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Elektrėnų meno mokyklos 2021 metų suplanuotų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą apibūdina 

pasiekti veiklos rezultatai. Jie glaudžiai siejasi su 2020-2021 metų strateginio ir ugdymo planų tikslais bei 

uždaviniais, siekiant kuo geriau užtikrinti mokyklos mokinių mokymosi ir ugdymosi poreikius, plėtoti 

švietėjišką veiklą savivaldybėje bei už jos ribų, stiprinti mokyklos įvaizdį, kelti bendruomenės kultūrą. Šie 

metai, kaip ir praeiti, mokyklos bendruomenei buvo tikrai nelengvi. mokytojų darbą koregavo Covid -19 

pandemija ir nuotolinis mokymas (-is), antrą pusmetį dirbome, su išimtimis, įprastai – mokykloje. 

Pirmą metų pusmetį mokytojų darbas buvo organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu per MS Teams platformą, mokykla vadovavosi „Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu kriterijų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 

 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“.  

Meno mokykla – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Turi teisę vykdyti neformalųjį 

vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Ugdymas vyksta individualia ir grupine forma. 

Mokykloje jau kelis metus iš eilės vyksta mokytojų kaita. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. mokykloje dirbo 25 

mokytojai ir 5 koncertmeisteriai. 

Mokyklos strateginiame plane buvo numatyti šie tikslai: 

1. Gerinti meninio ugdymo kokybę, sukuriant palankias sąlygas mokiniui realizuoti savo individualius 

gebėjimus. 

2. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas. 

3. Kurti saugią sėkmingam ugdymui (-si) pritaikytą aplinką. 

 

1 uždavinys. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.  

2021 m. spalio 1 d. mokykloje mokėsi 323 mokiniai.  

Mokykla 2021 m. teikė šias programas: ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo dailės ugdymo, 

pradinio muzikinio ugdymo, pradinio dailės ugdymo, pagrindinio muzikinio ugdymo, pagrindinio dailės 

ugdymo, muzikos mėgėjų ugdymo, muzikos tęstinio ugdymo, kryptingo ugdymo meno kolektyvuose, dailės 

mėgėjų ugdymo, dailės saviraiškos ugdymo, suaugusiųjų muzikos bei dailės ugdymo programas. Kryptingą 

muzikinį ugdymą plėtojo šie mokomieji kolektyvai: jaunučių ir jaunių chorai, folklorinė kapela, styginių 

instrumentų, gitaristų, vokalinis ansambliai, pučiamųjų ir akordeonistų orkestrai. Mokiniai galėjo rinktis šias 

specializacijas: dailės, akordeono, fortepijono, pučiamųjų (fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas ir kt. variniai 

pučiamieji instrumentai) smuiko, gitaros, chorinio ir solinio dainavimo bei klasikinio šokio. 

Bendras darbuotojų skaičius buvo 45. 

Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją - 6, vyr. mokytojo – 10, mokytojo – 13. 

Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  
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2021 m. į mokyklą buvo priimti visi norintys ir turintys meninių gebėjimų vaikai. Mokykloje mokėsi 

323 mokiniai, iš jų FŠPU - 189, NVŠ – 134, jie galėjo rinktis 25 muzikos, bei 7 dailės skirtingo turinio 

ugdymo programas. Suaugusiųjų meninėse programose dalyvauja 32 suaugusieji. Nemažai mokinių 

pageidautų lankyti antrą programą, tačiau mokykla atsižvelgdama į finansines galimybes praėjusiais metais 

galėjo tenkinti prašymus į programas, kurios vykdomos grupinės pamokos forma. 

Elektrėnų meno mokyklą lankantys 39 mokiniai moka sumažinta užmokestį už mokymąsi Mokykloje, 

remiantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 metų rugpjūčio 25 dienos sprendimu Nr. VI.TS-185 „Dėl 

atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Elektrėnų savivaldybės 

meno mokyklose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

2 uždavinys. Kurti ir tobulinti nuolat besimokančią mokytojų bendruomenę. 

Visus metus mokyklos metodinėse grupėse buvo įgyvendinama gerosios patirties sklaida. Vedamos ir 

aptariamos mokytojų atviros pamokos, aptariami mokinių pasiruošimai konkursams, koncertams, 

festivaliams, parodoms, egzaminams, atsiskaitymams. 2021 m. mokykloje pravesta 12 atvirų pamokų.  

Mokykloje buvo pristatyti šie metodiniai pranešimui:  

Pokalbis su muzikos skyriaus mokiniais ,,Karjeros dirbtuvės. Pasimatuok menininko profesiją, kuo būsi 

užaugęs“, 

,,Emocinio imitavimo metodo taikymas, ugdant muzikos atlikėją“, „Motyvacija“, „Nuotolinė fortepijono 

pamoka. Problemos ir aspektai“, „Pozityvi socializacija muzikinio ugdymo kontekste. Panašumai ir 

skirtumai, apžvelgiant Norvegijos ir Lietuvos meninio ugdymo metodikas“, „Emocinio imitavimo metodo 

taikymas, ugdant muzikos atlikėją“ ir kt. 

Kelta kvalifikacija. 28 mokytojai (iš viso per metus 2195 val.) dalyvavo įvairiuose kvalifikaciniuose 

renginiuose. Per 2021 metus visi mokyklos mokytojai tobulino savo žinias ir gebėjimus kvalifikacijos 

tobulinimosi kursuose, seminaruose, praktikumuose, meistriškumo kursuose, konferencijose. Mokytojų 

tobulinimosi renginiai vyko Elektrėnų švietimo paslaugų, LMTA Karjeros ir kompetencijų, VŠĮ Trakų 

Švietimo, Vilniaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos ir kt. 

Pagal sudarytą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021 - 2022 m. atestacijos programą buvo 

numatyta atestuoti 1 mokytojas, nuspręsta atestuoti vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai įsigyti. 

Ugdomosios veiklos stebėsena vykdoma reguliariai ir planingai. Aptariant rezultatus ir tobulinant 

mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Įvyko 64 įvairūs mokyklos posėdžiai, metodinių grupių 

susirinkimai, kuriuose buvo svarstomi ir sprendžiami svarbūs mokyklos veiklos ir ugdymo proceso 

organizavimo klausimai, atliekama ugdymo plano ir rezultatų analizė. 

2021 metais visi metodinių grupių vadovai rengė ataskaitas, jose atsispindi metodinės grupės veikla ir 

mokytojo veiklos įsivertinimas. Metodinėse grupėse buvo analizuojama ir vertinama visų dalykų ugdymo 

programos, nagrinėjamas ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas. Per metus vyko 59 metodinių grupių 

susirinkimai, kuriuose buvo aptariami mokyklos ugdymo veiklos įv. klausimai. Mokykloje vykstant 

mokytojų kaitai, į metodinių grupių gretas įsiliejo nauji mokytojai. 

2021 m. iki gegužės mėn. mokykloje buvo vykdoma apklausa, dėl Nuotolinio mokymo kokybės per 

MS Teams platformą. 

Mokykloje nuolat ieškoma naujų ugdymo formų veiksmingumo, nuotolinio mokymo (-si), mokinių 

įgalinimo, skaitmeninių kompetencijų skatinimo. Buvo skatinama mokytojus dirbti per vieningą nuotolinio 

mokymo (-si) platformą per MS Teams. Apklausoje aptarti klausimai: patyriminis ugdymas, koks yra 

mokinių poreikis mokantis nuotolinių būdu, kaip yra organizuojamas nuotolinis ugdymas mokykloje ir kokie 

pagrindiniai kriterijai formuluojami įsivertinant nuotolinio ugdymo veiksmingumą bei aktyvumą. 

