaudi5kq tradicijq
puoselejimas,

dailes skyriaus suaugusiqjq

grupes

keramikos darbq paroda ,,Molio galia" ir
kt.
Integruota pamoka kartu su muzikos
skyriaus mokiniais,,Bethovenui - 250" .

1

vnt.

Stovyklos ir
edukacijos

1

vnt.

Vasaros stovykla vyko kaimo turizmo
sodyboje ,,Sabuta" (Vilniaus raj.) joje
dalyvavo pudiamqjq instrumentq orkestro
iaunieii muzikantai.

I5vykos ir
edukacijos

5 vnt.

Dainavimo ir teoriniq dalykq MG
I5vyka j Vilniq, i rneniniq i5rai5kq miest4.
Edukacija-projektas ,,lr aS Zinau 5i4
melodijq".
Pudiamqjq instrumentq MG
ISvyka i ,,Sundai Brass" ir Kf ,,Trirnitas"

{vairiq dailes
atsiskaitymo
formq
organizavimas.
Atvira pamoka.

konceft4 (Vilnius).
Styginitl instrurnentq MG
Edukacine - paZintine ekskursija i Traku pili.
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Dalyvauti
festivaliuose,
konkursuose,
olimpiadose,
projektuose

Mokiniq
laimejimai

Muzikos

tarptautiniuose,

Dailes

Salies

sk.

sk.;

festivaliuose,
konkursuose,
parodose

Mokyklos mokiniai buvo

skatinami
konkursuose,
olimpiadose, koncertinese programose.
gabiausieji
ugdytiniai
individualizuoto ugdymo deka pasieke
puikiq
auk5tq rezrltai4. 2021 m.

dalyvauti parodose,

Patys

ir

mokyklos atlikejai aktyviai dalyvavo ir

sekmingai reprezentavo Elektrenq
savivaldybg ir mokykl4. Koncertineje ir
menineje edukacineje veikloje aktyviai
dalyvavo visq skyriq mokiniai.
Suorganizuota ir dalyvauta muzikiniuose,
bei dailes 224 renginiuose. 732 m:uzikos

skyrius dalyvavo 172 renginiuose
kuriuose pelno 135 apdovanojimus (100
laureatq, 6 diplomai, 29 padekos). 655
dailes skyriaus mokiniai dalyvavo

Rengti

ir

vykdyti
projektai

Mokiniq

224

pasirodymai
savivaldybes
bei mokyklos
festivaliuose,
konkursuose

renginiai

Meniniq
projektq

2 vnt.

rengimas ir
vykdymas
savivaldybeje,

respublikoie
ISvykos, veiklos

3 vnt.

netradicineje

aplinkoje

4 uZdavinys. Stiprinti bendradarbiavim4 su mokyklomis
Neformalqji
Bendradarbiauti Respublikiniq
9 vnt.
ugdym4
su kitomis
festivaliq,
teikiandios
meno
konkursq,
ugdymo
mokyklomis ir
koncertq,
proceso ir
socialiniais
olimpiadq
partneriais
veiklos
organizavimas
organizavimas
Elektrenq
meno

mokykloje

56
renginiuose, pelne 36 apdovanojimus (17
laureatq, 9 diplomai, 10 padeku).
Mokyklos mokiniai dalyvavo
savivaldybes bei mokyklos konkursuose,
festivaliuose, olimpiadose. Mokiniai sieke
auk5diausiq meniniq ivertinimq, tobulino
bendravimo ir paZinimo kompetencijq.
Per metus suorganizuota ir dalyvauta 224
renginiuose.
Para5yti proj ektai,,Vaikq vasaros
uZimtumas ir vaikq socializacija" ir
,,Gab[s ir talentingi vaikai". Projektai bus
vykdomi 2022 m.

