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VILNIAUS JUOZO TALLAT- KELPŠOS KONSERVATORIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Mokyklos vizija 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija – moderni, atvira naujovėms pietryčių 

Lietuvos ir visos šalies regioninė ugdymo institucija, savo veiklą grindžianti  humanizmo principais 

bei bendražmogiškomis vertybėmis, skirta  išskirtinių  gabumų muzikai mokiniams. Tai 

demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir ugdanti dorą, išsilavinusį, išlaikantį 

patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų bei gebantį kūrybiškai save realizuoti ne tik meno 

erdvėje, bet ir besikeičiančiame pasaulyje. 

Mokyklos misija 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai 

turinčius 15–18 metų vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio II dalies 

ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) ir atskleisti jų muzikinius gebėjimus, polinkius, 

kūrybiškumą, saviraišką, puoselėjant nacionalines ir pasaulio kultūrų vertybes. 

I. ĮVADAS 

 

Planas parengtas atsižvelgiant į 2017–2020 metų Konservatorijos strateginio plano tikslus,   

2017–2018 m. m., veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, Geros mokyklos koncepciją, Valstybinės 

švietimo strategijos 2013–2022 įgyvendinimo prioritetus. 

Įgyvendinant Konservatorijos strateginio plano kryptis, planuota veikla,  atsižvelgus į 

pasiektus ar nepasiektus veiklos tikslus, toliau siekiant gerinti ugdymo/si sąlygas,  tobulinti 

ugdymo/si  kokybę, ypatingą  dėmesį  teikiant mokinių ugdymosi pagalbai, mokymosi veiklos 

diferencijavimui,  mokinio  asmeninei pažangai. 



Tęsiant Konservatorijos istorines tradicijas, sieksime ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę 

savimonę, modernizuosime  edukacines  aplinkas,  racionaliai  naudojant  finansinius,  materialinius  

ir intelektualinius išteklius. 

 

II. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2018 MOKSLO METAIS 

 

2018 metų vasarą Konservatorija persikėlė į naujas patalpas Gerosios Vilties 19, ženkliai 

pagerinusi ugdymo sąlygas. Mokyklai paskirtas šalia esančio bendrabučio 5 aukštas. 

Konservatorijos mokiniai, atvykę iš kitų savivaldybių gyvena šalia mokyklos naujai suremontuotose 

patalpose. 

2018-11-05 pasirašyta projekto „VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS 

KONSERVATORIJOS MODERNIZAVIMAS“ sutartis Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0007 su 

Centrine projektų valdymo agentūra. Gautos lėšos leis įsigyti Konservatorijai koncertinį fortepijoną, 

kitus instrumentus, koncertų salės kėdes, bibliotekos stelažus ir kt. 

Svarbiausias 2017 – 2020  metų strateginio plano Strateginis tikslas „ Siekti kiekvieno 

vaiko pažangos ir ugdymo brandos pagal jo galimybes“, 2017-2018 įvykdytas dalinai: vidurinį 

išsilavinimą įgijo tik 86,4 proc. abiturientų (atestatai  įteikti 38 abiturientams  iš 44 programą 

baigusių mokinių). 6 mokiniai nebuvo prileisti laikyti baigiamuosius egzaminus. Viena mokinė 

susirgo ir buvo paguldyta į ligoninę, kiti dėl silpno pasirengimo iš ankstesnės mokyklos ir 

nepakankamų pastangų bei prasto lankomumo nesugebėjo gauti teigiamo metinio įvertinimo. 

Tačiau  28 abiturientai (73,7 proc. nuo gavusių atestatus) Konservatoriją baigė sėkmingai ir 

pradėjo studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. 

