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VILNIAUS JUOZO TALLAT- KELPŠOS KONSERVATORIJOS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I. KONSERVATORIJOS MISIJA IR VIZIJA 

Misija - teikti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą kartu su specializuotu muzikiniu ugdymu 

mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų muzikai, atskleisti jų  prigimtines galias, muzikinius 

gebėjimus, polinkius, kūrybiškumą, saviraišką, puoselėjant nacionalines ir pasaulio kultūrų vertybes.  

Vizija. Konservatorija – moderni mokykla, atitinkanti gabių vaikų ugdymui keliamus  

reikalavimus,   demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti  

humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį 

bei išlaikantį tautinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save meno 

pasaulyje, siekiant užsibrėžtų tikslų. 

II. KONSERVATORIJOS PRISTATYMAS 

Ataskaita parengta Konservatorijos ugdymo skyriaus, socialinės pedagogės, raštinės 

vedėjos, buhalterijos pateiktais duomenimis. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-

1248 „Dėl Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidurinio ugdymo kartu su muzikos 

ugdymu programos akreditacijos“ akredituota vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa. 

Konservatorijos nuostatuose Tipas pakeistas iš vidurinės mokyklos į gimnaziją. 

 2018 metų vasarą Konservatorija, persikėlusi į naujas patalpas Gerosios Vilties 19 iš esmės 

pagerino ugdymo/si sąlygas. Pagerėjo ir mokinių iš kitų savivaldybių apgyvendinimo sąlygos: dabar 

jie gyvena šalia mokyklos naujai suremontuotame bendrabutyje.  Šie mokiniai 2020 m. rugsėjo 

duomenimis sudarė 56.5 procentus nuo viso mokinių skaičiaus. 

ES lėšomis realizuotas  projektas „Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 

modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0007. Už projektines lėšas nupirkti Konservatorijai 

nauji instrumentai: koncertinis fortepijonas  Stenway, du chromatiniai akordeonai, marimba, 

styginiai, pučiamieji instrumentai. 
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Modernizuota  biblioteka, pilnai įrengta koncertų salė. 

Didelis dėmesys buvo telktas ugdymo proceso modernizavimui, IT technologijų 

įsisavinimui, nuotoliniam mokymui. Rugpjūčio mėn. įrengta klasė su 15 stacionarių Mac kompiuterių 

ir 1 nešiojamų MacBook kompiuterių. 

Naudojamos Midi klaviatūros muzikos kūrimui, multimedia projektorius, nupirkta „Sibelius 

Ultimate“ programa visai klasei 

.2019-2020 m. m. lyginant su praėjusiais metais, mokinių pažangumas išaugo nuo 96,43 % 

iki 97,33(+0,9%), kokybė – nuo 43,18 % 

Iki 49,93 % (+6,75 %), vidurkis –nuo 8,05 iki 8,23. 

Kaip ir kas metai, mokiniai noriai dalyvavo konkursuose, iš jų: 

8 Tarptautinių konkursų laureatai - 1 Grand Prix laimėtojas, 4 - I vietos, 1 – II vietos, 2 – 

III vietos laimėtojai; 

19 Respublikinių konkursų laureatai - 5 I vietos laimėtojai, 5 – II vietos, 3 – III vietos 

laimėtojai, 6 diplomantai. 

Mokytojų skaičius ir kvalifikacija 

Konservatorijoje 2020 m.  rugsėjo  mėn. duomenimis  dirbo  119  darbuotojų:    

• administracija -8 (tame tarpe ir direktorė),  

• specialistai -8;  

• ūkio dalis -14;  

• 1 socialinė pedagogė,  

• 1 psichologė,  

• 2 bendrabučio auklėtojos.  

Ugdymo procese dalyvavo 85 pedagogai (+3 ugdymo skyriaus vedėjos turėjo ir dalį 

pedagoginio muzikinio ugdymo krūvio):  

• 20  bendrojo ugdymo,  

• 59  muzikinio ugdymo (tame tarpe 8 pedagogai dirbo ir kaip koncertmeisteriai), 

• 6 koncertmeisteriai. 

Konservatorijoje dirbančių mokytojų kvalifikacija: 

Kvalifikacinė kategorija Mokytojų skaičius 

Mokytojas ekspertas 12 

Mokytojas metodininkas 29 

Vyr. mokytojas 25 

Mokytojas 16 
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Konservatorijoje dirbančių koncertmeisterių kvalifikacija: 

Kvalifikacinė kategorija Koncertmeisterių skaičius 

Koncertmeisteris ekspertas 1 

Koncertmeisteris metodininkas 5 

Koncertmeisteris 7 

2020 m. rugsėjo mėn. duomenimis mokinių skaičius Konservatorijoje buvo 113 (5 klasių 

komplektai). Mokinių skaičiaus nežymiai sumažėjo. Konservatorija ir toliau išlieka regionine 

mokykla Bendras mokinių iš kitų savivaldybių skaičius – 65 (I-II kl. – 30, III-IV – 35) 

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje – 23 (rugsėjo 1 d. konservatorijoje buvo 5 klasių 

komplektai ir 115 mokinių) 

Bendrabutyje rugsėjo 1 d. gyveno 43 mokiniai. Vietų kol kas užtenka. 

2020 m. birželio mėnesį prašymus mokytis Konservatorijoje padavė 42 mokiniai. Keletui 

mokinių buvo patarta nelaikyti stojamųjų egzaminų konsultacijų metu. 

Stojamuosius egzaminus išlaikė  – 39.  

Priimti buvo 38 mokiniai. 

Į gimnazijos 

I klasę 

Į gimnazijos 

II klasę 

Į gimnazijos 

III klasę 

Į gimnazijos 

IV klasę 

22 10 6 - 

 

Pagal atlikėjo raišką: 

Eil. 

Nr. 
Atlikėjo raiška 

gimnazijos 

I klasė 

gimnazijos 

II klasė 

gimnazijos 

III klasė 

gimnazijos 

IV klasė 
iš viso: 

1. Fortepijono 1 2 1 - 4 

2. Vargonų - - - - - 

3. Styginių instr. 3 - - - 3 

4. Pučiamųjų instr. 4 - 1 - 5 

5. Akordeono 1 - 1 - 2 

6. Liaudies instr. - 1 - - 1 

7. 
Muzikos teorijos-

kompozicijos 
3 - - - 3 

8. Choro dirigavimo 1 1 - - 2 

9. 
Populiariosios 

muzikos/vokalo 
5 4 3 - 12 

10. Dainavimo 4 2 - - 6 

 Iš viso: 22 4 9 3 38 
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III. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

UGDYMO REZULTATAI 

Konservatorijos mokiniai ugdomi, vadovaujantis 2019–2020  ir 2020–2021 mokslo metų 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – BUP), patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V- 417; 

specializuoto ugdymo krypties programa, muzikos ugdymo dalimi, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V - 655 (Žin., 2013, Nr. 79 - 4014), 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ugdymo planu,  patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 28 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V  -142 bei kitais teisės aktais.  

Didelis dėmesys kreipiamas mokinių savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, ypatingai 

tai atsiskleidė karantino metu. Administracija ir mokytojai sėkmingai vykdė ugdymo procesą, visi 

(išskyrus vieną mokinį , kuris neatėjo laikyti lietuvių mokyklinio egzamino) baigiamosios klasės 

mokiniai gavo atestatus ir sėkmingai įstojo mokytis į Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas (90 

proc.).Konservatorijoje mokosi ir keli spec. poreikių mokiniai ir mokinė, turinti regėjimo negalią. 

Sudaryta sutartis su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, kad bendrojo ugdymo kai kuriuos 

dalykus ji galėtų mokytos  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. 

Konservatorijos bendruomenėje tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, noru 

suprasti ir priimti kitokį, nei esu pats. Problemos sprendžiamos dialogo bei susitarimo keliu, 

įsiklausoma į skirtingas nuomones, siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. 

Mokytojai myli savo darbą, yra skatinami kryptingai tobulinti savo profesines kompetencijas ir 

dalintis  dalykine patirtimi.                                                                          

Ypač gabūs vaikai yra ugdomi jiems reikalingu lygiu, silpniau besimokantiems mokiniams 

teikiama mokymosi pagalba, gerai vyksta mokinių profesinis informavimas (78% mokinių žino, kur 

nori mokytis, baigę mokyklą), vyresnėse klasėse mokymosi dalykai pasirenkami, žvelgiant į 

profesinę ateitį. (80%  žino, kokius dalykus  turi mokytis ir kokius egzaminus laikyti, kad galėtų įgyti 

norimą profesiją).  97% tėvų patenkinti mokykla, kurioje mokosi jų vaikas, 87% neabejoja mokytojų 

kompetencija, 92% įsitikinę, kad mokytojų įvertinimai atitinka jų vaiko gebėjimus, 95% tėvų pakanka 

informacijos, gaunamos iš mokyklos, apie vaiko mokymąsi.  

