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VILNIAUS JUOZO TALLAT- KELPŠOS KONSERVATORIJOS
2018 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
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1248 „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 persikėlė į naujas patalpas Gerosios Vilties 19, ženkliai
pagerinusi ugdymo sąlygas. Mokyklai paskirtas šalia esančio bendrabučio 5 aukštas. Konservatorijos
mokiniai, atvykę iš kitų savivaldybių gyvens šalia mokyklos naujai suremontuotose patalpose.
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Centrine projektų valdymo agentūra. Gautos lėšos leis įsigyti Konservatorijai koncertinį fortepijoną,
kitus instrumentus, koncertų salės kėdes, bibliotekos stelažus ir kt.
Mokytojų skaičius ir kvalifikacija
Konservatorijoje rugsėjo 1 duomenimis dirbo 121 darbuotojų: administracija - 7,
specialistai - 8; ūkio dalis - 14; 1 socialinė pedagogė, 1 psichologė, 3 bendrabučio auklėtojos.
Ugdymo procese dalyvauja 85 pedagogai: 9 mokytojai ekspertai, 31 mokytojas metodininkas, 29
vyresnieji mokytojai, 16 mokytojų ir 11 koncertmeisterių (1 ekspertas, 6 metodininkai, 4
koncertmeisteriai). Tame tarpe 5 koncertmeisteriai dirba ir kaip koncertmeisteriai, ir kaip
mokytojai. Ugdymo skyriaus vedėjos dirba ir kaip mokytojos.
2018 m. rugsėjo mėn. duomenimis mokinių skaičius Konservatorijoje buvo 120 (5 klasių
komplektai). Mokinių skaičiaus sumažėjo dėl ŠMM sumažinto 1 klasės komplekto. Kaip bebūtų
liūdna, dabar galėjome formuoti tik vieną III gimnazijos klasę. Po stojamųjų egzaminų liko
nepriimtų gabių mokinių. Ateinantys metai bus dar komplikuotesni, nes jau dabar turime pilną II
gimnazijos klasę ir gali būti, kad į III klasę galėsime priimti tik tuo atveju, jeigu su Konservatorijos
antros klasės atskirais mokiniais nebus sudaromos naujos sutartys dėl pablogėjusio pažangumo. Tai
sukels didelį tėvų ir mokinių nepasitenkinimą, nes vis dar daug yra norinčių stoti į Konservatoriją
(kaip ir į kitas gimnazijas) baigus pagrindinį ugdymą savo rajono/miesto mokykloje. Kadangi dabar
turime tik vieną III klasę, natūralu, kad turėsime tik vieną IV klasę. Jau 2019 m. rugsėjį turėsime tik
keturis klasių komplektus.
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.
1 lentelė. 2018m. įstojusieji mokytis į Konservatorija pagal klasę
Į gimnazijos
I klasę
23

Į gimnazijos
II klasę
10

Į gimnazijos
III klasę
11

Į gimnazijos
IV klasę
1

2 lentelė. 2018m. įstojusieji mokytis į Konservatorija pagal atlikėjo raišką
gimnazijos gimnazijos gimnazijos gimnazijos
Atlikėjo raiška
I klasė
II klasė
III klasė
IV klasė

iš viso:

1.

Fortepijono

3

-

3

-

6

2.

Vargonų

-

-

-

-

-

3
3.

Styginių instr.

5

3

-

-

8

4.

Pučiamųjų instr.

2

2

3

1

8

5.

Akordeono

4

-

-

-

4

6.

Liaudies instr.

-

-

-

-

-

7.

Muzikos teorijoskompozicijos

-

-

-

-

-

8.

Choro dirigavimo

2

1

-

-

3

9.

Populiariosios
muzikos/vokalo

4

3

4

-

11

10.

Dainavimo

3

1

1

-

5

Iš viso:

23

10

11

1

45

III. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
UGDYMO REZULTATAI
Konservatorijos mokiniai ugdomi, vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – BUP), patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V- 422;
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 2017 m. rugsėjo 1 d.

direktoriaus įsakymu Nr. V 91 bei kitais teisės aktais.