Studijuoja užsienyje 6 absolventai: 

Conservatorium Groningen Olandija-2; 

Uiversity of West London D. Britanija -2; 

Middlesex universitetas D.Britanija-1 

Prince Claus Conservatoire Groningen,Olandija-1 

Studijuoja Lietuvos universitetuose arba aukštosiose mokyklose – 22 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 11 

Vytauto Didžiojo universitetas – 6 

Vilniaus kolegija – 2 

Vilniaus universitetas – 2 

Vilniaus dailės akademija – 1 

Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Lietuvos kario savanorio tarnyba – 1  



Konservatorijos ugdymo programos bei skiriamas didelis dėmesys bendrajam ugdymui 

abiturientams leidžia pasirinkti ne tik muzikos profilio studijas, todėl dalis mokinių įstojo ir į kito 

profilio aukštąsias mokyklas. 

♦ Konservatorija ir toliau išlieka regionine mokykla (41 procentas nuo bendro mokinių 

skaičiaus):  rugsėjo mėnesio duomenimis atvykusių mokinių iš kitų savivaldybių buvo 49 ir  iš 

Vilniaus savivaldybės -71. Praėjusiais metais mokinių iš  kitų savivaldybių buvo 45 procentai. 

Nežymus sumažėjimas įvyko dėl sumažinto klasių komplektų skaičiaus. 

2018 m. birželio mėnesį į Konservatoriją įstojo  45 mokiniai. Labai galia, kad ŠMM leido 

komplektuoti tik vieną vienuoliktą klasę. Keletas gabių vaikų neteko galimybės mokytis 

Konservatorijoje.  

 Kaip ir kiekvienais metais daug Konservatorijos mokinių dalyvavo respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, olimpiadose. Virš 20 mokinių laimėjo laimėjusių 

prizines vietas. Visi konkursų prizininkai talpinami į Konservatorijos tinklapį.  

Vykdant gabių vaikų paiešką, Konservatorijos mokytojai vedė konsultacijas –praktikumus, 

atviras pamokas neformaliojo vaikų meno/muzikos mokyklų mokytojams: Rūdiškių, Rudaminos, 

Elektrėnų, B. Dvariono dešimtmetėje MM,B. Jonušo, N. Vilnios, Druskininkų, Alytaus 

muzikos/menų mokyklose. Alytaus r. Daugų meno ir sporto mokykloje. 

Konservatorijos salėje įvyko virš 20 įvairių koncertų ir renginiai. Jie publikuojami 

Konservatorijos tinklapyje, įrašomi YouTube . 

Konservatorijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose projektuose: 

2018-02-19-23. Erasmus+ programos strateginių partnerysčių tarptautinio projekto „Notes of 

Europe“ susitikimas Londono muzikos kolegijoje.  

2018-05-19-25Erasmus+ programos strateginių partnerysčių tarptautinio projekto „Notes of 

Europe“ susitikimas Italijoje Parabita Art High school.  

2018-11-12-21. Tarptautinio projekto Erasmus + jaunimo mainų programos  "We are one" 

susitikimas Berlyne. 

Mokiniai informuojami apie galimybes studijuoti Lietuvoje ir užsienyje: 22018 m. rugsėjo 

19 d. Konservatorijoje lankėsi edukacinės bendrovės „Kalba“ atstovė, studijų užsienyje 

koordinatorė Aistė Rimkutė. Ji supažindino IV klasės mokinius su aukštojo mokslo studijų 

galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje. 

Konservatorijoje pastoviai vykdomos prevencinės programos. Jos padeda mokiniams 

tinkamai modeliuoti savo gyvenimą, kovoti su blogais įpročiais. Nuo 2018 m. spalio  mėn. 

(startavo) pradėta vykdyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa “Savu keliu“. 

2018-06-27 pasirašyta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ir Konservatorijos sutartis 



dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimo 

mokykloje. 

 

III. VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJOS 2019 m. VEIKLOS 

PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

1. STRATEGINIS TIKSLAS – SIEKTI KIEKVIENO VAIKO PAŽANGOS IR 

UGDYMO BRANDOS PAGAL JO GALIMYBES. 

 

 

1.1. UŽDAVINYS. TOBULINTI UGDYMO PROCESĄ, NUOLAT STEBINT UGDYMO/SI 

VEIKSMINGUMĄ. 