Vykde muzikos ir dailes skyriai. lvairios
rnokyklos mokytojq ir mokiniq i5vykos
(MO muziejaus paroda - video perLiira,
keramikos uZsiemimai su suaugusiqjq
grupe Pastrevio amatq centre ir kt.).

ir socialiniais partneriais.
Buvo surengti ir igyvendinti 2 muzikos
konkursai:
Mokyklinis etiudo konkursas

,,Allegro";

Il-asis tarptautinis jaunqjq

atlikejq

kamerines muzikos konkursas,,Alveare

di Musica 2027", XIII-asis tarptautinis
dLiazo populiariosios (artimos
dZiazui) muzikos jaunqjq atlikejq

festivalis-konkursas

,,Elektrenq

Ziburiukai 2027" skirlas Elektrenq
meno mokyklos 60 metq sukakdiai
pamineti, XX-asis respublikinis j aunqjq
pianistu fortepiioniniu ansambliu

konkursas ,,Skambinu su draugu", XXasis respublikinis virtualus
akordeonistq
festivalis-koncertas
nuotaikos
2021" .
,,Pavasario

Koncertas skirtas M.K. iiurlionio
gimimo metinems pamineti, svediai -

pianistai Sonata ir Rokas Zubovai.
Lietuvos kultlros tarybos ir Elektrenq
savivaldybes finansuojamas projektas
,,M.K. iiurlionis: pasauli vaizduojuos
kaip didelg simfonij4", mlsq svediai -

pianistas Petras Geniuias ir
saksofonistas

Liudas

Mockunas,'

M. K. Ciurlionio merul
molqtklos moksleiviai, aktorius
Giedrius Arbaiiauskls, koncerto

Nacionalines

vede.jas

muzikologas Viktoras
Gerulaitis; Nacionalines M. K.
C

iurlionio

meru1 molqtklo s moksleiviai,

Vievio, Elektreru4, Traktl meno molqtkltl

moksleivicti ir pedagogai, koncerto
vedejas - pianistas, meno muzikos
istorikas, kulturologas proJ.' Vytautas

Landsbergis.
Bendradarbiaujant su Vilniaus Juozo
Tallat-Kelp5os konservatorija buvo
surengtas tarpmokykliniq ry5iq
projektas - koncertas ,,Keliond
stygomis" ir su Kauno Juozo GruodZio
konservatorija buvo surengtas
tarpmokykliniq ry5iq projektas
konceftas,,Operos magiia".

Mokyklos
pristatymas
kitose
savivaldybes
istaigose

Dalyvavimas
valstybiniq

3 vnt.

dalyvauta valstybiniq Svendiq
renginiuose Elektrenq miesto

Svendiq

savivaldybeie.

Sventdse

vnt.

Kiekvienais mokslo metais mokykloje
vyksta naujq mokiniq priemimas, tuo
tarpu mokytojai rengia ivairius
susitikimus su miesto mokyklos ir
darZeliu, aukletiniais, norint pritraukti
naujus mokinius dometis menu.

4 vnt.

Virtualus koncertas skirtas Vasario 16osios Sventei pamineti ,,MDsq dovana

1

mokiniq
priemim4 i
mokvkla

Kultlros
institucijq,
fondq, ivairiq
organizacijq
koncertq
organizavimas
miesto
bendruomenei

3

Sventiniai renginiai mokykloje ir

minejimuose,
Koncertq,
parodq
organizavimas,
skelbiant

2021 m. buvo suorganizuoti

Jums", EMM viftualus

koncertas

skirtas Kovo 1 I -osios dienos
paminejimui ,,Lietuva brangi",
renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai
pamineti (birZelio 14 d.), Liepos 6-osios
Valstybes (Lietuvos Karaliaus
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Mindaugo karlnavimo)

ir

Tauti5kos

giesmes diena Elektrenuose.

Neformalqji
ugdym4
teikiandios
ugdymo
proceso ir
veiklos
organizavimas
Elektrenq
meno

Organizuoti
tradicinius bei
rengti naujus
renginius,

Muzikos
koncertai
mokykloje

61 vnt.