2020 m. Konservatorijos 90 proc. (27 iš 30) abiturientų sėkmingai įstojo mokytis į Lietuvos 

ir užsienio aukštąsias mokyklas. 

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 24 abiturientai: 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 16 

Vytauto Didžiojo universitetas – 1 
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VGTU-2 

Vilniaus kolegija – 3 

Vilniaus Socialinių mokslų kolegija – 1 

M. Riomerio universitetas – 1 

Užsienio aukštosios mokyklos -3 

VIA University College ( Honsens, Denmark ) -1 

Solent University (( Southampton ( Anglija ) – 1 

Koninklijk Conservatorium ( Hague, Netherlands ) – 1 

IV. 2019-2020 M.M. BRANDOS EGZAMINAI 

Konservatorijos mokiniai egzaminus laiko ir iš  bendrojo ugdymo, ir iš muzikinio ugdymo 

dalykų. Muzikos srities egzaminų balai aukštesni, nes tai siejasi su pasirinkta būsima specialybe. 

Pastebimas vis gerėjantis muzikologijos egzamino vidurkis. Konservatorijoje mokosi daug 

įvairiakalbių mokinių, atėjusių iš rusų ir lenkų mokyklų. Vis pasitaiko atvejų, kada šiems mokiniams 

tiesiog pritrūksta laiko tinkamai pasirengti  lietuvių k. ir literatūros egzaminui, o mokiniai, nepaisant 

mokytojo rekomendacijos rinktis paprastesnį lygį, renkasi valstybinį egzaminą. To pasėkoje vis dar 

pasitaiko neišlaikiusių. Mokyklinį lietuvių k. ir literatūros egzaminą abiturientai jau eilę metų išlaiko 

100 procentų. 

BRANDOS EGZAMINŲ SUVESTINĖ PAGAL LYGIUS  

VALSTYBINIS 

BRANDOS 

EGZAMINAS 

Mokslo 

metai 

Laikiusių 

egzaminą 

skaičius 

Neišlaikė 

(%) 

16-35 

(%) 

36-85 

(%) 

86-100 

(%) 

100 

(skaičius) 

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

2018-2019 30+3=33 9,09 36,36 48,48 6,06 1 

2019-2020 29 +1=30 6,7 36,66 46,66 10,00 1 

       

Anglų kalba 2018-2019 34 5,88 14,70 55,88 23,52 - 

2019-2020 29 - 10,34 55,17 34,48 3 

       

Vokiečių kalba 2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 - - - - - - 
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Rusų kalba 2018-2019 9 - 11,11 33,33 55,55 - 

2019-2020 11 - - 18,18 81,81 3 

       

Prancūzų kalba 2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 - - - - - - 

       

Matematika 2018-2019 10 - 70,0 30,0 - - 

2019-2020 7 42,85 42,85 14,28 - - 

       

Istorija 2018-2019 5 - 40,0 40,0 20,00 - 

2019-2020 4 - 25,0 50,0 25 - 

       

Geografija 2018-2019 6 - 66,66 33,33 - - 

2019-2020 2 - 100 - - - 

       

Biologija 2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 1 - 100 - - - 

       

Fizika 2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 - - - - - - 

       

Informacinės 

technologijos 

2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 1 - - 100 - - 

       

 

MOKYKLINIS 

BRANDOS 

EGZAMINAS 

Mokslo 

metai 

Laikiusių 

egzaminą 

skaičius 

Neišlaikė 

(skaič.) 

Patenkinam

as (4-5) 

(skaič.) 

Pagrindinis 

(6-7-8) 

(skaič.) 

Aukštesny

sis (9-10) 

(skaič.) 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

2018-2019 6 - 2 4 - 

2019-2020 2 - 1 1 - 

      

Muzikologija 2018-2019 14 - - 7 7 
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MOKYKLINIS MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINAS 

 

V. PEDAGOGŲ KOMPETENCIJOS UGDYMAS 

Konservatorijoje patvirtinta pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarka. 

Kvalifikacijos renginiai pasirenkami laisvai, derinant juos su mokyklos strateginio plano, metinio 

veiklos plano tikslais ir uždaviniais. Mokytojai, norintys kelti kvalifikaciją, lenkyti seminarus, rašo 

direktoriaus vardu prašymą. Mokytojų dalyvavimas seminaruose apmokamas iš lėšų, skirtų 

kvalifikacijos kėlimui. Mokytojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo seminarų, konferencijų ir kt., 

atsiskaito metodinėje grupėje, metodinėje taryboje arba artimiausiame mokytojų tarybos posėdyje, 

metodinėje konferencijoje, vykdo gerosios patirties sklaidą. Mokytojams mokama už 5 seminarų 

dienas per mokslo metus (arba 25 seminarų dienų per 5-erius metus). Bendrieji seminarai 

įskaičiuojami. 

2020 m. iš viso – 87 pedagogai. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 43 

pedagogai, 141 dieną. 

2019 m. iš viso - 86 pedagogai. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 76 

pedagogai, 326 dienas. 
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VI. SOCIALINIO PEDAGOGO ATASKAITA UŽ 2020 M. 

Konservatorijoje socialinė pedagoginė pagalba buvo organizuojama ir teikiama siekiant 

spręsti mokinių pamokų praleidinėjimo, nenoro mokytis, netinkamo elgesio, nesutarimų tarp 

bendraamžių, tabako gaminių ar elektroninių cigarečių vartojimo problemas.  

Šalyje paskelbus ypatingąją padėtį dėl koronaviruso grėsmės, socialinė pedagoginė pagalba 

buvo teikiama nuotoliniu būdu. Su mokiniais bendrauta per „Skype“, „Messenger“ programas, 

telefonu ir el. d. Tamo. Su mokinių tėvais daugiausia palaikytas ryšys telefonu, el. paštu, el. d. Tamo, 

per „Skype“ bendrauta su vieno mokinio mama. Su klasės vadovais daugiausia bendrauta telefonu, 

el. paštu. Virtualiai dalyvauta klasės vadovų susirinkimuose per „Skype“ ir „Zoom“ platformas. Šiuo 

laikotarpiu su mokytojais, bendrabučio auklėtojomis palaikytas ryšys (bendravimas) naudojant šias 

komunikacijos priemones: mob. telefoną, el. paštą, el. dienyną Tamo.  

Nuotolinis ugdymas iškėlė naujus iššūkius: kaip sistemingai palaikyti ryšį su mokiniais, 

identifikuoti problemas. Nukentėjo pagalbos mokiniui teikimo kokybė. Pagrindinė informacija apie 

mokinius, patiriančius emocinius ir mokymosi sunkumus, buvo gauta iš klasės vadovų ir dalykų 

mokytojų. Mokinių stebėjimas apsiribojo lankomumo ir mokymosi rezultatų apžvalga Tamo dienyne. 

Kartu su mokytojais buvo aptartos ir sprendžiamos problemos, susijusios su kai kurių mokinių 

sąmoningu ar sistemingu nedalyvavimu nuotolinėse pamokose, užduočių neatlikimu. 
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Iki 2020 m. rugsėjo mėn. teikiant pagalbą mokiniui bendradarbiauta su psichologe Egle 

Sirvydyte. Spręstos konkrečių mokinių elgesio problemos, emociniai sunkumai. Glaudus 

bendradarbiavimas su psichologe E. Sirvydyte padėjo laiku suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems 

psichologinių sunkumų. 

Pasiteisino elektroninio socialinio pedagogo konsultacijų ir atvejų registravimo žurnalo 

naudojimas, kuris buvo sukurtas 2019 m. rugsėjo mėn. 2020 m. ypatingas dėmesys skirtas 26-iems 

mokiniams. Per metus įvyko 402 socialinio pedagogo konsultacijos Konservatorijos bendruomenės 

nariams, iš jų:  

Konsultuojamieji Mokiniai Pedagogai Tėvai/globėjai/rūpintojai 

Konsultacijų kartai 125 173 104 

Iš viso:  402  

 

2020 m. - prevencinėje veikloje didžiausias dėmesys buvo skirtas tabako gaminių, 

elektroninių cigarečių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai.  

Įgyvendinant prevencines veiklas pasitelkta Vilniaus m. antrojo policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnės Dianos Ponidzelskienės pagalba. Pareigūnė skaitė paskaitas mokykloje ir  

nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą. T.p. elektroninio ryšio priemonėmis su mokiniais dalinosi 

policijos parengta aktualia informacija apie saugų bendravimą virtualioje erdvėje, kaip nepatekti į 

prekybos žmonėmis tinklus, atmintines parengtas pagal LR konstituciją apie pagarbą kitų teisėms ir  

laisvei ir kt. 

Įgyvendinant Ugdymo karjeros programą bendradarbiauta su edukacine bendrove „Kalba“ 

ir ISM vadybos ir ekonomikos universitetu.  