Apie ugdymo rezultatus byloja sėkmingas abiturientų startas Lietuvos ir užsienio aukštosiose
mokyklose.
2018 m. 28 abiturientai, baigę Konservatoriją (iš 38), toliau tęsia studijas AM (73,7 proc. nuo
gavusių atestatus).
Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 22 abiturientai:
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

4
Užsienio aukštosios mokyklos –6 abiturientai:
Conservatorium Groningen Olandija – 2
Uiversity of West London D. Britanija – 2
Middlesex universitetas D.Britanija -1
Prince Claus Conservatoire Groningen,Olandija-1
1 diagrama. 2018m. studijos

2 diagrama. Lyginamasis grafikas
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2017-2018 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 egzaminą abiturientai jau eilę metų išlaiko
100 procentų.
3 lentelė. Brandos egzaminai
Egzaminas

Tipas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Laikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(proc.)

Laikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(proc.)

Laikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(sk.)

Išlaikė
egz.
(proc.)

Lietuvių k. ir
literatūros
Lietuvių k. ir
literatūros
Biologijos
Fizikos
Geografijos
Informacinių
technologijų
Istorijos
Matematikos

V

27

24

88,9

28

27

96,4

33

30

88,9

M

11

11

100

6

6

100

V
V
V
V

1
5
-

1
5
-

100
100
-

2
-

2
-

100
-

5
+3
1
-

5
3
1
-

100
100
100
-

V
V

10
-

10
-

100
-

18
13

18
11

100
84,6

11
12

10
12

96,4
100

Užsienio kalbos
(anglų)
Užsienio kalbos
(prancūzų)
Užsienio kalbos
(vokiečių)
Užsienio kalbos
(rusų)
Muzikologija

V

35

31

88,6

31

31

100

37

37

100

V

-

-

-

1

1

100

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

1

1

100

V

4

4

100

14

14

100

9

9

100

M

25

24

96,0

20

20

100

26

26

100
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2017-2018 m. m. LANKOMUMAS IR PAŽANGUMAS
Per metus mokyklos mokiniai praleido 26901 pamoką, iš kurių 15252– nepateisintos.
Lyginant su 2016-2017 m. m. metais, pamokų lankymo situacija yra nežymiai pablogėjusi.
3 diagrama. Praleistų ir nepateisintų pamokų skaičiaus visose klasėse 2016-2017 m. m. ir
2017-2018 m. m. palyginimas.

Atitinkamai, lyginant praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui skaičių, 2017-2018 m. m.
situacija yra šiek tiek prastesnė nei pernai 2016-2017 m. m. Nepateisintų pamokų, tenkančių vienam
mokiniui, skaičius šiemet taip pat yra kiek didesnis nei 2016-2017 m. m.
4 diagrama. Praleistų ir nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui visose klasėse 20162017 m. m. ir 2017-2018 m. m., skaičiaus palyginimas.

Galima būtų teigti, kad pamokų praleidinėjimo be pateisinamos priežasties tendencija
praktiškai nekinta, stabilizavosi, tačiau persilaužimo šioje srityje pasiekti nepavyksta.
Lyginant vienam mokiniui tenkančias praleistas ir nepateisintas pamokas, prasčiausia situacija
susiklostė IVb klasėje, kur vienam mokiniui tenka ir daugiausiai praleistų pamokų (230,26), ir
daugiausiai nepateisintų (152,11). Nuo jos nedaug teatsilieka IIIb klasė (po 214,25 praleistas ir po
148,4 nepateisintas) ir IVa klasė (po 219,64 praleistas ir po 145,96 nepateisintas). Šiuo požiūriu
geriausia padėtis yra IIIa klasė, kur vienam mokiniui tenka po 171,39 praleistą pamoką, ir I klasė,
kur vienam mokiniui tenka po 60,26 nepateisintų pamokų per mokslo metus.

7
5 diagrama. Praleistų ir nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičiaus atskirose
klasėse 2017-2018 m. m. palyginimas.

Lyginant procentiškai nepateisintas pamokas su praleistomis, geriausia situacija I klasėje, kur
nepateisintos pamokos sudarė 31,85% visų praleistų pamokų, kas yra 24,85% mažiau nei bendras
mokyklos vidurkis (56,7%). Mažesnis už mokyklos vidurkį praleistų pamokų procentas sudarė ir II
kl. (46%).
Didesnis už mokyklos vidurkį praleistų pamokų procentas buvo IIIa, IVb, IIIb, IVa klasėse.
6 diagrama. Nepateisintų pamokų atskirose klasėse palyginimas 2017-2018 m. m.

Liūdna konstatuoti, tačiau šių mokslo metų pažangumas prastesnis nei praėjusių. Aukštas
2016-2017 m.m. pažangumo rezultatas (91,69%) skatino viltis šiais mokslo metais siekti ne
žemesnio rezultato, deja, rezultatai suprastėjo (6,45% blogiau nei pernai).