Muzikos
koncertai
mieste ir
savivaldybeje

20 vnt.

parodas

mokykloje

Virtualus koncertai ,,Sausio l3 d."
pamindti, muzikuoj andiq Seimq
konceftas, Rugsejo 1-osios Mokslo ir
Zinitl dienos Sventd, Kaledinis
koncertas tevams,,Svendiq
belaukiant",,,Muzikine deZlrte",
,,Muzika kieme", ,,Muzika i5 kino
filmq", ,,Vasara su muzika", Juozo
Tallat-Kelp5os ir EMM tarpusavio
bendradarbiavimo projektas,,Keliond
stygomis" - mokiniq koncertas,
muzikuojandiq ir klrybingq Seimq
festivalis,,Atrieda Kaledos".
Virtualus tarptautines akordeono
dienos minejimas - koncertas,
koncefias skirtas Lietuvos medicinos

darbuotojq dienai, Vievio kultlros
centro organizuojamas konceftas

,,Vaikq gynimo dienos proga",
pudiamqjq instrumentq orkestro

dalyvavimas Liepos 6 - osios Mindaugo

karlnavimo dienos i5kilmese,
,,Elektrenq ralio 2021" atidaryme,

koncertas Virgilijaus Povililno knygos
,,Elektrentl savivaldybes atminimo
Lenklai" pristatyme,
giesmes ,,Pakilk ir Sviesk" vaizdo ir
garso klipas su jungtiniu Kai5iadoriq
simfoniniu orkestru ir choru ,,Do diez".
Konceftas skirtas leidinio,,Smuikeles

giesme" pristatymui, XIII-asis
tarptautinis dLiazo populiariosios

(artimos dLiazur) muzikos jaunqjq
atlikej q festivali s-konkursas,,Elektrenq

Ziburiukai 2021*, Elektrenq vargonll
muzikos festivalis, V-asis vokalines
muzikos festivalis 5v. Cecilijos garbei,
muzikuojandiq ir klrybingq Seimq
festivalis ,,Atrieda kaledos" ir kt.

Muzikos
konkursai
tarptautiniai

vokalo instrumentinis
konkursas,,Christmas symphony", VI asis virtualus menll konkursas ,,Ajauly
Astana", IV - asis jaunqjq atlikejq
instrumentinis ir klasikinio vokalo
konkursas,,Christmas talent league",
Virlualus

jaunqjq atlike.jq konkursas,,Italia

AWARD", konkursas,,Garsq paletd",
,,Grand online Eurofest 2021" (iekija),
nuotolinis konkursas ,,Liltukas"
(,,Lvenok", Baltarusija), XXI
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kamerinio muzikavimo

konkursas
,,Garsq i5daigos", konkursas Ispanijoje
,,lntemational online competition
Golden Talents of Madrid", VII - asis
virtualus konkursas ,,Astana Grand
Festival" 2021 (Kazachija), XVI - asis
virtualus konkursas ,,Digi - talenty
zima 2027", VIII - asis konkursas
,,Pavasario muzika", II - asis konkursas
- festivalis ,,Grand Online Eurofest

2021", V
asis virtualus.iauntlirl
pianisttl konkursas ,,Polifonija ir a5",
virtualus muzikos festivalis ir
konkursas ,,Gates of the Hope 2021"
International Competition & Festival of

Afts, Music, Vocals, Dance

and

Folklore ,,Copenhagen Stars 2021" ir
kt.

Muzikos
konkursai
respublikiniai

29 vnt.