 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Uždavinio rezultatas, 

produktas, kriterijai 

Atlikimo 

laikas 
Atsakingas Lėšos 

1.1.1. Parengti kartu su 

darbo grupėmis 

strateginius 

Konservatorijos 

dokumentus ir pristatyti 

bendruomenės ir 

Konservatorijos tarybai 

svarstymui bei 

pritarimui: 

2018 m. veiklos 

ataskaitą,  

2018 m. finansinę  

ataskaitą. 

2019 m. veiklos planą.  

 Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

2017-2019m atestacijos 

programą. 

Parengti ir patvirtinti 

Konservatorijos 

strateginiai dokumentai: 

2018m. veiklos ataskaita,  

2019--2020 m atestacijos 

programa. 

Patvirtintas 2019 m. 

veiklos planas. 

 

Į strateginių dokumentų 

rengimą įtraukta didelė 

dalis Konservatorijos 

bendruomenės, pritarta 

finansinių išteklių 

paskirstymo planavimui. 

2019m. 

sausis-

vasaris. 

Direktorė 

D.Pilikauskienė 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.2.Tobulinti 

individualios mokinio 

pažangos ir pasiekimų 

stebėsenos sistemą. 

Dokumentais nustatyti 

pedagoginės veiklos 

priežiūros tikslai ir 

uždaviniai bei tvarka, 

didins mokytojo 

atsakomybę už kiekvieno 

mokinio individualią 

pažangą. 

 

Mokinio pasiekimų ir 

pažangos duomenys, 

Nuolat  

Dalykų 

mokytojai.

 Ugdymo 

skyrius. 

Darbo 

užmokestis. 



susisteminti ir išanalizuoti 

ne mažiau kaip du kartus 

per mokslo metus 

(atskirais atvejais ir 

dažniau),  padės 

nuosekliau planuoti 

tolimesnę veiklą. 

1.1.3. Užtikrinti 

pastovų mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimą. 

Klasių vadovų (100 proc.) 

ir dalykų mokytojų nuolat 

stebima mokinių 

individuali pažanga ir 

pasiekimai, įsivertinimo 

pokyčiai, išanalizuoti 

rezultatai ir aptarti su visa 

klase bei individualiai 

skatins mokinius 

nepasiduoti laikiniems 

sunkumams. 

2019m. I 

ketvirtis 

Ugdymo 

skyrius. 

Klasių vadovai. 

Darbo 

užmokestis. 

1.1.4. Tobulinti 

pagalbos mokiniui ir 

mokytojui sistemą. 

Teikiamos individualios ir 

grupinės konsultacijos 

tiek gabiems (pagal 

poreikį), tiek turintiems 

žemesnius balus 

mokiniams gerins 

ugdymosi pasiekimus. 

 

Naujai įstojusių  mokinių 

savijautos tyrimas, 

nevertinimas  pažymiais 

rugsėjo mėnesį leis 

mokiniams iš kitų 

mokyklų greičiau 

adaptuotis. 

 

Skirtas ypatingas dėmesys 

sunkumus patiriantiems 

mokiniams, trišalis 

bendravimas ( mokytojas, 

mokinys ir  tėvai) padės 

siekti sėkmingesnių 

rezultatų. 

2019m. 

kas mėnesį 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

ugdymo skyrius. 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.5.Užtikrinti patyčių, 

žalingų polinkių ir kitas 

prevencijos bei 

pagalbos vaikams 

programų 

įgyvendinimą. 

Nuosekliai  įgyvendinama 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programa, 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa “Savu keliu“,  

Nuolat 
Socialinis 

pedagogas 

Darbo 

užmokestis. 



ugdymo karjerai 

programa padės 

mokiniams, kovoti su 

blogais įpročiais, tinkamai 

modeliuoti savo 

gyvenimą. 

1.1.6. Tęsti mokytojų 

budėjimą 

Konservatorijos 

patalpose ir didinti 

mokytojų atsakomybę 

už mokinį ne tik 

pamokoje, bet ir kitose 

ugdymo/si aplinkose. 