2021 m. kovo mėn. buvo atliktas neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimas, pagal 

neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos, patvirtintos LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-342.  

2021 m. kovo mėn. buvo gauti Elektrėnų meno mokyklos išorinių vertintojų vertinimai. Vertinimo 

rodikliai: ugdymo procesas, mokytojų kompetencijos ir potencialas. Buvo gautos tokios išvados: mokiniai 

gali pasidžiaugti savo pasiekimais ir geba įveikti nesėkmes; mokytojai tikslingai tobulina bendrąsias ir 
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specialiąsias (dalykines ir didaktines) kompetencijas; veikia mechanizmai, užtikrinantys mokytojų patirties 

perdavimą bei potencialo panaudojimą. 

 

3 uždavinys. Ugdyti menines kompetencijas per konkursinę, projektinę, koncertinę, parodinę veiklą. 

Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų meno 

mokykloje 

Organizuoti 

tradicinius 

bei rengti 

naujus 

renginius, 

parodas 

Muzikos 

koncertai 

mokykloje 

61 vnt.  Virtualus Koncertas ,,Sausio 13 d.“ paminėti, 

Rugsėjo 1-oji Mokslo ir žinių dienos šventė, 

Kalėdinis koncertas tėvams „Švenčių 

belaukiant“, „Muzika iš kino filmų“, 

„Muzikinė dėžutė“, „Muzika kieme“, 

„Muzika iš kino filmų“, „Vasara su muzika“, 

Juozo Tallat - Kelpšos ir EMM tarpusavio 

bendradarbiavimo projektas „Kelionė 

stygomis“ - mokinių koncertas;  

Fortepijono MG: XVIII ir XIX 

Muzikuojančių šeimų festivalis „Atrieda 

Kalėdos“. 

Muzikos 

koncertai 

mieste ir 

savivaldybėje 

20 vnt. 

 

Virtualus tarptautinės akordeono dienos 

minėjimas – koncertas. 

Koncertas skirtas Lietuvos medicinos 

darbuotojų dienai. Vievio kultūros centro 

organizuojamas koncertas „Vaikų gynimo 

dienos proga“. 

„Elektrėnų ralio 2021 atidarymo koncertas“. 

Aivaro Veikinio poezijos rinkinio „Mamuto 

medžioklė“ ir Virgilijaus Poviliūno knygos 

„Elektrėnų savivaldybės atminimo ženklai“ 

pristatymo koncertai. 

Liepos 6-osios, Mindaugo karūnavimo 

dienos koncertas.  

Giesmės „Pakilk ir šviesk“ vaizdo ir garso 

klipas su jungtiniu Kaišiadorių simfoniniu 

orkestru ir choru „Do diez“, koncertas skirtas 

leidinio „Smuikelės giesmė“ pristatymui; 

XIII - ojo tarptautinio džiazo – 

populiariosios (artimos džiazui) muzikos 

jaunųjų atlikėjų festivalio - konkurso 

,,Elektrėnų žiburiukai 2021“ laureatų 

pasirodymas Elektrėnų džiazo festivalyje 

„Jaunystė 2021“, III asis Elektrėnų vargonų 

muzikos festivalis, XVIII – asis (dėl 

pandemijos atkeltas iš 2020 m.) ir XIX – asis 

muzikuojančių šeimų festivaliai „Atrieda 

kalėdos“; V - asis vokalinės muzikos 

festivalis šv. Cecilijos garbei ir kt. 

Muzikos 

konkursai 

mokykloje 

2 vnt. III – asis respublikinis lietuvių liaudies dainų 

festivalis „Iš liaudies dainų skrynelės“. 

Fortepijoninis etiudių konkursas „Allegro“. 

Muzikos 

konkursai 

tarptautiniai 

36 vnt. 

 

Virtualus vokalo – instrumentinis konkursas 

„Christmas Symphony“, VI – asis virtualus 

menų konkursas „Ajauly Astana“ 



4 

 

(Kazachija), IV – asis jaunųjų atlikėjų 

instrumentinis ir klasikinio vokalo konkursas 

,,Christmas Talent League“, jaunųjų atlikėjų 

konkursas ,,Italia AWARD“ (Italija), 

dainavimo ir teorinių dalykų konkursas 

„Garsų paletė“, „Grand Online Eurofest 

2021“ (Čekija), nuotolinis konkursas 

„Liūtukas“ („Lvenok“ Baltarusija). XXI – 

asis kamerinio muzikavimo konkursas 

„Garsų išdaigos“. II-ojo instrumento 

konkursas „International Online Competition 

Golden Talents of Madrid“ (Ispanija), VII 

virtualus konkursas „Astana Grand Festival“ 

2021 (Kazachija), XVI – asis virtualus 

konkursas „Digi – Talenty zima 2021“, VIII 

– asis konkursas „Pavasario muzika“, II – 

asis konkursas-festivalis „Grand Online 

Eurofest 2021“, International Competition & 

Festival of Arts, Music. Vocals, Dance and 

Folklore „Copenhagen Stars 2021“ (Danija), 

virtualus muzikos festivalis ir konkursas 

„Gates of the Hope 2021“. 

Muzikos 

konkursai 

respublikiniai 

29 vnt. 

 

II-asis virtualus respublikinis jaunųjų 

akordeonistų konkursas „Akordeono 

virtuozų fiesta“, virtualus jaunųjų atlikėjų 

konkursas ,,Naujieji atradimai“, akordeonistų 

konkursas ,,Vilnius 2021“, Populiarios 

dainos konkursas „Travelling Festival 2021 

Christmas in Palanga“, I - asis jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Karališkasis Barokas – 

2021“, VII – asis styginių instrumentų 

jaunųjų atlikėjų konkursas – festivalis „Stygų 

šėlsmas“, Antrojo instrumento jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė 2021“ 

ir I - asis antrojo instrumento (fortepijono) 

konkursas „Attacca“, virtualus jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“, III – 

asis jaunųjų pianistų konkursas – festivalis 

„Grand pas“. 
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Muzikos 

festivaliai 

respublikiniai 

24 vnt. 

 

VI – asis akordeono muzikos festivalis 

,,Laiko ritmu“, muzikos ir meno mokyklų 

akordeono muzikos virtualus festivalis 

„Lietuvių kompozitorių kūriniai“, 

„Christmas Talent League“ Vilnius, šv. Jonų 

bažnyčia, 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkursas „Dainų dainelė“, III – asis lietuvių 

liaudies dainų festivalis „Iš liaudies dainų 

skrynelės“. Solistų, vokalinių ansamblių ir 

chorų festivalis Šv. Cecilijos Elektrėnų 

bažnyčioje,  

Muzikos (meno) mokyklų bei gimnazijų 

varinių pučiamųjų muzikos instrumentų 

nuotolinis festivalis „Vario spalvos 2021“, 

XXI - asis respublikinis vaikų džiazo 

muzikos festivalis „Džiazo fiesta 2021“. 

IV respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis 

„Lietuva brangi“. 

V – asis antrojo muzikos instrumento ir 

pasirenkamojo vokalo konkursas - festivalis 

,,Garsų spalvos“, XXI – asis respublikinis 

muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų 

festivalis-maratonas, International 

Competition & Festival of Arts, Music, 

Vocals, Dance and Folklore „Copenhagen 

Stars 2021“, Tarptautinis virtualus muzikos 

festivalis ir konkursas „Gates of the Hope 

2021“. 

Įvairių 

muzikinių 

atsiskaitymo 

formų 

organizavimas. 

Atvira pamoka. 