II - asis virtualus jaunqjq

akordeonistq
konkursas,,Akordeono virtuozq fi esta",
virtualus jaunqjq atlikejq konkursas
,,Linksmoji polkute 2027*, virtualus

jaunqjq atlikejq konkursas,,Naujieji
atradimai", akordeonistq konkursas
,,Vilnius 2021*, populiarios dainos
konkursas,,Travelling Festival 2021

in

Christmas

Palanga", I-asis jaunqiq

atlike.jq konkursas

Barokas

,,KaraliSkasis

2021", jaunqjq atlikejq
konkursas,,Nauiieji atradimai", VII
styginiq instrumentq jaunqjq atlikejq

-

festivalis ,,Stygr+ Sdlsmas",
I sis antrojo instrumento (fortepijono)
konkursas ,,Attacca", II - sis jaunqjq
atlikejq konkursas ,,KaraliSkasis barokas konkursas

Muzikos
festivaliai
respublikiniai

24vnt.

2027",111- asis jaunrliq pianistq konkursas
- festivalis ..Grand Das".
VI asis akordeono muzikos festivalis
meno
,,Laiko ritmu", muzikos

-

ir

mokyklq akordeono muzikos virtualus
festivalis ,,Lietuviq kompozitoriq
ktriniai",,,Christmas Talent League"
Vilniaus 5v. Jonq baZny(,ra, Lietuvos
vaikq ir moksleiviq televizijos
konkursas ,,Dainq daine1d", III - asis
lietuviq liaudies dainq festivalis ,,I5

liaudies

dainq

skryneli:s",

Respublikinis solistq, vokaliniq
ansambliq ir chorq festivalis Sv.
Cecilijos Elektrenq 5v. Mergeles

Marijos kankiniq

baZnvdioie"

karalienes
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muzikos (meno) mokyklq bei
gimnazijq variniq pudiamqjq muzikos
instrumentq nuotolinis festivalis
,,Vario Spalvos 202l",XXI-asis vaikq
dLiazo muzikos festivalis,,DLiaz.o
Fiesta 2021",IV - asis jaunqjq atlikejq
festivalis ,,Lietuva brangi", V - asis
antro.io muzikos instrumento ir
pasirenkamojo vokalo konkursas festivalis ,,Garsq spalvos", XXI - asis
muzikos (meno) mokykltl jaunqjq
pianistu festivalis - maratonas ir kt.

fvairiq
muzikiniq

11 vnt.

Akordeono MG atvira pamoka tema
,,Stricho svarba formuoj ant gars4".
Dainavimo ir teoriniq dalykq MG atvira

atsiskaitymo
formq
organizavimas.

solfedZio pamoka tema ,,Akordq
formavimas nuo garso".

Pudiamqjq instrumentq MG atvira
pamokos ,,Grojimas variniais pud.

Atvira
pamoka.

garso iSgavimas",
grojimo
b[dai, grojant
,,Gamq
instrumentais,

saksofonu",,,Etiudq grojimo bUdai,
grojant trimitu".
Styginiq instrumentq MG atviros

edukacines pamokeles,,Labas smuike".

Fortepiiono

Dailes
konkursai
tarptautiniai

5 vnt.

MG atvira

pamoka
formavimo
sdkme,
,,Pianistiniq ig[dZiq
atsiZvelgiant i individualias mokinio
prigimtines savybes, pradiniame
ugdymo etape" ir kt.
Pasaulinis vaikq khrybos konkursas
,,Kattagawa" (Japonija), vaikq ir jaunimo
kurybos konkursas ,,Vabalq pasaulis"
(Serbija), mokiniq pieSiniq konkursas
,,Gamtos pasakojimai" ir darbq paroda.
Pie5iniq, tautodailes dirbiniq ir

literat[riniq rniniatiurq

konkursas

,,Laisvds Zenklai aplink mus".

Dailes
konkursai
respublikiniai
Dailes
konkursai
Elektrenq
savivaldybeje

7 vnt.

Respublikinis klrybiniq darbq
konkursas,,Prav6riau vario vartelius"
ir darbu paroda ir kt.

3 vnt.