2020 m. tęstas darbas Vaiko gerovės komisijoje. Dalyvauta 15 Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. Karantino metu posėdžiai vyko nuotoliniu būdu per „Skype“ ir „ Zoom“ platformas. 

Kovo mėn. dėl šalyje paskelbto karantino nepavyko įvykdyti visų numatytų veiklų, skirtų 

sąmoningumo didinimo mėnesiui „Be patyčių 2020” pažymėti. Kai kurias veiklas pavyko organizuoti 

virtualiai, pvz.: buvo parengtas procesualus ruošinys mini formato virtualiai parodai „Komentarai”, 

įvyko „Draugiškiausio 2019-2020 m.m. mokinio” rinkimai. Draugiškiausio mokinio vardą pelnė IV 

kl. mokinys Igor Žolnerčik.  

2020 m. kartu su klasės vadovais, psichologe nepavyko nuosekliai įgyvendinti 

psichoaktyviųjų  medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu” II etapo, kurio vykdymas 

buvo numatytas iki gegužės mėn. Programą užbaigti virtualiu būdu buvo sudėtinga. 

2020 m. tikslingai panaudotos dienos, skirtos dalykinės kompetencijos tobulinimui. 

Pažymėtina, kad karantino laikotarpiu atsirado daugiau galimybių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 
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pagilinimui, ir mokymosi įvairovės saviugdai: dalyvauta nuotoliniuose mokymuose, seminaruose, 

konferencijoje. 

 

1. Tobulintina sritis išlieka darbas su mokiniais, praradusiais mokymosi motyvaciją, linkusiais 

praleisti pamokas be pateisinamos priežasties. Nuotoliniu būdu socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo galimybių išnaudojimas priimtina (patrauklia) mokiniams forma. Trūksta mokinių tėvų 

įsitraukimo į Konservatorijos bendruomenės gyvenimą, bei jų iniciatyvos (siūlymų) sprendžiant 

mokinių problemas, kaip:  žalingų įpročių, pamokų praleidinėjimo. 

2. Trumpa statistika.  

 

1 pav. - 2011 m.–2020 m. rugsėjo mėn. mažas pajamas turinčių šeimų mokinių skaičiaus 

pasiskirstymas.  

 

2 pav. – 2011 m.-2020 m. rugsėjo mėn. mažas pajamas turinčių šeimų mokinių 

pasiskirstymas (procentais). 

3. Mokiniai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius. 2020 m. rugsėjo mėn. mokėsi 

3 mokiniai, turintys specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiems mokiniams ugdymo programos 

pritaikytos atsižvelgus į pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas bei rekomendacijas ir Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių centro rekomendacijas.  
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3 pav. - 2011-2020 metų rugsėjo mėn. mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, 

pasiskirstymas (procentais). 

4. Bendrabutis. 2020 m. rugsėjo mėn. 43 mokiniai apgyvendinti bendrabutyje, kurio 

adresas Gerosios Vilties g. 23, Vilnius. 

 

4 pav. – 2020 m. rugsėjo mėn. bendrabutyje gyvenusių mokinių skaičiaus pasiskirstymas 

(procentais) pagal lytį. 

 

 

5 pav. - 2011-2020 m. mokinių, gyvenusių bendrabutyje, palyginimo diagrama (procentais).  
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5. Organizacinės priemonės ir įvykdyti prevenciniai renginiai 2020 m.: 

Data Renginio pavadinimas Dalyviai Rezultatas 

 

5.1. Įvykdyti prevenciniai renginiai/priemonės: 

2020-01-08 Įvyko Vilniaus m. antrojo 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnės 

Dianos Ponidzelskienės 

paskaita ”Faktai ir mitai apie 

tabako gaminius, 

elektronines cigaretes”  

Atsakinga G. 

Vedrickienė, 

Dalyvavo I kl. 

mokiniai ir kl. 

vadovė A. 

Tamašiūnienė 

Mokiniai supažindinti su 

grėsmėmis vartojant 

tabako gaminius, žala  ir 

poveikiui sveikatai bei 

supažindinti su teisine 

atsakomybe. 

(Dir. 2020-01-06 įsak. Nr. 

V-3) 

2020-01-29 Įvyko lektorės Olivijos 

Aravičienės paskaita „Meno 

įtaka asmenybės 

tobulėjimui“ 

G. Vedrickienė, 

klasės vadovai, 

I-IV kl. mokiniai 

Mokiniai supažindinti su 

meno terapijos samprata, 

atsiradimo istorija, bei 

taikomais metodais, 

padedančiais geriau pažinti 

save. 

2020-04-01 Pateikta prevencinės paskaitos 

„Saugus elgesys virtualioje 

erdvėje“ medžiaga, kurią 

parengė Vilniaus m. antrojo 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnė D. 

Ponidzelskienė 

Atsakinga G. 

Vedrickienė 

Išsiųsta II kl. 

mokiniams ir klasės 

vadovei 

J.Kucharskajai 

 

Paskaitos medžiaga 

išsiųsta Tamo dienyne. 

Pateiktos skaidrės ir filmas. 

Medžiaga skirta 

savarankiškam 

susipažinimui ir aptarimui 

virtualios klasės valandos 

metu balandžio 2 d. 

2020-04-14 Pateikta prevencinės paskaitos 

„Prekyba žmonėmis“ 

medžiaga, kurią parengė 

Vilniaus m. antrojo policijos 

komisariato bendruomenės 

pareigūnė D. Ponidzelskienė 

Atsakinga G. 

Vedrickienė 

Išsiųsta IIIA ir IIIB 

kl. mokiniams ir 

klasės vadovams V. 

Čiūtienei, 

L.Alinauskui 

Paskaitos medžiaga 

išsiųsta Tamo dienyne. 

Pateiktos skaidrės ir 3 

trumpametražiai filmai. 

Skirta savarankiškam 

peržiūrėjimui, aptarimui su 

klasės vadovais balandžio 
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 15 d. virtualios klasės 

valandos metu. 

2020-10-21 Įvyko Vilniaus m. antrojo 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnės D. 

Ponidzelskienės paskaita 

„Saugus internetas“ 

Atsakinga G. 

Vedrickienė ir kl. 

vadovė G. Klimienė 

Dalyvavo I kl. 

mokiniai 

Dir. 2020-10-21 įsak. Nr. 

V.-126 

Skatinta, kad mokiniai 

elgtųsi atsakingai 

virtualioje erdvėje bei 

siekta ugdyti mokinių 

atsparumą neigiamiems 

socialiniams reiškiniams.  

2020-11-11 Įvyko nuotolinė Vilniaus m. 

antrojo policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnės D. 

Ponidzelskienės paskaita 

„Tabako gaminių, 

elektroninių cigarečių 

vartojimo prevencija“. 

Atsakinga G. 

Vedrickienė ir kl. 

vadovė G. Klimienė 

Dalyvavo I kl. 

mokiniai 

Paskaita įvyko Zoom 

platformoje. 

Paskaita skirta žalingų 

medžiagų vartojimo 

prevencijai. 

2020-12-16 Įvyko nuotolinė Vilniaus m. 

antrojo policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnės D. 

Ponidzelskienės paskaita 

„Teisinė  atsakomybė“. 

Atsakinga G. 

Vedrickienė ir kl. 

vadovė G. Klimienė 

Dalyvavo I kl. 

mokiniai 

Paskaita įvyko Zoom 

platformoje. 

Teisės pažeidimų 

prevencija. Mokiniai 

supažindinti su 

nepilnamečių dažniausiai 

vykdomais teisės 

pažeidimais bei gresiančia 

atsakomybe. 

5.2. Organizuotos pilietinės, socialinės akcijos: 

2020-01-13 Įvyko pilietinė –socialinė 

akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirta Laisvės gynėjų 

dienai ir istorinei tautos 

pergalei prieš agresorių 

paminėti.  

Konservatorijos 

bendruomenė 

Uždegtos žvakutės, 

paminint 1991 m. sausio 

13-osios dienos įvykius. 

(Dir. 2020-01-06 įsak. Nr. 

V-4) 
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Tarptautinės istorinio 

teisingumo komisijos 

2020-01-13 padėkos raštas  

2020 m. 

kovo mėn.  

 

 

 

 

Nuo kovo 

12 iki 

balandžio -

29 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 9 d. 

.  

 

 

 

 

Kovo 12 d. 

 

 

 

Prisijungėme prie Vš.Į. „Vaikų 

linija“ inicijuotos akcijos 

„Sąmoningumo didinimo 

mėnuo BE PATYČIŲ 2020“. 

 

Įvyko virtualūs 

draugiškiausio 2019-2020 

m.m.  mokinio rinkimai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvyko pamoka „The nature 

and extend of bullying at 

shool“ (Patyčių pobūdis ir 

mastas mokyklose). 

 

Įvyko pamoka Diskusija-

pokalbis „Statome ar 

griauname“  

Įvyko bendravimo įgūdžių 

tobulinimo užsiėmimas 

''Kuriame pozityviai 

mąstančią bendruomenę“ 

Koordinatorės 

G.Vedrickienė ir 

E.Sirvydytė. 