11 vnt.  

 

Akordeono MG: Atvira pamoka tema 

„Štricho svarba formuojant garsą“.  

Dainavimo ir teorinių dalykų MG: Atvira 

solfedžio pamoka tema: „Akordų 

formavimas nuo garso“. 

Pučiamųjų instrumentų MG: Atvira pamoka: 

„Grojimas variniais puč. instrumentais, garso 

išgavimas“, „Gamų grojimo būdai, grojant 

saksofonu“, „Etiudų grojimo būdai, grojant 

trimitu“. 

Styginių instrumentų MG: Atviros 

edukacinės pamokėlės „Labas smuike“. 

Fortepijono MG: Atvira pamoka „Pianistinių 

įgūdžių formavimo sėkmė, atsižvelgiant į 

individualias mokinio prigimtines savybes, 

pradiniame ugdymo etape“ ir kt. 

Dailės 

konkursai 

tarptautiniai 

5 vnt. Pasaulinis vaikų kūrybos konkursas 

„Kanagawa“ (Japonija), Vaikų ir 

jaunimo kūrybos konkursas ,,Vabalų 

pasaulis“ (Serbija), Mokinių piešinių 

konkursas ,,Gamtos pasakojimai“  
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ir darbų paroda, piešinių, tautodailės 

dirbinių ir literatūrinių miniatiūrų 

konkursas ,,Laisvės ženklai aplink mus“, 

Dailės 

konkursai 

respublikiniai 

7 vnt. Respublikinis kūrybinių darbų konkursas 

„Pravėriau vario vartelius“ ir darbų paroda 

ir kt. 

Dailės 

konkursai 

Elektrėnų 

savivaldybėje 

3 vnt. Keramikos darbų paroda „Molio ir augalų 

spalvos“; Elektrėnų savivaldybės mokinių 

kūrybinio atvirukų konkurso ,,Kalėdinis 

paštas“ darbų virtuali paroda; Elektrėnų 

savivaldybės mokinių piešinių konkursas 

„Mano šeima“ darbų paroda.  

Dailės 

edukacijos 

EMM 

1 vnt. Etnokultūros puoselėjimas. 

Fotografijų paroda „Baltų genčių 

kostiumai“. 

Parodos 

švietimo 

paslaugų 

centre, 

viešojoje 

bibliotekoje, 

kultūros centre 

ir kt.  

3 vnt.  Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinis 

atvirukų konkursas ,,Kalėdinis paštas“ ir 

darbų paroda, EMM mokinių darbų paroda 

„Spalvoti pasauliai“ ir ,,Laiškai Medeinai“ ir 

kt.  

Dailės parodos 

mokykloje 

34 vnt. Kūrybinių darbų parodą „Lygė“ – Rudens 

lygiadienis – Baltų vienybės diena, kūrybinių 

darbų parodą „Bobulės paveikslėliai“ – 

Mažosios Lietuvos architektūros ir liaudiškų 

tradicijų puoselėjimas,  

dailės skyriaus suaugusiųjų grupės 

keramikos darbų paroda „Molio galia“ ir kt. 

Įvairių dailės 

atsiskaitymo 

formų 

organizavimas. 

Atvira pamoka. 

1 vnt.  

 

Integruota pamoka kartu su muzikos skyriaus 

mokiniais „Bethovenui – 250“. 

Stovyklos ir 

edukacijos 

1 vnt. Vasaros stovykla vyko kaimo turizmo 

sodyboje „Sabuta“ (Vilniaus raj.) joje 

dalyvavo pučiamųjų instrumentų orkestro 

jaunieji muzikantai. 

 Išvykos ir 

edukacijos 

5 vnt. 

 

Dainavimo ir teorinių dalykų MG  

Išvyka į Vilnių, į meninių išraiškų miestą. 

Edukacija-projektas „Ir aš žinau šią melodiją“. 

Pučiamųjų instrumentų MG  

Išvyka į „Sundai Brass“ ir KĮ „Trimitas“ 

koncertą (Vilnius).  

Styginių instrumentų MG  

Edukacinė - pažintinė ekskursija į Trakų pilį. 

Dalyvauti 

festivaliuose, 

konkursuose, 

Mokinių 

laimėjimai 

tarptautiniuose, 

Muzikos  

sk.; 

Dailės 

Mokyklos mokiniai buvo skatinami 

dalyvauti parodose, konkursuose, 

olimpiadose, koncertinėse programose. Patys 
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olimpiadose, 

projektuose 

šalies 

festivaliuose, 

konkursuose, 

parodose 

sk. 

 

gabiausieji ugdytiniai individualizuoto 

ugdymo dėka pasiekė puikių ir aukštų 

rezultatų. 2021 m. mokyklos atlikėjai 

aktyviai dalyvavo ir sėkmingai reprezentavo 

Elektrėnų savivaldybę ir mokyklą. 

Koncertinėje ir meninėje edukacinėje 

veikloje aktyviai dalyvavo visų skyrių 

mokiniai. 

Suorganizuota ir dalyvauta muzikiniuose, bei 

dailės 224 renginiuose. 732 muzikos skyrius 

dalyvavo 172 renginiuose kuriuose pelno 

135 apdovanojimus (100 laureatų, 6 

diplomai, 29 padėkos). 655 dailės skyriaus 

mokiniai dalyvavo 56 renginiuose, pelnė 36 

apdovanojimus (17 laureatų, 9 diplomai, 10 

padėkų). 

Mokinių 

pasirodymai 

savivaldybės 

bei mokyklos 

festivaliuose, 

konkursuose 

224 

renginiai 

Mokyklos mokiniai dalyvavo savivaldybės 

bei mokyklos konkursuose, festivaliuose, 

olimpiadose. Mokiniai siekė aukščiausių 

meninių įvertinimų, tobulino bendravimo ir 

pažinimo kompetencijų. 

Per metus suorganizuota ir dalyvauta 224 

renginiuose.  

Rengti ir 

vykdyti 

projektai 

 

Meninių 

projektų 

rengimas ir 

vykdymas 

savivaldybėje, 

respublikoje 

2 vnt.  Parašyti projektai „Vaikų vasaros užimtumas 

ir vaikų socializacija“ ir 

„Gabūs ir talentingi vaikai“. Projektai bus 

vykdomi 2022 m. 

Išvykos, veiklos 

netradicinėje 

aplinkoje  

3 vnt.  Vykdė muzikos ir dailės skyriai. Įvairios 

mokyklos mokytojų ir mokinių išvykos (MO 

muziejaus paroda – video peržiūra, 

keramikos užsiėmimai su suaugusiųjų grupe 

Pastrėvio amatų centre ir kt.). 

 

4 uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimą su mokyklomis ir socialiniais partneriais. 

Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų 

meno 

mokykloje 

Bendradarbiauti 

su kitomis 

meno 

mokyklomis ir 

socialiniais 

partneriais 

Respublikinių 

festivalių, 

konkursų, 

koncertų, 

olimpiadų 

organizavimas 

9 vnt.  

 

Buvo surengti ir įgyvendinti 2 muzikos 

konkursai:  

Mokyklinis etiudo konkursas „Allegro“; 

II-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

kamerinės muzikos konkursas „Alveare di 

Musica 2021“, XIII-asis tarptautinis džiazo – 

populiariosios (artimos džiazui) muzikos 

jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas 

,,Elektrėnų žiburiukai 2021“ skirtas 

Elektrėnų meno mokyklos 60 metų 

sukakčiai paminėti, XX-asis respublikinis 

jaunųjų pianistų fortepijoninių ansamblių 

konkursas „Skambinu su draugu“, XX-asis 

respublikinis virtualus akordeonistų 
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festivalis-koncertas „Pavasario nuotaikos 

2021“. 