Didėjant mokytojo 

atsakomybei, bus 

užtikrintas mokinių 

saugumas.  
Visus 

mokslo 

metus. 

Ugdymo 

skyriaus vedėja  

Irena 

Mikaliūkštienė 

Biudžeto 

lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai.  

 

1.1.7. Užtikrinti 2017-

2020 strateginio plano I 

strateginio tikslo 

„Siekti kiekvieno vaiko 

pažangos ir ugdymo 

brandos pagal jo 

galimybes“ uždavinių 

vykdymą ir stebėseną. 

Parengti instrumentai I 

strateginio tikslo 

vykdomų ir įvykdytų 

uždavinių įvertinimui.  

 

Aptarta veikla, 

išanalizuoti rezultatai. 

 

Numatytos 2019 m 

veiklos kryptys, 

suplanuotos priemonės 

ugdymo kokybei gerinti. 

2019m. I 

ketvirtis 

Konservatorijos 

vadovai. 

Vidaus 

įsivertinimo 

grupė. 

Biudžeto 

lėšos 

 

1.2. UŽDAVINYS. TĘSTI MOKYTOJŲ DIDAKTINIŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMĄ. 

 

1.2.1.Dalyvauti 

seminaruose, 

projektuose, 

festivaliuose, 

konkursuose, 

olimpiadose su įvairiais 

socialiniais partneriais.  

Plėtojamos besimokančios 

bendruomenės 

iniciatyvos: 

 kompetencijų 

tobulinimas seminaruose, 

suplanuoti gerosios 

patirties pasidalijimo 

susitikimai (mokytojas-  

mokytojui); asmeninio 

profesinio tobulėjimo 

pavyzdžiai skatins 

mokytojus tobulėti, 

ieškoti naujų ugdymo 

būdų.  

2019 m. 
Dalykų 

mokytojai. 

Darbo 

užmokestis. 

1.2.2. Organizuoti ir 

pravesti po vieną (ar 

Bus pasidalinta gerąja 

patirtimi,  tuo pačiu ir 
2019 m. 

Dalykų 

mokytojai. 

Darbo 

užmokestis. 



daugiau) atvirą ir/ar 

integruotą pamoką.  

ugdymo procesas taps 

įdomesnis. 

1.2.3.Tobulinti savo 

dalykines 

kompetencijas 

dalyvaujant 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

praktikumuose.  

Mokytojai įgys naujų 

patirčių ir gebėjimų. 

2019 m. 
Dalykų 

mokytojai. 

Darbo 

užmokestis. 

 

2. STRATEGINIS TIKSLAS – FORMUOTI VEIKLIOS IR PATRAUKLIOS 

KONSERVATORIJOS PIETRYČIŲ LIETUVOS REGIONE ĮVAIZDĮ. 

 

2.1. UŽDAVINYS. SUKURTI SAUGIAS, PATRAUKLIAS IR KŪRYBIŠKAS UGDYMO 

APLINKAS. 

2.1.1. Aprūpinti 

edukacines aplinkas 

šiuolaikinėmis 

technologijomis bei 

priemonėmis, 

atliepiančias mokinių 

poreikius. 

Konservatorijos klasės, 

aprūpintos IKT, modernia 

organizacine technika, 

patrauklios erdvės, 

sudarys saugesnes ir 

geresnes sąlygas mokinių 

ugdymui/si, užtikrins 

teigiamą Konservatorijos 

įvaizdžio formavimą. 

I - II 

ketvirtis 

 

Direktorė.  

Direktorės 

pavaduotojas 

Mindaugas 

Česnulaitis. 

 

 

Valstybės 

lėšos 

2.1.2.Plėsti viešuosius 

ryšius, atskleisti 

visuomenei 

Konservatorijos 

išskirtinumą ir veiklos 

pasiekimus. 

Mokinių pasiekimų 

skleidimas  interneto 

svetainėje, socialiniuose 

tinkluose užtikrina 

Konservatorijai galimybę 

informuoti apie save, būti 

matomai, suprantamai, 

palaikomai; skatins 

mokinius iš kitų 

savivaldybių mokytis 

Konservatorijoje. 