Vykdytojai: 

I.Gydrienė, 

J.Kucharskaja, 

R.Gelčienė, 

S.Vaitiekūnienė,  

R.Matulienė, 

R.Noreikaitė–

Miliūnienė, 

R.Kišūnienė, 

L.Grigonienė, 

R.Dūda,  

A.Tamašiūnienė, 

V.Čiūtienė, 

L.Alinauskas, 

V.Mikulėnienė, 

S.Barasienė. 

 

J. Kucharskaja, anglų 

klb. mokytoja,  

I-II kl. mokiniai 

 

 

 

R. Gelčienė, etikos 

mokytoja, 

III kl. mokiniai 

 

Patyčių prevencinės 

programos įgyvendinimas  

(Dir. 2020-02-28 įsak. Nr. 

V-37) 

Akcijos tikslas – 

pozityviomis veiklomis 

siekti sukurti atvirą, saugią, 

jaukią atmosferą 

Konservatorijoje, kurioje 

būtų skatinama saugoti 

kiekvieno bendruomenės 

nario emocinę gerovę. 

 

 Išrinkti draugiškiausi 

klasių mokiniai:  

Roberta Šulcaitė I, 

Solveiga Gurliauskaitė II, 

Elena Uyukina IIIA, 

Olga Kondratčik IIIB, 

Igor Žolnerčik IV 

*2019-2020 m.m. 

Konservatorijos 

draugiškiausiu mokiniu 

tapo  Igor Žolnerčik. 
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Kovo 12 d. 

. 

 

 

 

 

 

Kovo 12 d.  

 

 

 

 

Kovo 12 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovas-

birželis 

(adaptuota 

dėl 

koronaviru

so 

pandemijos

) 

 

Bendravimo įgūdžių 

tobulinimo praktinis 

užsiėmimas ''Tvirtybė 

draugystėje'' 

 

Įvyko socialinio sąmoningumo 

ugdymo užsiėmimas- diskusija 

''Šioje šalyje nėra vietos 

žmogaus žeminimui''. 

 

Draugiškos estafetės „Mes – 

už gražų bendravimą!“ 

 

 

Parengtas procesualus ruošinys 

mini formato virtualiai parodai 

“Komentarai”  

 

R. Gelčienė, etikos 

mokytoja, 

II kl. mokiniai 

 

 

R. Gelčienė, etikos 

mokytoja, 

I kl. mokiniai 

 

 

R. Gelčienė, etikos 

mokytoja, 

IV kl.mokiniai 

 

 

 

 

Kūno kultūros 

mokytojai Lina 

Grigonienė ir 

Rimantas Dūda 

 

R. Noreikaitė –

Miliūnienė, dailės 

mokytoja, 

G.Vedrickienė, 

socialinė pedagogė, 

I-II klasės mokiniai 
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2020-10-07 Organizuota socialinė diena. 

Švaros akcija „Tavrkadienis“ 

Koordinatorės: G. 

Vedrickienė ir G. 

Valančienė. 

Atsakingos kl. 

vadovės G. Klimienė 

ir A. Tamašiūnenė. 

Dalyvavo I ir II kl. 

mokiniai. 

Mokyklos aplinkos 

sutvarkymas (II kl.). 

Rasų kapinėse kapaviečių 

tvarkymas (I kl.). 

2020-11-16 Tolerancijos dienai paminėti 

pateiktos mokiniams 

atmintinės „Tolerancijos 

diena“, ”Tolerancija – 

pagarba kitų teisėms ir 

laisvei“, kurias parengė 

Lietuvos policija  

Atsakinga G. 

Vedrickienė 

Išsiųsta I-IV kl. 

mokiniams 

Išsiųsta per Tamo. 

Atmintinėse pateiktos 

ištraukos iš Lietuvos 

Respublikos konstitucijos 

(25 str.). 

 

2020-12-01 Pažymint pasaulinę „AIDS“ 

dieną mokiniams pateikta 

informacija, lankstinukai 

(parengti ULC) ir  

trumpametražio filmo nuoroda 

savarankiškam peržiūrėjimui. 

Išsiųsta I-IV kl. 

mokiniams 

Priklausomybių 

prevencija. 

Informacija nusiųsta į 

Tamo. 

5.3. Įgyvendinta Ugdymo karjerai programa: 

2020-02-06 Paroda „Studijos 2020“ 

LITEXPO parodos centre 

IV kl. mokiniai, 

klasės vadovė V. 

Mikulėnienė, 

Soc. pedagogė 

G.Vedrickienė.  

 

2020-03-06 Išsiųsta žinute per Tamo 

edukacinės bendrovės „Kalba“ 

informacija apie teikiamas 

nuotolines konsultacijas 

mokiniams „Studijas 

užsienyje“  

Išsiųsta IV kl. 

mokiniams 

Pateikta informacija apie 

vykdomas nuotolines 

konsultacijas mokiniams, 

ketinantiems studijuoti 

užsienyje 
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https://www.youtube.co

m/watch?v=tf0waTj2qKs 

2020-04-07 Tamo dienyne išsiųsta 

informacija apie balandžio 8 d. 

bendrovės „Kalba“ 

organizuojamą nemokamą 

webinarą "Karjeros 

pasirinkimo paslaptys" 

Išsiųsta I-IV kl. 

mokiniams 

https://kalba.lt/karjeros-

konsultantas-i-namus-

webinaras/ 

2020-06-01 Tamo d. išsiųsta informacija 

apie prasidėjusį priėmimą į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas 

Išsiųsta IV kl. 

mokiniams 

Pateikta informacija apie 

LAMA BPO sistemoje 

prasidėjusią registraciją į 

šalies aukštąsias mokyklas  

https://bakalauras.lamab

po.lt/prasidejo-

priemimas- ... 

2020-09-07 Sudaryta naujos sudėties 

Ugdymo karjerai darbo grupė  

Koordinatorė – 

G.Vedrickienė. 

Nariai:  

S. Vaitiekūnienė, L. 

Šiškauskienė, 

E.Sirvydytė, 

S.Barasienė. 

Dir. 2020-09-07 d. įsak. 

Nr. V-97 

 

2020-09-07 Parengta Ugdymo karjerai 

darbo grupės 2020-2021 

mokslo metų veiklos 

programą. 

Darbo grupė Patvirtinta dir. 2020-09-07 

d. įsak. Nr. V-98 

 

2020-09-23 Įvyko „Kalba“ atstovės, studijų 

užsienyje vadybininkės Aistės 

Rimkutės paskaita 

„Specialybės pasirinkimo 

iššūkiai bei studijų užsienyje 

galimybės“ 

Atsakinga G. 

Vedrickienė, 

Dalyvavo IV kl. 

mokiniai, klasės 

vadovai L. 

Alinauskas,  

V. Čiūtienė 

Mokiniai supažindinti su 

užsienio aukštosiomis 

mokyklomis teikiančiomis 

muzikinį išsilavinimą. 

Skatinti sąmoningai 

planuoti savo profesinę 

karjerą, atsakingai rinktis 

https://www.youtube.com/watch?v=tf0waTj2qKs
https://www.youtube.com/watch?v=tf0waTj2qKs
https://kalba.lt/karjeros-konsultantas-i-namus-webinaras/
https://kalba.lt/karjeros-konsultantas-i-namus-webinaras/
https://kalba.lt/karjeros-konsultantas-i-namus-webinaras/
https://bakalauras.lamabpo.lt/prasidejo-priemimas-i-salies-universitetus-ir-kolegijas/
https://bakalauras.lamabpo.lt/prasidejo-priemimas-i-salies-universitetus-ir-kolegijas/
https://bakalauras.lamabpo.lt/prasidejo-priemimas-i-salies-universitetus-ir-kolegijas/
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studijų kryptį, 

išsianalizuoti tiek 

Lietuvos, tiek užsienio 

aukštųjų mokyklų siūlomas 

studijų programas. 

2020-10-28 Tamo dienyne išsiųsta 

informacija apie bendrovės 

„Kalba“ organizuojamą 

nemokamų internetinių 

seminarų ciklą „Studijų 

pasirinkimas: misija 

įmanoma!“ 

Išsiųsta III-IV kl. 

mokiniams 

https://kalba.lt/studijos-

uzsienyje/studiju-

pasirinkimas-misija-

imanoma/ 

2020-11-19 Įvyko virtualus tėvų 

susirinkimas su „Kalba“ 

vadovu Ryčiu Jurkėnu 

„Kokiame amžiuje galvoti 

apie vaiko karjerą“ 

Atsakinga G. 

Vedrickienė 

Dalyvavo kl. vadovai 

ir mokinių tėvai 

 

Tėvų švietimas ir 

informavimas apie vaikų 

prigimtinius ir  įgyjamus 

gebėjimus, kurie padeda 

tikslingai siekti ir teisingai 

pasirinkti  karjeros kelią. 