Keramikos darbq paroda ,,Molio ir

Dailes
edukacijos

1

EMM

vnt.

augalq spalvos",

Elektrentl
savivaldybes rnokiniq kUrybinio
atvirukq konkurso,,Kalddinis paStas"
darbq virtuali paroda, Elektrentl
savivaldybes mokiniq pie5iniq
konkursas
,,Mano Seima" ir darbu paroda.
Etnokultiiros puoselej imas : Fotografij q
paroda,,Baltq gendiq kostiumai".

12
Parodos

3 vnt.

Elektrenq savivaldybes mokiniq
klrybinis atvirukq konkursas
,,Kaledinis pa5tas" ir darbq paroda,
EMM mokiniq darbq paroda,,Spalvoti
pasauliai", ,,LaiSkai Medeinai" ir kt.

34 vnt.

Kurybiniq darbq parod4 ,,Lyge" skir14
rudens lygiadieniui ir baltq vienybes
dienai, klrrybiniq darbq parod4 ,,Bobules
paveiksleliai" skirt4 maZosios Lietuvos

Svietimo
paslaugq centre,
vie5ojoje

bibliotekoje,
kultDros centre
ir kt.

Dailes parodos
mokykloje

architekt[ros

ir liaudi5kq tradicijq

puoselejimui, Dailes skyriaus suaugusiqjq
grllpes keramikos darbq paroda ,, Molio

galia" ir kt.
fvairiq dailes

I vnt.

atsiskaityrno

Integruota pamoka kartu su muzikos
skyriaus mokiniais,,Bethovenui 250* .

formq
organizavinras.

Atvira pamoka.
Stovyklos ir
edukacijos

1

vnt.

Kairno turizmo sodyboje
orkestrq vasaros stovykla

Dalyvauti
festivaliuose,
konkursuose,
olimpiadose,
projektuose

,,Sabuta"

(Vihiiaus raj.) vyko pudiarnqjq instrurnentq

I5vykos ir
edukacijos

5 vnt.

Mokiniq
laimejimai

Muzikos

jaLrniesiems

rnuzikantams.
ISvyka, meniniq iSraiSkq miestas

-

Vilnius.
Edukacija: projektas ,, Ir a5 Zinau 5i4
melodij4".
ISvyka j ,,Sundai Brass" ir Kl ,,Trimitas"
konceft4 (Vilnius).
Styginiq instrumentq MG edukacine
paZintine ekskursiia i Traku pili.

tarptautiniuose,

sk.;
Dailes

Salies

sk.

festivaliuose,
konkursuose,
parodose

Mokyklos rnokiniai buvo skatinarni
dalyvauti paroduose, konkursuose,
olimpiadose, konceftindse programose.
Patys

gabiausiej i

ugdytiniai

individualizuoto Lrgdymo deka pasieke
puikiq ir aukitLl rezultatty. 2021 n-r.
mokyklos atlikejai aktyviai dalyvavo ir

sekrningai reprezentavo

Elektrenq

savivaldybg ir mokykl4, i koncerting ir
rnening edukacing veikl4 isitraLrke visq
skyriq rnokiniai. Suorganizuota ir
dalyvarrta rnuzikiniuose, bei dailes 224
rengirriuose. J32 ntzikos skyrius dalyvavo
172 renginiuose kuriuose pelno I 3 5
apdovanojirnus (100 laureatq, 6 diplornai,
29 padekos). 655 dailes skyriaus rnokiniai

Mokiniq

224

pasirodymai
savivaldybes
bei mokyklos

renginiai

56

renginiuose, pelnd

36

apdovanojirnus (17 laureatq, 9 diplornai,
padeku).

l0

dalyvavo

Mokyklos rnokiniai dalyvavo
savivaldybes bei
mokyklos
konkursuose,
festivaliuose,
olimpiadose. Mokiniai sieke
auk5diausiu rneniniu

ivertinin-ru.
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tobulino bendravimo

festivaliuose,
konkursuose

ir

paZinimo

kompetencijq.