Koncertas skirtas M.K. Čiurlionio gimimo 

metinėms paminėti, svečiai – pianistai 

Sonata ir Rokas Zubovai.  

Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų 

savivaldybės finansuojamas projektas „M.K. 

Čiurlionis: pasaulį vaizduojuos kaip didelę 

simfoniją“, mūsų svečiai – pianistas Petras 

Geniušas ir saksofonistas Liudas Mockūnas; 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos moksleiviai, aktorius Giedrius 

Arbačiauskas, koncerto vedėjas – 

muzikologas Viktoras Gerulaitis; 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos moksleiviai, Vievio, Elektrėnų, 

Trakų meno mokyklų moksleiviai ir 

pedagogai, koncerto vedėjas – pianistas, 

meno muzikos istorikas, kultūrologas prof. 

Vytautas Landsbergis. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija buvo surengtas 

tarpmokyklinių ryšių projektas - koncertas 

„Kelionė stygomis“ ir su Kauno Juozo 

Gruodžio konservatorija buvo surengtas 

tarpmokyklinių ryšių projektas - koncertas 

„Operos magija“. 

Mokyklos 

pristatymas 

kitose 

savivaldybės 

įstaigose 

Dalyvavimas 

valstybinių 

švenčių 

minėjimuose, 

šventėse 

3 vnt. 2021 m. buvo suorganizuoti 3 šventiniai 

renginiai mokykloje ir dalyvauta valstybinių 

švenčių renginiuose Elektrėnų miesto 

savivaldybėje. 

Koncertų, 

parodų 

organizavimas, 

skelbiant 

mokinių 

priėmimą į 

mokyklą 

1 vnt.  Kiekvienais mokslo metais mokykloje 

vyksta naujų mokinių priėmimas, tuo tarpu 

mokytojai rengia įvairius susitikimus su 

miesto mokyklos ir darželių auklėtiniais, 

norint pritraukti naujus mokinius domėtis 

menu.  

 

Kultūros 

institucijų, 

fondų, įvairių 

organizacijų 

koncertų 

organizavimas 

miesto 

bendruomenei 

4 vnt. Virtualus koncertas skirtas Vasario 16-osios 

šventei paminėti „Mūsų dovana Jums“, 

EMM virtualus koncertas skirtas Kovo 11-

osios dienos paminėjimui „Lietuva brangi“, 

renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai 

paminėti (birželio 14 d.), Liepos 6-osios – 

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena 

Elektrėnuose. 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37069&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37069&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37069&p_k=1
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Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų 

meno 

mokykloje 

Organizuoti 

tradicinius bei 

rengti naujus 

renginius, 

parodas 

Muzikos 

koncertai 

mokykloje 

61 vnt. Virtualus koncertai ,,Sausio 13 d.“ paminėti, 

muzikuojančių šeimų koncertas, Rugsėjo 1-

osios Mokslo ir žinių dienos šventė, 

Kalėdinis koncertas tėvams „Švenčių 

belaukiant“, „Muzikinė dėžutė“, „Muzika 

kieme“, „Muzika iš kino filmų“, „Vasara su 

muzika“, Juozo Tallat-Kelpšos ir EMM 

tarpusavio bendradarbiavimo projektas 

„Kelionė stygomis“ - mokinių koncertas, 

muzikuojančių ir kūrybingų šeimų festivalis 

„Atrieda Kalėdos“.  

Muzikos 

koncertai 

mieste ir 

savivaldybėje 

20 vnt. Virtualus tarptautinės akordeono dienos 

minėjimas – koncertas,  

koncertas skirtas Lietuvos medicinos 

darbuotojų dienai, Vievio kultūros centro 

organizuojamas koncertas „Vaikų gynimo 

dienos proga“, pučiamųjų instrumentų 

orkestro dalyvavimas Liepos 6 - osios 

Mindaugo karūnavimo dienos iškilmėse, 

„Elektrėnų ralio 2021“ atidaryme, koncertas 

Virgilijaus Poviliūno knygos „Elektrėnų 

savivaldybės atminimo ženklai“ pristatyme, 

giesmės „Pakilk ir šviesk“ vaizdo ir garso 

klipas su jungtiniu Kaišiadorių simfoniniu 

orkestru ir choru „Do diez“. 

Koncertas skirtas leidinio „Smuikelės 

giesmė“ pristatymui, XIII-asis tarptautinis 

džiazo – populiariosios (artimos džiazui) 

muzikos jaunųjų atlikėjų festivalis-

konkursas ,,Elektrėnų žiburiukai 2021“, 

Elektrėnų vargonų muzikos festivalis, V-asis 

vokalinės muzikos festivalis šv. Cecilijos 

garbei, muzikuojančių ir kūrybingų šeimų 

festivalis „Atrieda kalėdos“ ir kt. 

Muzikos 

konkursai 

tarptautiniai 

 Virtualus vokalo – instrumentinis konkursas 

„Christmas symphony“, VI -asis virtualus 

menų konkursas „Ajauly Astana“, IV – asis 

jaunųjų atlikėjų instrumentinis ir klasikinio 

vokalo konkursas ,,Christmas talent league“, 

jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Italia 

AWARD“, konkursas „Garsų paletė“, 

„Grand online Eurofest 2021“ (Čekija), 

nuotolinis konkursas „Liūtukas“ („Lvenok“, 

Baltarusija), XXI kamerinio muzikavimo 

konkursas „Garsų išdaigos“, konkursas 

Ispanijoje – „International online 

competition Golden Talents of Madrid“, VII 

– asis virtualus konkursas „Astana Grand 

Festival“ 2021 (Kazachija), XVI – asis 

virtualus konkursas „Digi – talenty zima 
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2021“, VIII – asis konkursas „Pavasario 

muzika“, II – asis konkursas - festivalis 

„Grand Online Eurofest 2021“, V – asis 

virtualus jaunųjų pianistų konkursas 

„Polifonija ir aš“, virtualus muzikos 

festivalis ir konkursas „Gates of the Hope 

2021“ International Competition & Festival 

of Arts, Music, Vocals, Dance and Folklore 

„Copenhagen Stars 2021“ ir kt. 

Muzikos 

konkursai 

respublikiniai 

29 vnt. 

 

II - asis virtualus jaunųjų akordeonistų 

konkursas „Akordeono virtuozų fiesta“, 

virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas 

„Linksmoji polkutė 2021“, virtualus jaunųjų 

atlikėjų konkursas ,,Naujieji atradimai“, 

akordeonistų konkursas ,,Vilnius 2021“, 

populiarios dainos konkursas „Travelling 

Festival 2021 Christmas in Palanga“, I-asis 

jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis 

Barokas – 2021“, jaunųjų atlikėjų konkursas 

„Naujieji atradimai“, VII styginių 

instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas – 

festivalis „Stygų šėlsmas“, I sis antrojo 

instrumento (fortepijono) konkursas 

„Attacca“, II – sis jaunųjų atlikėjų konkursas 

„Karališkasis barokas – 2021“, III – asis jaunųjų 

pianistų konkursas – festivalis „Grand pas“.  

Muzikos 

festivaliai 

respublikiniai 

24 vnt. 

 

VI – asis akordeono muzikos festivalis 

,,Laiko ritmu“, muzikos ir meno mokyklų 

akordeono muzikos virtualus festivalis 

„Lietuvių kompozitorių kūriniai“, 

„Christmas Talent League“ Vilniaus šv. 