2020-12-09 Įvyko nuotolinė ISM Vadybos 

ir ekonomikos universiteto 

lektorės A. Rimkutės paskaita 

„Karjeros planavimas“ 

Atsakinga G. 

Vedrickienė 

Dalyvavo III-IV 

mokiniai ir kl. 

vadovai  

 

Paskaita ir praktinis 

užsiėmimas vyko 

„Microsoft Teams 

meeting“ platformoje. 

Aptarta studijos Lietuvoje 

ir užsienyje galimybės 

(palyginimas, 

pliusai/minusai) bei 

pristatyta ISM vadybos ir 

ekonomikos universiteto 

programa per verslo studijų 

perspektyvą muzikantams, 

norintiems įkurti savo 

mokyklas.  

5.4. Tiriamoji veikla: 
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2020-11-25 Dalyvauta  Vilniaus miesto 

savivaldybės kartu su Vilniaus 

miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru 

atliekamame  „Planet youth“ 

tyrimo apklausoje.   

Atsakingi: 

 G. Vedrickienė, 

kl. vadovė 

A.Tamošiūniėnė 

apklausos dalyviai II 

kl. mokiniai 

 

Dir 2020-11-16 įsak. Nr. v-

144 

Tyrimu siekiama įvertinti 

tabako, alkoholio ar 

narkotikų vartojimo 

paplitimą jaunimo tarpe, jų 

emocinę sveikatą, santykį 

su tėvais, mokytojais, 

bendraamžiais, įsitraukimą 

į popamokinę veiklą. 

 

6. Pagalba mokiniui.  

6.1. Vykdytos individualios konsultacijos mokiniams, turintiems emocinių, elgesio, mokymosi 

motyvacijos sunkumų, socialinių problemų.  

6.2.  Identifikavus konkretaus mokinio problemas, įvertinus jo emocinę būklę, rizikos veiksnius, 

rekomenduotos psichologės Eglės Sirvydytės konsultacijos. Atskirais atvejais, pranešta 

psichologei dėl mokiniui reikalingos būtinos (skubios) psichologinės pagalbos. 

6.3. Teikiant pagalbą mokiniui, turinčiam priklausomybę psichoaktyviosioms medžiagoms, 

bendradarbiauta su mokinio tėvais, Vilniaus r. sav. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriaus specialistais. 

6.4. Pagal kompetenciją teikta pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Palaikytas ryšys su mokinio tėvais, bendradarbiauta su klasės vadovais, dalykų mokytojais. 

Konsultuotasi su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. 

6.5. Palaikytas sistemingas ryšys su bendrabučio auklėtojomis. Bendradarbiavimas padėjo 

kontroliuoti mokinių pamokų lankymą, užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams. 

6.6. Teikiant socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui palaikytas ryšys su mokinio tėvais. Įvyko 

individualūs susitikimai, susirašinėta žinutėmis el. dienyne Tamo, neatidėliotinais (skubiais) 

atvejais – pokalbiai telefonu. Karantininiu laikotarpiu bendrauta virtualiai per „Skype“ 

programą. 

6.7. Teikiant pagalbą mokinio šeimai, tarpininkauta tarp šeimos ir pedagoginės psichologinės 

tarnybos, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, socialinės paramos centro 

specialistais. 
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6.8. Užkardant mokinių draudžiamą veiką Konservatorijoje ir jos prieigose, bendradarbiauta su 

Vilniaus m. antruoju  policijos komisariatu. 

6.9. Organizuotas nemokamas maitinimas iš mažas pajamas turinčių šeimų ir bendrabutyje 

gyvenantiems mokiniams. Vykdyta apskaita bei maitinimo paslaugos priežiūra. Karantino 

laikotarpiu dalintas sausa maisto davinys mokiniams iš mažas pajamas turinčių šeimų. 

Bendradarbiauta su maitinimą organizuojančia įmone UAB „Tomilija“. 

VII. KONSERVATORIJOS ĮSIVERTINIMAS 

Konservatorijos bendruomenė kasmet vykdo veiklos kokybės įsivertinimą ir, naudodamasi 

tiek savo sukurtais klausimynais, tiek IQES platformos instrumentais, atlieka mokinių, mokytojų ir 

tėvų apklausas. Įsivertinimo metu rasti stiprieji, silpnieji ir tobulinamos veiklos aspektai: 

Stiprieji veiklos aspektai 

Ugdymas Konservatorijoje organizuojamas taip, kad atitiktų mokinių amžių, gebėjimus, 

poreikius. Mokytojai padeda pažinti mokinių gabumus. Mokiniai geba ir yra motyvuojami mokytis 

bendradarbiaujant, padeda vieni kitiems mokantis. Tėvams yra aiškūs Konservatorijos ugdymo 

proceso planai (kaip ir ko vaikas mokysis). Mokiniams patinka eiti į mokyklą (tą teigia 87% mokinių 

ir  94% tėvų, ), jiems yra svarbu mokytis (tą teigia 90% mokinių, 92% tėvų, 96% mokytojų). 

Konservatorijoje nėra patyčių problemos (tą pripažįsta 89% mokinių, 93% tėvų, 98% mokytojų), 

santykiai tarp bendruomenės narių grindžiami pagarba, noru suprasti kitą, geranoriškumu, rūpinimusi 

padedant. Mokiniams teikiama reikalinga mokymosi pagalba.  Konservatorijoje laikomasi vieningos 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos. Su mokiniais aptariami vertinimo kriterijai, kada ir kaip jie 

yra taikomi (76% mokinių, 89% tėvų, 100% mokytojų yra aiškus pasiekimų vertinimas). Mokytojai, 

remdamiesi vertinimo rezultatais, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymąsi. 

Silpnieji veiklos aspektai 

Nors mokiniai jaučiasi priklausantys mokyklos bendruomenei ir yra tuo patenkinti, tačiau 

jiems trūksta tarimosi kultūros, įsipareigojimų prisiėmimo, lyderystės  ir dalyvavimo mokyklos 

savivaldoje. Organizuojant socialinę visuomeninę veiklą trūksta mokytojų iniciatyvos - 51% 

mokytojų nėra aktyvūs bendruomenės nariai, prioritetą teikia pamokų vedimui. Mokantis nuotoliniu 

būdu mokiniams reikia daugiau pagalbos, kurią sudėtinga suteikti dėl tiesioginio kontakto nebuvimo 

ir didelių darbo krūvių. Tai, kad ne visuomet laikomasi sutartų mokymosi organizavimo taisyklių, 

trukdo siekti geresnių ugdymo(si) rezultatų. 
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Tobulinamos veiklos aspektai 

Mokymosi planavimui, stebėjimui ir koregavimui reikėtų išnaudoti įvairesnius vertinimo 

būdus – kaupiamąjį, diagnostinį, formuojamąjį, apibendrinamąjį, siekiant surinkti pakankamai 

informacijos apie mokinio mokymosi rezultatus ir priimti sprendimus dėl tolesnio ugdymo. Suteikti 

galimybę mokiniams pamokų metu gauti diferencijuotas užduotis, siekiant geriau jaustis  

psichologiškai ir  racionaliau dirbti pamokų metu. Ieškoti galimybių mokiniams patirti įvairių 

mokymosi būdų ir formų. Aptarti su mokiniais mokymosi sėkmes ir nesėkmes, padėti kiekvienam 

aiškiai matyti situaciją ir ją valdyti. Skatinti  sąmoningą mokinių asmeninės pažangos fiksavimą, 

kuris  padėtų siekti geresnių mokymosi rezultatų ir atsakomybės už savo mokymąsi.  Aktyviau 

įgyvendinti mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašą. 

TARPTAUTINIŲ IR RESPUBLIKINIŲ KONKURSŲ LAUREATAI (2020 M.) 