Viso per metus buvo suorganizuota ir
dalyvauta muzikiniuose ar dailes
Rengti

ir

Meninir.l

vykdyti

projektq

projektai

rengimas ir
vykdymas
savivaldybeje,

2 vnt.

respublikoje

ISvykos,

3 vnt.

veiklos
netradicine.je

aplinkoje

renginiuose 224.
II - asis tarptautinis jaunqjq atlikejq
kamerinds muzikos konkursas
,,Alveare di musica 2021*. XIII-asis
tarptautinis dLiazo - populiariosios
(artimos dLiazul) muzikos jaunqjq
atlikej q festivalis-konkursas
,,Elektrdnq Ziburiukai 2021*,
,,Sakambinu su draugu"

Mokyklos mokytojq ir mokiniq
i5vykos, vykde muzikos ir dailes
skyriai.
MO muzieiaus paroda, video perLiura.
Vilnius; Keramikos uZsiemimai su
suaugusiqjq grupe Pastrevio amatq
centre ir kt.

5 uZdavinys. Formuoti savit4 mokyklos kultiir4, saugi4

ir palanki4 ugdymosi aplink4.

Elektrenq meno mokykla garseja savo organizuojamais tradiciniais-kasmetiniais konkursais,
festivaliais, konceftais ir dailes parodomis. 2021 m. buvo surengti ir igyvendinti konkursai: mokyklinis
etiudo konkursas ,,Allegro", Il-asis tarptautinis jaunqjq atlikejq kamerines muzikos konkursas ,,Alveare di
Musica 2021*, V-asis respublikinis sakralines muzikos festivali 5v. Cecilijos garbei, XIII-asis tarptautinis
dLiazo - populiariosios (artimos dLiazui) muzikos jaunqjq atlikejq festivalis-konkursas ,,Elektrenq
Ziburiukai 2027* skirtas Elektrenq meno mokyklos 60 metq sukakdiai pamineti, XX-asis respublikinis
jaunqjq pianistq fortepijoniniq ansambliq konkursas ,,skambinu su draugu", XX-asis respublikinis virtualus
akordeonistq festivalis-koncefias,,Pavasario nuotaikos 2027" ir kt.
Mokykloje vyko rnuzikines popietds: ,,Muzika i5 kino filmq ir miuziklq", ,,Rudens spalvos",
,,{vairiq Saliq muzika", ,,Polifonijos menas", savivaldybeje: XIX muzikuojandiq Seimq festivalis ,,Atrieda
kalddos", konkursai ir dailes darbq parodos: Elektrenq savivaldybes mokiniq klrybinio atviruko ,,Kaledinis
paStas", mokiniq pie5iniq konkursas ,,Mano Seima" ir daug kitq. Mrlsq mokyklos mokiniai aktyviai
dalyvavo Salies bei uZsienio organizuotose parodose ir konkursuose.
Visi mokytojai savo darbe remiasi mokyklos vizlja, misija ir tikslais, nuolat isivertina ir tobulina
savo veikl4, dalijasi Ziniomis ir pasiekimais, reflektuoja.2021 m. birZelio men. 10-20 d. vyksta metinis
vadovo pokalbis su mokytojais, visq mokytojq veikla yra ivertinta teigiamai.
Elektrenq meno mokykl4 lanko mokiniai i5 Elektrenq pradines mokyklos, Elektrenq ,,,{Zuolyno"
progimnazijos, Elektrdnq ,,Versmds", SemeliSkiq ir Vievio girnnazijq, KietaviSkiq pragrindines rnokyklos,
visq Elektrenq miesto darZeliq ugdytiniai. Elektrenq meno mokykla palaiko glaudZius santykius su daugeliq
Elektrenq savivaldybes mokyklq, darZeliq, Elektrenq ir Vievio kult[ros centrais, su Elektrenq, Zebertoniq
ir Vievio vie5qjq bibliotekq bei Elektrenq 5v. Mergeles Marijos Kankiniq Karalienes baZnydios
bendruomenemis.