Jonų bažnyčia, Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkursas „Dainų dainelė“, III – 

asis lietuvių liaudies dainų festivalis „Iš 

liaudies dainų skrynelės“, Respublikinis 

solistų, vokalinių ansamblių ir chorų 

festivalis Šv. Cecilijos Elektrėnų šv. 

Mergelės Marijos kankinių karalienės 

bažnyčioje,  

muzikos (meno) mokyklų bei gimnazijų 

varinių pučiamųjų muzikos instrumentų 

nuotolinis festivalis „Vario Spalvos 2021“, 

XXI-asis vaikų džiazo muzikos festivalis 

„Džiazo Fiesta 2021“, IV – asis jaunųjų 

atlikėjų festivalis „Lietuva brangi“, V – asis 

antrojo muzikos instrumento ir 

pasirenkamojo vokalo konkursas - festivalis 

,,Garsų spalvos“, XXI – asis muzikos 

(meno) mokyklų jaunųjų pianistų festivalis - 

maratonas ir kt. 
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Įvairių 

muzikinių 

atsiskaitymo 

formų 

organizavimas. 

Atvira 

pamoka. 

11 vnt.  

 

Akordeono MG atvira pamoka tema 

„Štricho svarba formuojant garsą“. 

Dainavimo ir teorinių dalykų MG atvira 

solfedžio pamoka tema „Akordų formavimas 

nuo garso“. 

Pučiamųjų instrumentų MG atvira pamokos 

„Grojimas variniais puč. instrumentais, 

garso išgavimas“, „Gamų grojimo būdai, 

grojant saksofonu“, „Etiudų grojimo būdai, 

grojant trimitu“. 

Styginių instrumentų MG atviros edukacinės 

pamokėlės „Labas smuike“. 

Fortepijono MG atvira pamoka „Pianistinių 

įgūdžių formavimo sėkmė, atsižvelgiant į 

individualias mokinio prigimtines savybes, 

pradiniame ugdymo etape“ ir kt. 

Dailės 

konkursai 

tarptautiniai 

5 vnt. Pasaulinis vaikų kūrybos konkursas 

„Kanagawa“ (Japonija), vaikų ir jaunimo 

kūrybos konkursas ,,Vabalų pasaulis“ (Serbija), 

mokinių piešinių konkursas ,,Gamtos 

pasakojimai“ ir darbų paroda. Piešinių, 

tautodailės dirbinių ir literatūrinių miniatiūrų 

konkursas ,,Laisvės ženklai aplink mus“.  

Dailės 

konkursai 

respublikiniai 

7 vnt. Respublikinis kūrybinių darbų konkursas 

,,Pravėriau vario vartelius“ ir darbų paroda 

ir kt. 

Dailės 

konkursai 

Elektrėnų 

savivaldybėje 

3 vnt. Keramikos darbų paroda „Molio ir augalų 

spalvos“, Elektrėnų savivaldybės mokinių 

kūrybinio atvirukų konkurso ,,Kalėdinis 

paštas“ darbų virtuali paroda, Elektrėnų 

savivaldybės mokinių piešinių konkursas  

„Mano šeima“ ir darbų paroda.  

Dailės 

edukacijos 

EMM 

1 vnt. Etnokultūros puoselėjimas: Fotografijų 

paroda „Baltų genčių kostiumai“. 

Parodos 

švietimo 

paslaugų centre, 

viešojoje 

bibliotekoje, 

kultūros centre 

ir kt.  

3 vnt.  Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinis 

atvirukų konkursas ,,Kalėdinis paštas“ ir 

darbų paroda, EMM mokinių darbų paroda 

„Spalvoti pasauliai“, ,,Laiškai Medeinai“ ir 

kt. 

Dailės parodos 

mokykloje 

34 vnt. Kūrybinių darbų parodą „Lygė“ skirtą rudens 

lygiadieniui ir baltų vienybės dienai, kūrybinių 

darbų parodą „Bobulės paveikslėliai“ skirtą 

mažosios Lietuvos architektūros ir liaudiškų 

tradicijų puoselėjimui, Dailės skyriaus 

suaugusiųjų grupės keramikos darbų paroda „ 

Molio galia“ ir kt. 

Įvairių dailės 

atsiskaitymo 

1 vnt.  

 

Integruota pamoka kartu su muzikos 

skyriaus mokiniais „Bethovenui 250“. 
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formų 

organizavimas. 

Atvira pamoka. 

Stovyklos ir 

edukacijos 

1 vnt. Kaimo turizmo sodyboje „Sabuta“ (Vilniaus raj.) 

vyko pučiamųjų instrumentų orkestrų vasaros 

stovykla jauniesiems muzikantams. 

 Išvykos ir 

edukacijos 

5 vnt. 

 

Išvyka, meninių išraiškų miestas – Vilnius. 

Edukacija: projektas „ Ir aš žinau šią melodiją“. 

Išvyka į „Sundai Brass“ ir KĮ „Trimitas“ 

koncertą (Vilnius).  

Styginių instrumentų MG edukacinė - pažintinė 

ekskursija į Trakų pilį. 

Dalyvauti 

festivaliuose, 

konkursuose, 

olimpiadose, 

projektuose 

Mokinių 

laimėjimai 

tarptautiniuose, 

šalies 

festivaliuose, 

konkursuose, 

parodose 

Muzikos 

sk.; 

Dailės 

sk. 

 

Mokyklos mokiniai buvo skatinami dalyvauti 

paroduose, konkursuose, olimpiadose, 

koncertinėse programose. Patys gabiausieji 

ugdytiniai individualizuoto ugdymo dėka 

pasiekė puikių ir aukštų rezultatų. 2021 m. 

mokyklos atlikėjai aktyviai dalyvavo ir 

sėkmingai reprezentavo Elektrėnų savivaldybę ir 

mokyklą, į koncertinę ir meninę edukacinę 

veiklą įsitraukė visų skyrių mokiniai. 

Suorganizuota ir dalyvauta muzikiniuose, bei 

dailės 224 renginiuose. 732 muzikos skyrius 

dalyvavo 172 renginiuose kuriuose pelno 135 

apdovanojimus (100 laureatų, 6 diplomai, 29 

padėkos). 655 dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 

56 renginiuose, pelnė 36 apdovanojimus (17 

laureatų, 9 diplomai, 10 padėkų). 

Mokinių 

pasirodymai 

savivaldybės 

bei mokyklos 

festivaliuose, 

konkursuose 

224 

renginiai 

Mokyklos mokiniai dalyvavo savivaldybės 

bei mokyklos konkursuose, festivaliuose, 

olimpiadose. Mokiniai siekė aukščiausių 

meninių įvertinimų, tobulino bendravimo ir 

pažinimo kompetencijų. 

Viso per metus buvo suorganizuota ir 

dalyvauta muzikiniuose ar dailės renginiuose 

224.  

Rengti ir 

vykdyti 

projektai 

 

Meninių 

projektų 

rengimas ir 

vykdymas 

savivaldybėje, 

respublikoje 

2 vnt.  II - asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

kamerinės muzikos konkursas „Alveare di 

musica 2021“. XIII-asis tarptautinis džiazo – 

populiariosios (artimos džiazui) muzikos 

jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas 

,,Elektrėnų žiburiukai 2021“, „Sakambinu su 

draugu“ 

Išvykos, 

veiklos 

netradicinėje 

aplinkoje  

3 vnt.  Mokyklos mokytojų ir mokinių išvykos, 

vykdė muzikos ir dailės skyriai. 

MO muziejaus paroda, video peržiūra. 

Vilnius; Keramikos užsiėmimai su 

suaugusiųjų grupe Pastrėvio amatų centre ir 

kt. 
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5 uždavinys. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią ugdymosi aplinką.  