8
7 diagrama. Pažangumo procento 2016-2017 m. m ir 2017-2018 m. m. palyginimas.

Kaip ir 2016-2017 m. m., taip ir šiemet II pusmečio pažangumo procentas aukštesnis nei pirmojo, o
metinio – aukštesnis nei antrojo. Aukštas 2016-2017 m. m. pažangumo rezultatas skatino viltis
šiais mokslo metais siekti 100% pažangumo, deja, rezultatai suprastėjo (6,45% mažiau nei pernai).

8 diagrama. Pažangumo procentas atskirose klasėse 2017-2018 m. m.

Šiais mokslo metais geriausi rezultatai II kl. mokinių. Mokyklos pažangumo vidurkį taip pat
viršijo IVb kl. Deja, nei vienos klasės pažangumo vidurkis nesiekė 100%.
Taip pat liūdina faktas, kad šiais mokslo metais pablogėjo mokymosi kokybė ( balai nuo 710). Antrąjį mokslo metų pusmetį ji buvo vos ne dvigubai mažesnė nei pirmąjį. Metinio kokybė
pralenkė I-ojo pusmečio, tačiau liko toli nuo 2016-2017 m. m. mokymosi kokybės.

9
9 diagrama Mokymosi kokybės (%) 2016-2017 m. m. 2017-2018 m.m. palyginimas.

10 diagrama. Mokymosi vidurkio 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. palyginimas.

Galima pasidžiaugti, kad mokymosi vidurkis, nors ir nežymiai, tačiau yra aukštesnis nei
praėjusiais mokslo metais. Kaip ir pernai, antrąjį pusmetį jis sumažėja, tačiau metinis yra aukštesnis
nei pirmąjį pusmetį.

Uždaviniai:
Skatinti mokinius dalyvauti mokyklos, klasės, užklasiniuose renginiuose, didinančiuose
mokymosi motyvaciją.
Konservatorija yra specializuota, todėl mokiniai turi puikias sąlygas saviraiškai, gali
koncertuoti tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Tai, be jokios abejonės, didina jų motyvaciją siekti
išsikeltų tikslų ir ruoštis studijoms bei būsimai karjerai.
Tobulintina sritis. Pamokų lankymo gerinimas, operatyviai aiškinantis pamokų praleidimo
priežastis.
Situacija šiek tiek pablogėjo: 1 mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius, lyginant su
praėjusiais mokslo metais, šiemet išaugo nuo 1991,6 iki 206, 93, o nepateisintų pamokų skaičius nuo 111,23 iki 117, 32.
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IV. 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.
2017-2018 m.m. kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 55 pedagogai, 145 dienas.
2014-2015 m. m. -52 mokytojai, 116 dienų
2015-2016 m. m. - 35 mokytojai, 64 dienas.
2016-2017 m. m. kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 58 pedagogai, 171 dieną.
Mokytojai, dirbantys kitose mokslo įstaigose, kvalifikaciją kėlė šių įstaigų organizuojamuose
seminaruose, praktikumuose.
11 diagrama. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
180
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Iš viso mokytojų
Dalyvavusių kvalifikacijos
renginiuose skaičius
Dienų skaičius

2015-2016

2016-2017

2017-2018

11
12 diagrama. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
20

15

10
2017-2018

5

0
5 dienas 4 dienas
ir daugiau

3 dienas

2 dienas

1 dieną

V. SOCIALINIO PEDAGOGO ATASKAITA
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje socialinę, pedagoginę pagalbą teikia
vyresnioji socialinė pedagogė Gražina Vedrickienė.
Socialinio pedagogo misija - padėti konservatorijos mokiniui sėkmingai adaptuotis
mokyklos bendruomenėje, prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje, elgtis pozityviai, veiksmingai
susidoroti su kasdieninio gyvenimo poreikiais ir problemomis. Skatinti visavertę asmenybės raišką,
pilietinę brandą.
Sėkmingai įgyvendinta veikla ir tobulintina sritis.
2017-2018 m. m. nuosekliai vykdyta Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas.
Konservatorijoje sėkmingai įgyvendintos „Veiksmo savaitės Be patyčių 2018“ veiklos.
Sėkmingas bendradarbiavimas su Vilniaus psichologine-pedagogine