Esamiems mokiniams 

didins pasididžiavimo 

jausmą savo pasiekimais 

ir mokymo įstaiga.  

Nuolat 

Violeta Čiutienė 

Rasa 

Vaitiekūni

enė 

Žmogiškieji 

resursai. 

Biudžeto 

lėšos 

2.1.3. Organizuoti 

atvirų durų dienas 

Konservatorijoje  

Bendraamžių 

muzikavimas ir 

patrauklios ugdymo/si 

sąlygos skatins didesnį 

norą mokytis 

Konservatorijoje. 

 

Irena 

Mikaliūkšt

ienė,  

metodinių 

komisijų 

pirmininka

i 

Biudžeto 

lėšos 



2.1.3.Vykdant gabių 

vaikų paiešką, rengti ir 

įgyvendinti bendrus 

projektus su 

savivaldybių bendrojo 

ugdymo ir menų 

mokyklomis. 

Bendri renginiai, 

mokytojų iniciatyva 

rengiamos konsultacijos, 

praktikumai neformaliojo 

ugdymo mokyklose 

įgalins gabius vaikus 

nukreipti tęsti ugdymą 

Konservatorijoje. 

Pagal 

susitarimus 

su kitomis 

ugdymo 

įstaigomis. 

Ugdymo 

skyrius, 

mokytojai. 

Biudžeto 

lėšos 

2.1.4.Bendradarbiauti 

su  aukštosiomis 

mokyklomis, 

vykdančiomis meninės 

krypties studijas, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

Aktyvus įvairių formų 

ryšių palaikymas su 

Lietuvos aukštosiomis 

mokyklomis skatina 

Konservatorijos 

abiturientus tęsti muzikos 

studijas, padeda lengviau 

adaptuotis studijų metu. 

Nuolat 
Konservatorijos 

vadovai. 

Žmogiškieji 

resursai. 

Biudžeto 

lėšos 

 

2.2. UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI STRATEGINIO PLANO 2 TIKSLO IR UŽDAVINIŲ 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄ  

 

2.2.1.Atlikti 

Konservatorijos veiklos 

įsivertinimą  (vidaus 

auditas). 

Nustatytos stiprios ir 

silpnos konservatorijos 

ugdymo/si pusės. Išskirti 

svarbiausi darbai mokinių 

pasiekimams gerinti: 

tobulinti pagalbą 

mokiniui, padėti jam 

planuoti savo mokymąsi 

ir rezultatus, gerinti 

sutartų mokymosi 

organizavimo taisyklių 

laikymąsi. 

 

2019 m. IV 

ketvirtis 

Konservatorijos 

taryba. 

Ugdymo 

skyriaus vedėja  

Violeta Čiutienė 

Darbo 

užmokestis. 

2.2.2. Vykdyti 

mokinių, dalyvavusių 

tarptautiniuose ir 

respublikiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose ir 

laimėjusių prizines 

vietas, apskaitą. 

Laimėjimai didina 

mokinių pasitikėjimą savo 

jėgomis ir skatina siekti 

tolimesnių pasiekimų. Nuolat 

Ugdymo 

skyriaus vedėja  

Violeta Čiutienė 

Darbo 

užmokestis. 

 

 

  



IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos Konservatorijos direktorius, muzikinį ir bendrąjį 

ugdymą organizuojantys vedėjai, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.  

2. Stebėseną vykdys plano rengimo darbo grupė. 

3. Už plano vykdymą bus atsiskaitome kalendorinių metų pabaigoje. 

4. Plano įgyvendinimo analizė  bus pateikta 2019 m. veiklos ataskaitoje ir 2020 m. veiklos 

plane.  

 

 

PRIEDAI: 1. Ataskaita už 2018 m. 

                  2. Metodinės tarybos 2019 m. darbo planas. 

                  3.  Metodinių grupių metiniai planai. 