Elektrėnų meno mokykla garsėja savo organizuojamais tradiciniais-kasmetiniais konkursais, 

festivaliais, koncertais ir dailės parodomis. 2021 m. buvo surengti ir įgyvendinti konkursai: mokyklinis 

etiudo konkursas „Allegro“, II-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos  konkursas „Alveare di 

Musica 2021“, V-asis respublikinis sakralinės muzikos festivali šv. Cecilijos garbei, XIII-asis tarptautinis 

džiazo – populiariosios (artimos džiazui) muzikos jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas ,,Elektrėnų žiburiukai 

2021“ skirtas Elektrėnų meno mokyklos 60 metų sukakčiai paminėti, XX-asis respublikinis jaunųjų pianistų 

fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu su draugu“, XX-asis respublikinis virtualus akordeonistų 

festivalis-koncertas „Pavasario nuotaikos 2021“ ir kt. 

Mokykloje vyko muzikinės popietės: „Muzika iš kino filmų ir miuziklų“, „Rudens spalvos“, „Įvairių 

šalių muzika“, „Polifonijos menas“, savivaldybėje: XIX muzikuojančių šeimų festivalis „Atrieda kalėdos“, 

konkursai ir dailės darbų parodos: Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinio atviruko ,,Kalėdinis paštas“, 

mokinių piešinių konkursas „Mano šeima“ ir daug kitų. Mūsų mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo šalies 

bei užsienio organizuotose parodose ir konkursuose. 

Visi mokytojai savo darbe remiasi mokyklos vizija, misija ir tikslais, nuolat įsivertina ir tobulina 

savo veiklą, dalijasi žiniomis ir pasiekimais, reflektuoja. 2021 m. birželio mėn. 10-20 d. vyksta metinis 

vadovo pokalbis su mokytojais, visų mokytojų veikla yra įvertinta teigiamai.  

Elektrėnų meno mokyklą lanko mokiniai iš Elektrėnų pradinės mokyklos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazijos, Elektrėnų „Versmės“, Semeliškių ir Vievio gimnazijų, Kietaviškių pragrindinės mokyklos, 

visų Elektrėnų miesto darželių ugdytiniai. Elektrėnų meno mokykla palaiko glaudžius santykius su daugelių 

Elektrėnų savivaldybės mokyklų, darželių, Elektrėnų ir Vievio kultūros centrais, su Elektrėnų, Žebertonių ir 

Vievio viešųjų bibliotekų bei Elektrėnų šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios 

bendruomenėmis.  

Nuolat stengiamasi sudaryti mokiniams geras ugdymosi sąlygas, kad kuo daugiau mūsų mokyklos 

ugdytinių dalyvautų įvairiuose renginiuose, tokių būdu mokykla skatina mokinių kūrybiškumą, empatiją ir 

bendruomeniškumo jausmą, visą tai mums atskleidžia ir mūsų mokyklos misija – ugdyti laisvą, kūrybingą, 

gebantį gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje žmogų. Visi šie įgyti įgūdžiai leidžia mūsų 

mokyklos mokiniams pasiekti didesnę pažangą bei atskleisti savo talentus ir gebėjimus visuomenei.  
Strateginiame mokyklos plane ir metiniame veiklos plane buvo įsipareigota dalintis ir viešinti 

mokyklos mokinių bei mokytojų pasiekimais: mokyklos renginiai, dalyvavimas tarptautiniuose bei 

respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Visa ši informacija visuomenei yra viešinama per Elektrėnų 

miesto spaudą, mokyklos internetinę svetainę, mokyklos socialinius tinklus: „Facebook“, „Youtube“.  

2021 m. pandemijos sąlygomis, mokykla savo veiklą vykdė nuotolinių būdu per MS Teams 

platformą, nuotoliniam mokymui mokytojai naudoja MS Teams platformą 90 proc., kiti mokyklos mokytojai 

ir mokiniai naudojasi kitomis platformomis 10 proc. Mokyklos TAMO dienynu naudojosi 100 proc. visi 

mokyklos mokytojai, 70 proc. tėvai ir mokiniai. 

Mokyklos mokiniai nuolat dalyvavo savivaldybės bei mokyklos konkursuose, festivaliuose, 

olimpiadose. Mokiniai siekė aukščiausių meninių įvertinimų, tobulino bendravimo ir pažinimo 

kompetencijas. Viso per metus buvo suorganizuota ir dalyvauta 224 renginiuose. 2021 m. mokykloje 

pravesta 12 atvirų pamokų. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinio kultūros centru buvo surengta Baltų genčių kostiumų 

fotografijų paroda. Etnokultūros puoselėjimas, fotografijų parodoje – Lietuvos nacionalinio kultūros centro I-

XIV a. Lietuvos teritorijoje gyvenusių baltų genčių – kuršių, sėlių, jotvingių, žemaičių, aukštaičių, lietuvių, 

žiemgalių – kostiumų kolekcija. 

Buvo vykdomas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamas projektas „M.K. 

Čiurlionis: pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją“. Bendradarbiaujant su Vievio kultūros centru buvo 

surengti koncertai skirti M.K. Čiurlionio 110 mirties metinėms paminėti.  

Koncertavo: pianistai Sonata ir Rokas Zubovai, pianistas Petras Geniušas ir saksofonininkas Liudas 

Mockūnas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai ir aktorius Giedrius Arbačiauskas, 
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koncertą vedė – muzikologas Viktoras Gerulaitis, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vievio, 

Elektrėnų, Trakų meno mokyklų moksleiviai ir mokytojai, koncerto vedėjas – pianistas, meno muzikos 

istorikas, kultūrologas prof. Vytautas Landsbergis. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus Juozo Tallat - Kelpšos konservatorija buvo surengtas tarpmokyklinių 

ryšių projektas - koncertas „Kelionė stygomis“. 

Bendradarbiaujant su Kauno Juozo Gruodžio konservatorija buvo surengtas tarpmokyklinių ryšių 

projektas - koncertas „Operos magija“. 

Patys gabiausieji ugdytiniai individualizuoto ugdymo dėka pasiekė puikių ir aukštų rezultatų. 2021 

m. mokyklos atlikėjai aktyviai dalyvavo ir sėkmingai reprezentavo Elektrėnų savivaldybės ir mokyklos 

vardą, į koncertinę ir meninę edukacinę veiklą įsitraukė 100 % visų skyrių mūsų mokyklos mokinių. 

Suorganizuota ir dalyvauta muzikiniuose, bei dailės 224 renginiuose. 732 muzikos skyrius dalyvavo 

172 renginiuose kuriuose pelno 135 apdovanojimus (100 laureatų, 6 diplomai, 29 padėkos). 655 dailės 

skyriaus mokiniai dalyvavo 56 renginiuose, pelnė 36 apdovanojimus (17 laureatų, 9 diplomai, 10 padėkų). 

Organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokykloje, kelta kvalifikacija. 28 mokytojai (iš viso per 

metus 2195 val.) dalyvavo įvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose. Per 2021 metus visi mokyklos mokytojai 

tobulino savo žinias ir gebėjimus kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, meistriškumo kursuose, 

konferencijose. Buvo organizuotos išvykos į kitas muzikos (meno) mokyklas. 

2021 m. vietinėje ir respublikinėje spaudoje, mokyklos internetinėje svetainėje, FB ir Youtube buvo 

pristatomi mokykloje vykę renginiai, mokyklos mokinių bei mokytojų pasiekimai. Kiekviena metodinė grupė 

savo veikla dalijosi mokyklos sienlaikraščiuose. Mokyklos sekretorė kaupia medžiagą mokyklos albume.  