Nuolat stengiamasi sudaryti mokiniams geras ugdymosi s4lygas, kad kuo daugiau mlsq mokyklos
ugdytiniq dalyvautq ivairiuose renginiuose, tokiq b[du mokykla skatina mokiniq kurybiSkum4, empatij4 ir
bendruomeniSkumo jausm4, vis4 tai mums atskleidZia ir mlsq mokyklos misija ugdyti laisvE, kurybing4,

t4
gebanti gyventi

ir atsakingai veikti kintandioje visuomeneje Zmogq. Visi

Sie

igyti igUdZiaileidLia mlsq

mokyklos mokiniams pasiekti didesng paLanga,bei atskleisti savo talentus ir gebejimus visuomenei.
Strateginiame mokyklos plane ir metiniame veiklos plane buvo isipareigota dalintis ir vie5inti
mokyklos mokiniq bei mokytojq pasiekimais: mokyklos renginiai, dalyvavimas tarptautiniuose bei
respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Visa 5i informacija visuomenei yra viesinama per Elektrer,q
miesto spaud4, mokyklos internetinE svetaing, mokyklos socialinius tinklus: ,,Facebook", ,,Youtube".

2021 m. pandemijos s4lygomis, mokykla savo veikl4 vykde nuotoliniq b[du per MS Teams
platform4, nuotoliniam mokymui mokytojai naudoja MS Teams platforrn4 90 proc., kiti mokyklos
mokytojai ir mokiniai naudojasi kitomis platformomis 10 proc. Mokyklos TAMO dienynu naudojosi 100
proc. visi mokyklos mokytojai, 70 proc. tevai ir mokiniai.
Mokyklos mokiniai nuolat dalyvavo savivaldybes bei mokyklos konkursuose, festivaliuose,
olimpiadose. Mokiniai sieke aukSdiausiq meniniq ivertinimq, tobulino bendravimo ir paZinimo
kompetencijas. Viso per metus buvo suorganrzuota ir dalyvauta 224 renginiuose. 2021 m. mokykloje
pravesta 12 atvtq pamokq.
Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinio kultlros centru buvo surengta Baltq gendiq kostiumq
fotografijq paroda. Etnokultlros puoselejimas, fotografijq parodoje - Lietuvos nacionalinio kultflros centro
I-XN a. Lietuvos teritorijoje gyvenusiq baltq gendiq - kur5iq, sdliq, jotvingiq, Zemaidiq, auk5taidiq,
lietuviq, Ziemgaliq - kostiumq kolekcija.
Buvo vykdomas Lietuvos kultlros tarybos ir Elektrenq savivaldybes finansuojamas projektas
,,M.K. iiurlionis: pasaulivaizduojuos kaip didelg simfonij4". Bendradarbiaujant su Vievio kult[ros centru
buvo surengti koncertai skirti M.K. Ciurlionio I l0 mirties metinems pamineti.
Koncertavo: pianistai Sonata ir Rokas Zubovai, pianistas Petras Geniu5as ir saksofonininkas
Liudas Mockflnas, Nacionalines M. K. iiurlionio menq mokyklos moksleiviai ir aktorius Giedrius
Arbadiauskas, konceft4 vede - muzikologas Viktoras Gerulaitis, Nacionalines M. K. iiurlionio menq
mokyklos, Vievio, Elektrenq, Trakq meno mokyklq moksleiviai ir moky.tojai, koncerto vedejas - pianistas,
meno muzikos istorikas, kult[rologas prof. Vytautas Landsbergis.
Bendradarbiaujant su Vilniaus Juozo Tallat - Kelp5os konservatorila buvo surengtas
tarpmokykliniq ry5iq projektas - koncertas ,,Keliond stygomis".
Bendradarbiaujant su Kauno Juozo GruodZio konservatorija buvo surengtas tarpmokykliniq ry5iq
projektas - koncertas ,,Operos magija".
Patys gabiausieji ugd5,'tiniai individualizuoto ugdymo deka pasieke puikiq ir auk5tq rezultatt4.2027
m. mokyklos atlikejai aktyviai dalyvavo ir sekmingai reprezentavo Elektrenq savivaldybes ir mokyklos
vardE, i koncerting ir mening edukacing veikl4 isitrauke 100 % visq skyriq mlsq mokyklos mokiniq.
Suorganizuota ir dalyvauta muzikiniuose, bei dailes 224 renginiuose. 732 muzikos skyrius
dalyvavo lT2renginiuose kuriuose pelno 135 apdovanojimus (100 laureatq, 6 diplomai,2g padekos). 655
dailes skyriaus mokiniai dalyvavo 56 renginiuose, pelne 36 apdovanojimus (17 laureatq, g diplomai, 10
padekq). Organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokykloje, kelta kvalifikacija. 28 mokytojai
(iS viso per metus 2195 val.) dalyvavo ivairiuose kvalifikaciniuose renginiuose. Per 2021 metus visi