Data, konkursas Laureatai Vieta Mokytojas 

2020-01-03/05  

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

vokalo konkursas 

CHRISTMAS TALENT 

LEAGUE 

Kotryna Daukšaitė 

 

 

I vieta 

 

 

 

 

Mokytoja 

Indrė Launikonytė 

2020-02-13/15 

XXI Nacionalinis Balio 

Dvariono pianistų ir 

stygininkų konkursas 

Jokūbas Burneikis 

 

Emilija Katiliūtė 

Diplomas  

 

Diplomas 

Mokytojas  

Valentinas Kaplūnas  

koncertmeisterė  

Danga Kraujalienė 

 

2020-02-22/23  

II Tarptautinis kamerinės 

muzikos konkursas „Musica 

Brillante“ 

 

Indrė Staniulytė  

Justina Jurgelevič  

Beata Šalkovska 

 

I vieta Mokytojos  

Laima 

Romoslauskienė 

Elena Baltrėnienė   

 

2020-05-07 

Virtualus talentų konkursas 

„Atskleisk save saugiai 

būdamas namuose“ 

Gabriela Ždanovičiūtė Nugalėtoja 

vokalo 

kategorijoje 

Mokytoja  

Vita Sasnauskienė 
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2020-06-06/07 

VI Tarptautinis vokalo 

konkursas „Muzikos talentų 

lyga“ 

Gabriela Ždanovičiūtė Grad Prix 

 

Mokytoja  

Vita Sasnauskienė 

2020-06-21 

V Baltijos šalių muzikos 

konkursas „Rising Stars“ 

Gabriela Ždanovičiūtė I vieta Mokytoja  

Vita Sasnauskienė 

2020-06-27/28 

Lietuvos nacionalinis 

akordeonistų konkursas  

Aistis Tamulevičius 

Ruslan Grimbovskij  

Katažyna Basiulis 

Lukas Lazinka 

Matas Sabaliauskas 

I vieta 

I vieta 

II vieta 

II vieta 

II vieta 

Mokytoja 

Liudmila Daunorienė 

2020-07-02/04 

VIII Tarptautinis vaikų ir 

jaunimo vokalo konkursas 

„Baltic voice 2020“  

Gabriela Ždanovičiūtė I vieta Mokytoja  

Vita Sasnauskienė 

2020-07-24 

Tarptautinis menų festivalis- 

konkursas „Slavianskij bazar“ 

Karolina Lyndo II vieta Mokytoja  

Indrė Launikonytė 

2020-09-26 

Vilniaus miesto orientavimosi 

ir pažinimo varžybos 

senamiesčio gatvėmis  

Dominyka Grigonytė, 

Laura Katkauskaitė 

Aleksandras Mašonis 

Arvydas Kratulis 

Adomas Kryžanauskas 

Lukas Suchocki 

II vieta Mokytojai 

Lina Grigonienė 

Rimantas Dūda 

2020-10-7/9  

XXII J. Jurjāns Tarptautinis 

konkursas “Jaunais 

mežradznieks” 2020  ("Young 

Hornist" 2020) Latvija, Ērgļi. 

Gabriel Lisovski III vieta Mokytojas  

Arvydas 

Valatkevičius 

2020-10-17 

I respublikinis Algio Griciaus 

vardo stygininkų konkursas 

I kategorija 

Viltė Blažytė 

Beatričė Mockūnaitė 

 

III vieta 

Diplomas 

Mokytojai 

Dalia Šešelgienė 

Valentinas Kaplūnas 
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II kategorija 

Jokūbas Burneikis 

Rafal Pavel Markevič 

Endrėja Estkovskytė 

Normantas Macas 

Eva Kuncevič 

Gabrielė Vysockytė  

Emilija Katiliūtė  

III kategorija 

Aleksas Filipenkovas 

 

I vieta 

II vieta 

III vieta 

III vieta 

Diplomas 

Diplomas 

Diplomas 

 

I vieta 

 

Valentinas Kaplūnas 

Dalia Šešelgienė 

Stasė Kuncienė 

Dalia Šešelgienė 

Valentinas Kaplūnas 

Dalia Šešelgienė 

Valentinas Kaplūnas 

 

Dalia Šešelgienė 

2020-12-12  

XX tarptautinis konkursas-

festivalis „Muzika be sienų“ 

 

Emilija Katiliūtė III vieta Mokytojas  

Valentinas Kaplūnas 

Koncertmeisterė 

Danga Kraujalienė 

KONCERTINĖ VEIKLA 

Renginio pavadinimas Data Organizatoriai, dalyviai 

Bendrojo fortepijono metodinės grupės mokinių 

koncertas  

2020-01-15 K. Tuinylienė 

Styginių metodinės grupės mokinių koncertas - 

konkurso perklausa 

2020-01-30 V. Kaplūnas, D. Šešelgienė 

Muzikinė popietė, skirta E. Balsio 100-osioms 

gimimo metinėms  

2020-02-26 G. Kaplan, grupės 

mokytojai, mokiniai 

II Lietuvos jaunųjų dainininkų konkursas 

„Cantabile“2020  

2020-02-29 V. Skapienė  

Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas, skirtas 

Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimui  

2020-03-10 V. Čiūtienė, A. Kučinskas, 

pučiamųjų orkestras 

Virtualus I respublikinis Algio Griciaus vardo 

stygininkų konkursas 

2020-10-17 D. Šešelgienė, V. Kaplūnas 

Styginių orkestro koncertas  2020-10-21 V. Kaplūnas, R. Auksoriūtė 

V Vilniaus tarptautinis jaunimo muzikos konkursas 

“PREMIO SCARLATTI” 

2020-10-

23/26 

V. Čiūtienė 
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Tęstinis virtualus mokinių atlikėjo raiškos projektas 

„Norime būti girdimi“  

2020-

lapkr./gruod

is 

G. Rimšaitė,  

V. Sasnauskienė, mokiniai 

 

IŠORINIAI RYŠIAI SU VISUOMENE 2020 M. 

Renginys Data Vieta Organizatoriai, dalyviai 

Koncertas su latvių grupe 

„KEKSI“ 

2020-01-02 Koncertų salė 

„Splendid Palace“, 

Ryga 

I. Launikonytė,  

mokinė Karolina Lyndo 

Respublikinio vaikų ir 

moksleivių televizijos 

konkurso II turas 

2020-01-07 Balio Dvariono 

DMM 

L. Navickas, K. Tuinylienė, 

 mokiniai K. Tretjakova, N. 

Žebrauskas 

Meninės programos „Dėl tos 

dainos“ atlikimas LR Seime 

minint  „Laisvės gynėjų 

dieną“ 

2020-01-13 Lietuvos 

Respublikos Seimas 

V. Čiūtienė, R. Gilienė,                         

J. Maksimovič,  V. 

Kaplūnas, 

L.Romoslauskienė, choro 

studija, mokiniai. 

Akustinis – solinis Gabrielos 

Ždanovičiūtės koncertas 

2020-02-22 Koncertų salė „White 

Piano Hall“, Vilnius 

V. Sasnauskienė,  

mokinė Gabriela 

Ždanovičiūtė 

Fortepijono klasės mokinių 

koncertas  

2020-02-06 Kėdainių muzikos 

mokykla 

A. Polevikov, mokiniai 

LNK TV projektas 

„Lietuvos balsas“ 

2020-01-

12/05-17 

Siemens Arena, 

Vilnius  

I. Launikonytė, 

mokinė Karolina Lyndo 

Fortepijono klasės mokinių 

koncertas 

2020-03-02 Vilniaus Naujosios 

Vilnios MM 

A. Polevikov, mokiniai 

Džiazo muzikos festivalis 

„Papa jazz 2020“  

2020-02-12 Trakų meno mokykla S. Sopelev, V. 

Sasnauskienė,  

A. Polevikov, mokiniai 

Chorinės muzikos koncertas, 

skirtas dirigentui A. Gailiui 

atminti 

2020-03-04 Balio Dvariono 

DMM 

R. Gilienė, J. Kalinaitė,  

J. Maksimovič, 

Konservatorijos choras 
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Respublikinio vaikų ir 

moksleivių televizijos 

konkurso III turas 

2020-03-05 Balio Dvariono 

DMM 

L. Navickas,  

mokinė K. Tretjakova 

Jungtinio pučiamųjų 

orkestro koncertas 

2020-03-07 Šv. Jonų bažnyčia A. Kučinskas,  

pučiamųjų orkestras 

Respublikinis akordeono 

muzikos festivalis 

„Pavasario nuotaikos“ 

2020-03-13 Elektrėnų MM R. Auksoriūtė, akordeonų 

kvintetas 

Akcijos „Ačiū, Lietuva“ 

koncertas Rudaminos 

kultūros centre 

2020-06-01 Rudaminos 

daugiafunkcinis 

kultūros centras  

V. Sasnauskienė,  

mokinė G. Ždanovičiūtė 

Koncertas XXVI 

Tarptautiniame akordeonistų 

vasaros seminare –

praktikume Palangoje  

2020-08-08 Palangos Kurhauzo 

salė 

R. Auksoriūtė,  

L. Daunorienė,  

mokiniai 

Respublikinis džiazo 

festivalis „Jaunystė“ 

2020-08-29 Elektrėnų kultūros 

centras 

E. Vedeckas, 

Konservatorijos bigbendas  

Projekto „Kitoks 

akordeonas: pasaulio 

akordeono meno paslaptys“ 

koncertai 

2020-09-

9/10 

Kuršėnų, Plungės 

koncertų salės 

R. Auksoriūtė, L. 

Daunorienė, mokinys L. 

Lazinka 

Projekto „Kitoks 

akordeonas: pasaulio 

akordeono meno paslaptys“ 

koncertas 

2020-09-20 Jašiūnų dvaras, 

Šalčininkų r. 

R. Auksoriūtė, mokiniai 

Koncertas-susitikimas su 

Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatare Birute 

Vailionyte 

2020-09-24 Seimo lankytojų 

centras 

V. Čiūtienė, I. 

Brazauskienė,     E. 