 

6 uždavinys. Gerinti, turtinti mokyklos materialinę bazę. 

Biblioteka papildyta mokomąja muzikine ir dailėtyros literatūra – 6 vnt. (46 Eur). 3 pianinai 8900 

Eur, 3 kompiuteriai 2632 Eur. 

Mokykloje yra atlikti klasių ir koridorių kosmetiniai remontai, kai kuriose mokyklos klasėse yra įstatytos 

naujos akustinės ir triukšmą sulaikančios durys, grupinių pamokų klasėse ir salėje yra sumontuoti 4 oro 

kondicionieriai. Ryšių paslaugos (139 Eur). Įsigytas popierius diplomams, dokumentams, kitos kanc. prekės 

(68 Eur), išlaidos spausdintuvams ir kopijavimo aparatams (280 Eur). Mokykla prenumeruoja vietinius 

dienraščius: „Elektrėnų žinios“, „Kronika“, muzikos žurnalą „Muzikos barai“, „Apskaita biudžetinėse 

įstaigose“ (328 Eur). Nupirkti ir sumontuoti langų roletai (1726 Eur), priedai kompiuteriams, stovai natoms, 

2 hidraulinės kėdės prie fortepijono, įvairios prekės muzikos instrumentams (pūstukai pučiamiesiems 

instrumentams) ir kitas ūkinis inventorius už 2039 Eur.. Buvo įsigyta sanitarinių ir higienos priemonių už 

237 Eur.. Mokyklos patalpų šildymas ir apšvietimas, vandens nuotekų šalinimas, šiukšlių išvežimas (12735 

Eur). Visus metus buvo teikiamos TAMO elektroninio dienyno naudojimo ir priežiūros paslaugos (581 Eur). 

Mokyklos apsaugos punkto išlaikymas, priešgaisrinės apsaugos užtikrinimas, kilimėlių keitimas (nuoma) prie 

mokyklos įėjimo, užtikrinant švarią aplinką mokykloje (420 Eur). Remontuoti, derinti muzikos instrumentai. 

Gauta parama iš mokyklos rėmėjų naujam akordeonui įsigyti (4500 Eur). 

 

II SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau - užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1. Organizuoti 

kokybišką 

Užtikrintas 

ugdymo(si) 

1. 100 proc. EMM 

grupinės pamokos 

2020-2021m.m. II pusmetį 

nuotoliniam mokymui 100 proc. 
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ugdymo(si) procesą 

nuotoliniu būdu 

karantino, 

ekstremalios 

situacijos, 

ekstremalaus įvykio 

ar įvykio metu. 

proceso 

organizavimas 

nuotoliniu būdu 

„Microsoft 

Teams“ 

platformoje 

karantino, 

ekstremalios 

situacijos, 

ekstremalaus 

įvykio ar įvykio 

metu. 

vykdytos „Microsoft 

Teams“ platformoje. 

 

 

 

 

 

2. Organizuoti 

mokymai „Microsoft 

Teams galimybės“ 

mokytojams. 

 

 

3. Stebėta 15 nuotolinių 

pamokų ir aptartos 

metodinėje taryboje, 

metodinėje grupėje. 

 

 

 

4. Patobulintas 

Nuotolinio ugdymo 

organizavimo tvarkos 

aprašas. 

 

grupinių pamokų mokytojai naudojo 

„Microsoft Teams“ platformą. Šiais 

mokslo metais  sistema buvo 

atnaujinta ir pasiruošta nuotoliniam 

mokymui ne tik grupinėms 

pamokoms. 

 

Mokyklos mokytojams buvo pravesti 

vidiniai mokymai mokytojų, kurie jau 

yra įsisavinę šią programą. Mokytojai 

pasidalino savo žiniomis įgytomis 

seminaruose. 

 

2021 m. mokykloje pravesta 12 atvirų 

pamokų: dailės skyriuje, fortepijono, 

dainavimo ir teorinio, akordeono, 

styginių instrumentų, pučiamųjų 

instrumentų metodinėse grupėse. (MG 

protokolai. Dėl pandemijos ribojimų, 

nuotolinio darbo ne visos pamokos, 

numatytos metiniame plane, įvyko. 

Direktorius, pagal galimybes stebėjo 

pamokas vykusias nuotoliniu būdu 

(apie 60 pamokų). 

Patobulintas nuotolinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašas  

(2021-08-31 direktoriaus įsak. Nr. V1-

28-1). 

2. Kurti palankią 

savitarpio 

mokymo(si) aplinką. 

Sukurta saugi 

mokytis ir kurti 

skatinanti 

aplinka.  

Aukštesnė 

bendravimo 

kultūra 

elektroninėje 

erdvėje.  

Atsižvelgiant į 

apklausų 

rezultatus, 

patobulintas 

mokyklos 

veiklos 

planavimas ir 

ugdymo 

programos 

 

1.Atlikta mokyklos 

mokinių apklausa apie 

mokymosi 

mikroklimatą. 

 

2. Apklausta ne mažiau 

kaip 50 proc. mokinių. 

Apibendrinti duomenys 

aptarti metodinėse 

grupėse, mokytojų 

tarybos posėdžiuose.  

 

3. Atliktas mokyklos 

veiklos įsivertinimas, 

kurio išvadomis 

remiantis bus 

peržiūrėtos (jei reikia, 

atnaujintos) ugdymo 

programos ir parengtas 

mokyklos 2021-2022 

m. m. ugdymo planas. 
 

2021 m. iki gegužės mėn. mokykloje 

buvo vykdoma apklausa, dėl 

Nuotolinio mokymo kokybės per MS 

Teams platformą ir anketa, 

TAMO el. dienyne. Dalyviai: 

mokytojai, mokiniai, tėvai. 

Apklausoje aptarti klausimai - 

patyriminis ugdymas, koks yra 

mokinių poreikis mokantis nuotolinių 

būdu, kaip yra organizuojamas 

nuotolinis ugdymas mokykloje, kokie 

pagrindiniai kriterijai formuluojami 

įsivertinant nuotolinio ugdymo 

veiksmingumą bei aktyvumą. 

Dalyvavo apie 50 proc. mokyklos 
mokinių. Duomenys aptarti mokyklos 

tarybos posėdyje rugpjūčio mėn. 31 d. 

(mokyklos tarybos protokolas Nr. V2-4) 
 

Darbo grupė analizavo mokinių 

ugdymosi poreikius, tėvų prašymus.  

Parengtas 2021-2022 m. m. ugdymo 
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4. Ne rečiau kaip vieną 

kartą per mėnesį (per 

mokslo metus) 

organizuoti kiekvienos 

metodinės grupės 

susirinkimai, kuriuose 

aptariama ugdomoji 

veikla. Suorganizuota 

(bent po vieną) 

kiekvienos metodinės 

grupės pamoka ne 

mokykloje ir aptartos 

metodinių  

grupių susirinkimuose, 

renginiuose. 

planas (2021-08-31 d. direkt. įsak. Nr. 

V1-28-1). 

 

Metodinėse grupėse buvo 

analizuojama ir vertinama visų dalykų 

ugdymo programos, nagrinėjamas 

ugdymo turinio planavimas ir 

įgyvendinimas. Per metus vyko 59 

metodinių grupių susirinkimai, 

kuriuose  buvo aptariami mokyklos 

ugdymo veiklos įvairūs klausimai. 

Mokykloje vykstant mokytojų kaitai, į 

metodinių grupių gretas įsiliejo nauji 

mokytojai. 