mokyklos mokytojai tobulino savo Zinias ir gebejimus kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose,
meistri5kumo kursuose, konferencijose. Buvo organizuotos i5vykos i kitas muzikos (meno) mokyklas.
2021 m. vietineje ir respublikineje spaudoje, mokyklos internetineje svetaineje, FB ir Youtube buvo
pristatomi mokykloje vykg renginiai, mokyklos mokiniq bei mokytojq pasiekimai. Kiekviena metodine
grupe savo veikla dalijosi mokyklos sienlaikra5diuose. Mokyklos sekretore kaupia medLiag4 mokyklos
albume.

l5
6 uZdavinys. Gerinti,

turtinti mokyklos materialin gbazg.

Biblioteka papildyta mokomqja muzikine ir dailetyros literatiira - 6 vnt. (a6 Eur). 3 pianinai 8900
Eur, 3 kompiuteri ai 2632 Elr.
Mokykloje yra atlikti klasiq ir koridoriq kosmetiniai remontai, kai kuriose mokyklos klasese yra istatytos
naujos akustines ir triuk5m4 sulaikandios durys, grupiniq pamokq klasese ir saleje yra sumontuoti 4 oro
kondicionieriai. Ry5iq paslaugos (139 Eur). {sigytas popierius diplomams, dokumentams, kitos kanc.
prekes (68 Eur), i5laidos spausdintuvams ir kopijavimo aparatams (280 Eur). Mokykla prenumeruoja
vietinius dienra5dius: ,,Elektrenq Zinios", ,,Kronika", muzikos Zurnalq ,,Muzikos barai", ,,Apskaita
biudZetinese istaigose" (328 Eur). Nupirkti ir sumontuoti langq roletai (1726 Eur), priedai kornpiuteriams,
stovai natoms, 2 hidraulines kedes prie fortepijono, ivairios prekes muzikos instrumentams (p[stukai
pudiamiesiems instrumentams) ir kitas [kinis inventorius ui.2039 Eur.. Buvo isigyta sanitariniq ir higienos
priemoniq uL 237 Eur.. Mokyklos patalpq Sildymas ir apSvietimas, vandens nuotektl Salinimas, SiukSliq
i5veZimas (12735 Eur). Visus metus buvo teikiamos TAMO elektroninio dienyno naudojimo ir prieZi[ros
paslaugos (581 Eur). Mokyklos apsaugos punkto i5laikymas, prie5gaisrines apsaugos uZtikrinimas,
kilimeliq keitimas (nuoma) prie mokyklos iejimo, uZtikrinant Svari4 aplink4 mokykloje (420 Eur).
Remontuoti, derinti muzikos instrumentai.
Gauta parama i5 mokyklos remejq naujam ak ordeonu i isigyti (4500 Eur).
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