Maslakova, mokiniai 

Projekto „Kitoks 

akordeonas: pasaulio 

akordeono meno paslaptys“ 

koncertas 

2020-09-29 Vilniaus Gaono 

muziejus 

R. Auksoriūtė, mokiniai 
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Chorinės muzikos koncertas, 

skirtas dirigento Vytauto 

Žvirblio 90-osioms gimimo 

metinėms 

2020-10-12 LMTA  R. Gilienė, V. Skapienė,  

J. Maksimovič,  

choro studija 

Jaunimo dainų festivalis  

„Vaikystės šalis“ 

2020-10-18 Vilniaus Kongresų 

rūmai 

V. Sasnauskienė,  

mokinė G. Ždanovičiūtė 

Virtualaus edukacinio 

mokyklų bendradarbiavimo 

projekto „Muzika visiems“ 

pamoka „Jo didenybė 

Barokas“ 

2020-11-03 White Piano Hall 

salė 

K. Tuinylienė, V. Kaplūnas, 

mokinė K. Savarauskaitė 

Virtualus jaunimo gyvo 

garso muzikos grupių 

festivalis “Big fest2020“ 

2020-11-21 Akademijos kultūros 

centras, Kėdainiai  

V. Sasnauskienė,  

mokinė S. Gurliauskaitė 

Nuotolinis projektas „Stebiu 

profesionalaus choro 

repeticijas“ 

2020-12-11 „Polifonijos“ choro 

repeticijos 

R. Gilienė, choro studijos 

mokiniai 

 

METODINĖS VEIKLOS SKLAIDA 2020 

RENGINYS DATA VIETA 
ORGANIZATORIAI 

DALYVIAI 

Seminaro mokytojams  "Prioritetai 

šiuolaikinėje pamokoje: kūrybiškumas ir 

kritinis mąstymas" vedimas 

 

2020-

01-15 

2020-

02-21 

LVJC 

 

Respublikinis  

pedagogų 

forumas  

Mok. I. Gydrienė 

 

I.Gydrienė 

Pirmininkavimas vertinimo komisijai 

respublikiniame ansamblių konkurse 

„Linksmoji polkutė“ 

2020-

01-22 

Alytaus r. Daugų 

MM 

Mok.  

R. Auksoriūtė 

Darbas vertinimo komisijoje Vidzemės 

regiono muzikos mokyklų atrankoje į 

Latvijos akordeonistų valstybinį konkursą 

2020-

01-

23/25 

Alfreds Kalnins 

MM, Cesis, 

Latvija 

Mok. 

 L. Daunorienė 
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RENGINYS DATA VIETA 
ORGANIZATORIAI 

DALYVIAI 

Atviros akordeono meistriškumo pamokos 

Latvijos akordeonistų atrankos į valstybinį 

konkursą dalyviams 

2020-

01-

23/25 

Alfreds Kalnins 

MM, Cesis, 

Latvija 

Mok. 

 L. Daunorienė 

Meistriškumo kursų vedimas Šalčininkų S. 

Moniuškos MM mokiniams ir mokytojams 

2020-

01-29 

Šalčininkų S. 

Moniuškos MM 

Mok.                             J. 

Aleknavičius 

Edukacinio tinklaraščio „Too late please“ 

kūrimas, populiarinimas seminaruose, 

pranešimuose 

2020 m. Respublikiniai 

seminarai 

I Gydrienė 

Fortepijono meistriškumo pamokų 

vedimas Kėdainių muzikos mokyklos 

mokiniams ir mokytojams 

2020-

02-10  

Kėdainių MM Mok. A. Polevikov 

Darbas vertinimo komisijoje III 

tarptautiniame kamerinės instrumentinės 

muzikos konkurse „Musica brillante2020“ 

2020-

02-

22/23 

Vilniaus 

Naujosios 

Vilnios MM 

Mok.  

L. Romoslauskienė 

Mokymo priemonių „Lietuvių kalbos 

testai“ 5,9,10 klasei paruošimas spaudai ir 

išleidimas  

 

2020 m. Kaunas: UGDA, 

2020 

Mok.  

R. Matulienė 

Meistriškumo kursų vedimas Visagino Č. 

Sasnausko MM mokiniams ir mokytojams 

2020-

02-27 

Visagino Č. 

Sasnausko MM 

Mok.                             J. 

Aleknavičius 

Darbas XXVIII Juozo Pakalnio jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais 

instrumentais II turo vertinimo komisijos 

darbe 

2020-

02-

28/29 

Vilniaus 

Naujosios 

Vilnios MM 

D. Pocius, L. 

Romoslauskienė, T. 

Vaičiulis, 

V. Vitartas,             M. 

Balčytis, 

A. Stasiulis 

Darbas vertinimo komisijoje 

tarptautiniame Veronikos Vitaitės 

fortepijoninių ansamblių konkurse  

2020-

02-28  

Utenos MM Mok. N. Gylienė 

Dalyvavimas vertinimo komisijos darbe 

VIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

2020-

02-29 

Karoliniškių 

MM 

Mok. N. Martinaitis,  

V. Čiūtienė 
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RENGINYS DATA VIETA 
ORGANIZATORIAI 

DALYVIAI 

liaudies instrumentų atlikėjų konkurse 

„Lietuviška pjesė“ 

Dalyvavimas TV laidoje „Istorijos 

detektyvai“ tema „Didžiausias Lietuvos 

laimėjimas –Klaipėda“ 

2020 

vasario 

mėn. 

LRT Mok.  

M. Tamošaitis 

Darbas rengiamos Kaupiamojo vertinimo 

programos mokykloms vidurinio ugdymo 

koncentre veikloje 

2020 m. Vilnius Mok.  

S. Vaitiekūnienė 

Seminaro „Kūrybiškas ritmo lavinimas 

muzikos mokykloje“ vedimas Metodinėje 

savaitėje  

2020-

03-02 

Vilniaus 

Naujosios 

Vilnios MM  

Mok.                              A. 

Polevikov 

 

Atviros akordeono meistriškumo pamokos 

Kelmės MM akordeono mokytojams ir 

mokiniams 

2020-

03-05 

Kelmės MM Mok.  

L. Daunorienė 

Seminaro „Šiuolaikiškas akordeonas 

muzikos mokykloje“ vedimas  Kelmės 

meno mokyklos mokytojams  

2020-

03-05 

Kelmės MM Mok.  

L. Daunorienė                            

XI tarptautinės B. Jonušo konferencijos 

organizavimas  

2020-

03-07 

B. Jonušo MM Mok. V. Vitartas              

A. Stasiulis 

Dokumentų rinkinio „Politinės partijos 

Lietuvoje 1918-1940 m.“ bendraautorystė 

2020 

kovo 

mėn. 

Parlamentarizmo 

istorijos tyrimų 

centras 

Mok.  

M. Tamošaitis 

Leidinio, skirto solfedžio dalyko 

mokytojams, „Skaitymas iš lapo“ 

išleidimas 

2020 m. 

kovas  

Konservatorija Mok.  

L. Adomavičienė 

Darbas vertinimo komisijoje kamerinių 

ansamblių konkurse  „Muzikuokime 

drauge“  

 

2020-

03-07 

Vilniaus Algirdo 

MM 

Mok.  

N. Krauter 

Dalyvavimas LRT radijo laidoje 

„Aktualijų studija“ tema „P. Cvirkos ir kitų 

2020 m. 

balandis 

Lietuvos radijas Mok.  

M. Tamošaitis 
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RENGINYS DATA VIETA 
ORGANIZATORIAI 

DALYVIAI 

inteligentų vaidmuo Lietuvos okupacijos 

metu 1940 m.“ 

Ukmergės MM fortepijono mokytojos R. 

Ermolavičienės praktinės veiklos 

vertinimas 

2020 

birželio 

mėn. 

Ukmergės MM Mok.  

K. Tuinylienė 

Darbas Lietuvos nacionalinio akordeonistų 

konkurso vertinimo komisijoje A, B, A16, 

A18, A20, A22 kategorijose 

2020-

06-20; 

27/28 

Kauno Juozo 

Gruodžio 

konsertvatorija 

Mok. 

 L. Daunorienė                            

Darbas kūrybinėje stovykloje „Dūdų 

vasara su Šauliais“ 

2020-

07-12 

Plateliai Mok. A. Stasiulis 

Seminaro respublikos mokytojams  

"Nuotolinės užsienio kalbos pamokos 

kryptys ir kontekstai" vedimas 

2020-

09-22 

LVJC Mok. I. Gydrienė 

Pranešimo skaitymas ir metodinio leidinio 

„Svingas lengvai ir žaismingai“ 

pristatymas II-oje virtualioje 

konferencijoje „Pedagoginės patirties 

sklaida muzikos mokykloje“ 

2020-

10-07 

Vilniaus B. 

Jonušo MM 

Mok.  