tarnyba ir Vilniaus

Salomėjos Nėries gimnazijos organizuojant konferenciją-kūrybines dirbtuves „Aš girdžiu ir matau,
aš girdžiu ir žinau, aš darau ir suprantu!“ š. m. kovo 28 d.
Sėkmingas socialinio pedagogo ir psichologo bendradarbiavimas suteikė galimybių
operatyviau teikti pagalbą mokiniui ir spręsti problemas bei inicijuoti įdomesnes, patrauklesnes
prevencines veiklas.
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Dėl didelio mokinių užimtumo, muzikinės kūrybinės veiklos, nepavyko įgyvendinti visas
numatytas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos veiklas.
Tobulintina sritis išlieka darbas su mokiniais, linkusiais praleisti pamokas be pateisinamos
priežasties bei tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės gyvenimą.
2018 m.
Trumpa statistika. 2018 m. rugsėjo mėn. Konservatorijoje mokėsi 6 mokiniai, iš
mažas pajamas turinčių šeimų.
13 diagrama
2 pav.
30,000%
20,810% 19,710%

20,000%

17,560%
11,270%

10,000%

14,180% 13,740%
8,330%

4,870%

,000%
2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

2 pav. – 2011 m.-2018 m. rugsėjo mėn. mažas pajamas turinčių šeimų mokinių
pasiskirstymas (procentais).
2018 m. m. socialinė parama mokiniams.
Mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams:
4 lentelė
Mėnuo

Skirtas nemokamas
maitinimas (mok. sk.)

Sausio
Gegužės
Rugsėjis
Gruodžio

12
12
3
3

Skirtas bendrabutis ir
nemokamas maitinimas
(mok. sk.)
2
2
3
4

Iš viso (mok. sk.)

14
14
6
7

14 diagrama. 2018 m. mokinių, kuriems skirta socialinė parama, skaičiaus pasiskirstymas.
3 pav.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Skirtas nemokamas
maitinimas (mok. sk.)
Skirtas bendrabutis ir
nemokamas maitinimas (
mok. sk.)
sausio
mėn.

gegužės
mėn.

rugsėjo
mėn.

gruodžio
mėn.
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Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. 2018 m. rugsėjo mėn. mokėsi 2 mokiniai,
turintys specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiems mokiniams ugdymo programos pritaikytos
atsižvelgus į psichologinės-pedagoginės tarnybos išvadas bei rekomendacijas:
15 diagrama. 2011-2018 metų rugsėjo mėn. mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi
poreikius, pasiskirstymas (procentais).
4 pav.
4,000%

2,920%

2,000%

2,290%

1,340%

2,110% 2,120% 2,290%

1,520%1,630%

,000%
2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Bendrabutis. 2018 m. sausio mėn. mokiniai gyveno Vilniaus kolegijos Pedagogikos
fakulteto bendrabutyje Nr. 5, kurio adresas Genių 13 a, Vilnius. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn.
mokiniai apgyvendinti bendrabutyje, kurio adresas Gerosios Vilties g. 23, Vilnius:
16 diagrama 2018 m. sausio, rugsėjo mėn. mokinių, apgyvendintų bendrabutyje,
skaičiaus pasiskirstymas:
5 pav.
sausio mėn.
rugsėj mėn.
25

26

27

28

29

30

31

17 diagrama 2018 m. rugsėjo mėn. bendrabutyje gyvenusių mokinių skaičiaus
pasiskirstymas (procentais) pagal lytį.
6 pav.
26,670%

73,330%

Mergaitės

Berniukai
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m.

18 diagrama. 2011-2018
pasiskirstymas (procentais).

mokinių,

gyvenusių

bendrabutyje,

skaičiaus

7 pav.
50,000%
40,000%
30,000%
20,000%
10,000%
,000%

38,930% 39,420%
24,430% 27,460% 21,270% 22,900%
24,390%
19,690%

2011 m.
rugsėjis

2012 m.
rugsėjis

2013 m.
rugsėjis

2014 m.
rugsėjis

2015 m.
rugsėjis

2016 m.
rugsėjis

2017 m.
rugsėjis

2018 m.
rugsėjis

ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS IR ĮVYKDYTI PREVENCINIAI RENGINIAI
2018 m.
5 lentelė

Data

Renginio pavadinimas
Dalyviai
5.1. Įvykdyti prevenciniai renginiai:
Įvyko Marko Gungoro video
Atsakinga soc.
seminaras “Per juokus į geresnę pedagogė G.
santuoką“
Vedrickienė.
Dalyviai IV kl.
mokiniai, kl.
vadovės G.
Valančienė, G.
Klimienė.