 

3. Plėtoti mokytojų 

kompetencijas, 

paremiant ir 

skatinant. 

Organizuotas 

kryptingas 

mokytojų 

mokymas(is) 

drauge ir vieni iš 

kitų. 

 

1.Apie 50 proc. 

mokytojų dalyvavo bent 

viename 

respublikiniame 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje.  

 
2. Nemažiau kaip 30 

proc. mokytojų vykdė 

įvairius gerosios 

patirties sklaidos 

renginius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Suorganizuoti ir 

aptarti 1-2 pažintiniai 

mokomieji vizitai į 

kitas mokyklas.  

 

 

4. Suorganizuota 

respublikinė metodinė 

diena. 

Kėlė kvalifikaciją 28 mokyklos 

mokytojai (iš viso per metus 2195 

val.) dalyvavo įvairiuose 

kvalifikaciniuose renginiuose. 
 
 

 

 
 

Suorganizuoti edukaciniai koncertai 

fortepijono, pučiamųjų metodinėse 

grupėse. 2021 m. mokyklos mokytojai 

siekdami įvairiapusės metodinės 

veiklos organizavo įvairias praktikas, 

apskrito stalo diskusijas, metodiniai 

pranešimai „Motyvacija“, „Nuotolinė 

fortepijono pamoka. Problemos ir 

aspektai“, „Pozityvi socializacija 

muzikinio ugdymo kontekste. 

Panašumai ir skirtumai, apžvelgiant 

Norvegijos ir Lietuvos meninio 

ugdymo metodikas“, „Emocinio 

imitavimo metodo taikymas, ugdant 

muzikos atlikėją“ ir kt. 

 

2021-12-10 Mokyklos mokytojai ir 

administracija dalyvavo 

bendradarbiavimo pažintiniame vizite 

Trakų meno mokykloje. 2021-12-06 

dir. Įsak. Nr. V1-60 
 

2021 m. balandžio 7-8 d. mokykloje 

vyko metodinės dienos. Metodinius 

pranešimus skaitė užsienio, 

respublikos, mokyklos mokytojai.  
(2021-03-31 direktoriaus įsak. Nr. V1-12) 
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Atnaujintas, kardinaliai 

pertvarkyta MS TEAMS 

EMM platforma  

Sutvarkyti mokinių sąrašai, mokinių grupės, tvarkaraščiai įtakojo sklandų 

mokyklos mokytojų darbą ir mokinių.  

3.2. Atnaujintas, kardinaliai 

pertvarkytas EMM TAMO 

elektroninis dienynas. 

Mokyklos elektroninio dienyno atnaujinimas, sutvarkyti mokinių sąrašai, 

mokinių grupės, tvarkaraščiai įtakojo sklandų mokyklos mokytojų darbą ir 

mokinių mokymosi kokybę, bei kontaktą su tėvais. 

Didesnis vaikų įsitraukimas, padidės mokinių ir mokytojų motyvacija, bus 

geresni mokymo (si) rezultatai. Turėdamas vieną mokymo (-si) platformą, 

mokytojas gali redaguoti turinį, planuoti jo panaudojimą, skirti laiką ugdymo 

organizavimui, mokymosi laiko planavimui, kiekvieno mokinio 

individualiam pasiekimui. Kitaip tariant, galės profesionaliai dirbti savo 

darbus. 

Buvo vykdoma apklausa nuotolinio mokymosi iššūkiai per MS Teams 

platformą. 

Anketa, TAMO dienyne. Dalyviai: mokytojai, mokiniai, tėvai. 

2021 m. birželio 15 d. EMM mokytojų tarybos posėdžio Nr. V2-3 pritarimas 

3.3. Mokytojų ir 

koncertmeisterių paieška 

laisvoms darbo vietoms 

užimti. 

Mokykloje buvo skelbiamas konkursas mokytojų fortepijono, styginių MG ir 

koncertmeisterio laisvoms darbo vietoms užimti. EMM mokytojų atrankos 

komisijos posėdžių protokolai: 2021 m. lapkričio 26 d. Nr. V2-5, pranešimai 

Užimtumo tarnybai. 
 

3.4. Organizuotos parodos 

bei profesionalių atlikėjų 

koncertai ir renginiai 

mokyklos ir Elektrėnų 

savivaldybės bendruomenei: 

 

Dalyvavimas Virgilijaus 

Poviliūno knygos „Elektrėnų 

savivaldybės atminimo 

ženklai“ pristatyme. 

Dalyvavimas Aivaro 

Veikinio poezijos rinkinio 

„Mamuto medžioklė“ 

pristatyme. 

Dailės darbų parodos 

Elektrėnų savivaldybės 

administracijos pastate. 

Rengiant profesionaliosios muzikos koncertus bei parodas, mes visada 

siekiame supažindinti mokyklos bendruomenę, miesto visuomenę su įvairių 

stilių muzika ir daile, stengiamės išlaikyti mokyklos ir miesto tradicijas, bei 

siekiame supažindinti visuomenę su pasaulinio lygio atlikėjais bei meno 

įvairove.  

 

2021 lapkričio mėn., bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinio kultūros 

centru buvo surengta Baltų genčių kostiumų fotografijų paroda. Etnokultūros 

puoselėjimas, fotografijų parodoje – Lietuvos nacionalinio kultūros centro I-

XIV a. Lietuvos teritorijoje gyvenusių baltų genčių – kuršių, sėlių, jotvingių, 

žemaičių, aukštaičių, lietuvių, žiemgalių – kostiumų kolekcija.  

2021 m. spalio – lapkričio mėnesiais buvo vykdomas Lietuvos kultūros 

tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamas projektas „M.K. Čiurlionis: 

pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją“. Bendradarbiaujant su Vievio 

kultūros centru buvo surengti koncertai – susitikimai skirti M.K. Čiurlionio 

110 mirties metinėms paminėti.  

Koncertavo: pianistai Sonata ir Rokas Zubovai, pianistas Petras Geniušas ir 

saksofonininkas Liudas Mockūnas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos moksleiviai ir aktorius Giedrius Arbačiauskas, koncertą vedė – 



18 

 

muzikologas Viktoras Gerulaitis, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos, Vievio, Elektrėnų, Trakų meno mokyklų moksleiviai ir 

mokytojai, koncerto vedėjas – pianistas, meno muzikos istorikas, 

kultūrologas prof. Vytautas Landsbergis. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus Juozo Tallat - Kelpšos konservatorija buvo 

surengtas tarpmokyklinių ryšių projektas - koncertas „Kelionė stygomis“. 

Bendradarbiaujant su Kauno Juozo Gruodžio konservatorija buvo surengtas 

tarpmokyklinių ryšių projektas - koncertas „Operos magija“. 

Virgilijaus Poviliūno knygos „Elektrėnų savivaldybės atminimo ženklai“  

pristatymas Elektrėnų bibliotekos konferencijų salėje muzikinė dalis. 

 

Aivaro Veiknio poezijos rinkinio „Mamuto medžioklė“ pristatymo muzikinė 

dalis, Elektrėnų viešosios bibliotekos konferencijų salėje,  

 

Darbai eksponuoti Elektrėnų savivaldybės administracijos pastato erdvėse. 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

    

 

III SKYRIUS 

 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai;  

2 – patenkinamai;  

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 

rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 
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PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Nuolatinio tobulėjimo modelio link: bendra vizija, bendri tikslai, vieningos vertybės, vieno lapo planas, 

pasiekimai. Kartu mes galime daugiau.  
7.2. Kultūrinių - edukacinių veiklų organizavimas ir sklaida, (kultūra-aplinka-santykiai).  
 