V. Sasnauskienė 

Darbas vertinimo komisijoje virtualiame 

III tarptautiniame Vaclovo Furmanavičiaus 

jaunųjų akordeonistų konkurse 

2020-

10-26 

Vilniaus 

Naujosios 

Vilnios MM 

Mok.  

R. Auksoriūtė 

Atvirų pamokų „Vokalas ir improvizacija: 

kūrinio interpretacija, remiantis ritmine-

harmonine analize“ vedimas  

2020-

10-27 

Vilniaus kolegija Mok.  

V. Sasnauskienė, 

mokiniai 

Nuotolinio seminaro mokytojams 

"Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: 

kūrybiškumas ir kritinis mąstymas" 

vedimas 

  

2020-

10-27 

 

2020-

10-28 

Plungės 

senamiesčio 

mokykla 

Kaišiadorių r. 

Palomenės 

pagrindinė 

mokykla 

Mok. I. Gydrienė 
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RENGINYS DATA VIETA 
ORGANIZATORIAI 

DALYVIAI 

Darbas vertinimo komisijoje virtualiame 

VIII lietuviškos muzikos jaunųjų atlikėjų 

konkurse „Atlėk, sakale“ 

 

2020-

11-

28/12-4 

Alytaus muzikos 

mokykla 

Mok.  

V. Čiūtienė 

 

METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI KONSERVATORIJOJE  

RENGINYS DATA ORGANIZATORIAI, 

DALYVIAI 

Bendruomenės pareigūnės D. Ponidzelskienės 

paskaita „Faktai ir mitai apie tabako gaminius 

ir elektrinines cigaretes“ I-II kl. mokiniams  

2020-01-08 G. Vedrickienė, klasių auklėtojai, 

mokiniai 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija 2020-01-13 G. Vedrickienė, I. Mikaliūkštienė 

Paskaita mokiniams „Meno įtaka asmenybės 

tobulėjimui“  

2020-01-29 V. Čiūtienė (lektorė  

D. Aravičienė) 

Mokytojų metodinis užsiėmimas „Sėkmingo 

ugdymo patirtys“  

2020-02-04 L. Daunorienė, V. Survilaitė.  

Renginys, skirtas E. Balsio 100-osioms 

gimimo metinėms  

2020-02-06 G. Kaplan, bendro  fortepijono 

mokytojai, mokiniai 

Tėvų diena  2020-02-08 

d. 

R. Auksoriūtė, klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Vasario 16 – Valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas – susitikimas su režisieriumi 

Sauliumi Beržiniu. Dokumentinių filmų: 

„Greimas. Varžtų sistema“, „Suakmenėjęs 

laikas“, „Dingę Sacharoje“, „Lopšinė 

motinai“ peržiūra 

2020-02-12 

d. 

V. Čiūtienė 

Susitikimas su kompozitoriumi prof.  

T. Makačinu  

2020-02-26 

d. 

I. Mikaliūkštienė, L. Milašienė 

Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas  

2020-03-10 V. Čiūtienė, M. Tamošaitis A. 

Kučinskas,  

pučiamųjų orkestras 
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RENGINYS DATA ORGANIZATORIAI, 

DALYVIAI 

Projekto „Empowering Young Women the 

Future of Jobs“ ekonomikos paskaita I-II kl. 

mokiniams 

2020-03-13  Lektorė E. Vaškytė  

V. Mikulėnienė, mokiniai 

Paskaita mokytojams ir mokiniams 

„Dedikacija kompozitoriui Cornelius Gurlitt“ 

2020-09-15 MM „Lyra“ mokytojos,  

D. Basienė, K. Tuinylienė 

„Kalba“ atstovės A. Rimkutės paskaita IV kl. 

mokiniams „Studijos užsienyje“ 

2020-09-23 G. Vedrickienė 

Bendruomenės pareigūnės D. Ponidzelskienės 

prevencinė  paskaita „Saugus internetas“ I 

klasės mokiniams 

2020-10-21 G. Vedrickienė 

Įdomiosios ritmikos pamokos „Ritmikos 

dirbtuvės“ I-IV kl. populiariosios muzikos 

atlikėjo raiškos mokiniams  

2020-10-23 A.Polevikov, mokiniai 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

kursai mokytojams  

2020-10-

27/29 

R. Auksoriūtė, mokytojai 

Tėvų diena 2020-11-07 G. Valančienė, klasių auklėtojai 

Tęstinis virtualus mokinių atlikėjo raiškos 

projektas „Norime būti girdimi“  

ilgalaikis G. Rimšaitė, V. Sasnauskienė 

VIII. KONSERVATORIJOS  FINANSINĖ VEIKLA  2020 M. 

2020 m. gruodžio 31 d. konservatorijoje dirbo 117 darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis.  Vidutinis darbuotojų skaičius 119. 

Vilniaus konservatorija gauna finansavimą iš Valstybės biudžeto pagal  programą 

Švietimo ir mokslo administravimas (valstybės biudžeto lėšos) 11.002 

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 

2020 metais Vilniaus konservatorijai Švietimo ir mokslo administravimo programai buvo 

patvirtinta 1.330,2 tūkst. eurų . Valstybės biudžeto lėšos įsisavintos 100%. 

Ekonominis straipsnis Suma (tūkst. eurų) 

Darbo užmokestis 1162,5 

Socialinio draudimo įmokos 17,1 



32 

 

Mokinių mityba  9,4 

Ryšių paslaugos 1,6 

Transporto paslaugos 1,0 

Komandiruotės 0,1 

Materialiojo turto nuoma 1,4 

Materialiojo turto paprastas remontas 58,9 

Kvalifikacijos kėlimas 2,4 

Komunalinės paslaugos 22,8 

Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 9,8 

Kitos prekės ir paslaugos 29,80, 

Socialinė parama natūra (mokiniams) 0,7 

Socialinė parama pinigais 8,2 

Kompiuterinės programinės įrangos licenzijos 4,5 

VISO: 1.330,2 

 

2020 metais Vilniaus konservatorijai iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo 

programos buvo skirta 150,0 tūkst. eurų  nenaudojamo pastato Gerosios Vilties 19 nugriovimui, 

šiluminio ir vandentiekio punkto sistemoms atnaujinimui. Lėšos įsisavintos 100 %. 

Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įplaukos) programos 

vykdymui 2020 metų patikslintoje išlaidų sąmatoje  buvo numatyta 9730,0 eurų. 

Faktiškai pervesta į valstybės biudžetą  3768,0 eurų.  

Gauta atgal  iš biudžeto ir panaudota    3496,53 eurų.  

2020-12-31 liko nepanaudotų lėšų        1001,77 eurų. 

2020  metais Vilniaus konservatorijos gautas pinigines įplaukas sudarė: 3768,0 

kitos pajamos                                3463,0 

negyvenamų patalpų nuoma         305,0 

2020 metais Vilniaus konservatorija yra gavusi pavedimų lėšų įvairių projektų vykdymui 

3463,13 eurų.  Iš jų: 

2 % GPM pagal LR  paramos ir labdaros įstatymą                   1240,57 eurai. 

Nacionalinis egzaminų centras - valstybiniai egzaminai          2188,65 eurai 

Vilniaus mieto savivaldybė - mokinių pavėžėjimas                  33,91  eurai 

Mokymo sąlygų Vilniaus Konservatorijoje pagerinimui per 2020 metus nupirkta ilgalaikio 

turto už  221965,00 eurų. Iš jų: 

Valstybės biudžeto lėšos: 
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Nešiojami kompiuteriai 5929,48 

Kompiuterinė programa Sibelius  1990,69 

Kompiuterinės mokymo programų licencijos 2459,00 

Bibliotekos fondai (vadovėliai, knygos) 957,16 

Viso: 11336,33 

Europos struktūrinio fondo projekto “Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 

modernizavimas“ lėšos: 

Garso ir apšvietimo įrangos komplektas koncertų salei 56870,00 

Koncertiniai akordeonai  25266,00 

Fortepijonas Steinway&Sons 128492,67 

Viso: 210628,67 

 

2020 metais Vilniaus konservatorija iš Nacionalinės Švietimo agentūros gavo nemokamai 

ilgalaikio materialaus turto: 

Kompiuteriai Apple  23406,75 

 

Mokymo sąlygų Vilniaus Konservatorijoje pagerinimui per 2020 metus nupirkta ūkinio 

inventoriaus už 7656,57 eurų. 

Grafinės planšetės 602,07 

Bendrabučio ir klasių įrengimo pagerinimas: 

Lovos, čiužiniai, spintos, stalai, spintelės 

1270,50 

Spausdintuvai 711,37 

Fortepijono kėdutės  420,00 

Stovai natoms 297,00 

Fonotekos kompaktinių plokštelių fondo papildymas 250,24 

Aplinkos gerinimui - suoliukai 2500,00 

Naujos kompiuterinės klasės įrengimas: 

Balta magnetinė lenta su penkline 

Internetinės kameros 

Projektorius 

Garso kolonėlės 

1474,71 

Ranktūris  130,68 

Viso: 7656,57 
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