Rezultatas

2018-10-17

Socialinių įgūdžių ugdymo
užsiėmimas „Savęs pažinimas“

Atsakinga soc.
pedagogė G.
Vedrickienė.
Dalyviai I kl.
mokiniai

2018-11-07

Vilniaus m. antrojo policijos
komisariato bendruomenės
pareigūnės Dianos
Ponidzelskienės paskaita
„Administracinė atsakomybė“

Atsakinga G.
Vedrickienė,
Dalyviai I-II kl.
mokiniai ir kl.
vadovės J.
Kucharskaja, V.
Čiūtienė.

2018-11-14

Socialinių įgūdžių ugdymo

Atsakinga soc.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo
programos įgyvendinimas
(patvirtinta LR švietimo ir
mokslo ministerijos 2005 m.)
Ugdyti mokinių gebėjimai
atpažinti ir įvardyti savo
jausmus. Gebėti juos
tinkamai reikšti.
Mokiniai žiūrėjo
dokumentinius filmus
Alkoholio, tabako,
psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencinėmis
temomis. Aptarė ir diskutavo
apie žalingus įpročių , jų
pasekmes.
(Dir. 2018-10-26 įsak. Nr. V156)
Gyvenimo įgūdžių ugdymo

2018-04-18

Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai programos
įgyvendinimas.
(patvirtinta LR švietimo ir
mokslo ministerijos 2016)
m.).
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užsiėmimas „Bendravimas“

programos įgyvendinimas
(patvirtinta LR švietimo ir
mokslo ministerijos 2005 m.)
Ugdyti bendravimo įgūdžiai.
Mokėjimas klausyti ir
išklausyti, priimti kitokią
nuomonę, būti empatiškam.
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.
Sudaryta darbo grupė: koordinatorė soc. pedagogė G.Vedrickienė, nariai – V. Čiūtienė, G.
Valančienė, E.Sirvydytė, J. Kucharskaja, V. Mikulėnienė, I. Gydrienė, L. Danilova, L. Šiškauskienė

2018-01-12

2018 m. kovo
19-23 d.

Kovo 19-23 d.

.
Kovo 21 d.

Kovo 19 d. ir
22 d. d.
Kovo 20-23 d.

Kovo 20-24 d.

pedagogė G.
Vedrickienė.
Dalyviai I kl.
mokiniai

Organizuotos pilietinės, socialinės akcijos:
Įvyko pilietinė iniciatyva
Konservatorijos
Uždegtos žvakutės, paminint
„Atmintis gyva, nes liudija“,
bendruomenė
1991 m. sausio 13-osios
skirta Laisvės gynėjų dienai ir
dienos įvykius.
istorinei tautos pergalei prieš
agresorių paminėti.
Tarptautinės istorinio
teisingumo komisijos 201801-15 padėkos raštas
Nr.5R-3
Prisijungėme prie Vš.Į. „Vaikų
Koordinatorė
Patyčių prevencinės
linija“ inicijuotos akcijos
G.Vedrickienė.
programos įgyvendinimas
„Veiksmo savaitė Be PATYČIŲ Atsakingos E.
dir. 2018-03-15 įsak. Nr. V2018“.
Sirvydytė,
47
I.Gydrienė,
2018 m. akcijos tikslas –
Organizuotos įvairios veiklos:
R.NoreikaitėTelkti Konservatorijos
Miliūnienė,
bendruomenę bendrai
„Širdies zona“ – žinutės ant
S.Barasienė..
veiklai, kuriant pozityvią
sienos rašymas.
Dalyviai atmosferą, pagarbius,
Konservatorijos
pasitikėjimu, vieningumu,
Įvyko draugiškiausio 2017-2018 bendruomenė
saugumu grįstus santykius
m.m. mokinio rinkimai
bendruomenėje.
Išrinkti draugiškiausi klasių
Įvyko praktinis užsiėmimas
mokiniai: Elena Uykina (I
„Širdies zona“
kl.), Matas Sabaliauskas (II
kl.), Adelė Kryžanauskaitė
Įvyko pamoka „Healthy
(III a kl.), Barbora Gailiūtė
relationships“
(III b kl.), Audronė
Račkauskaitė (IVa kl.),
Knygų paroda „Moku bendrauti
Marina Zacharova (IV b kl.),
be patyčių“
*2017-2018 m.m.
Lankstinukai tėvams „Ar mano
Konservatorijos
vaikas tyčiojasi? Patiria
draugiškiausiu mokiniu tapo
patyčias? Stebi jas“ (platinta per
Matas Sabaliauskas
el. d. Tamo ir
Vš.Į. „Vaikų linija“ padėkos
www.konservatorija.lt)
raštas.
Lankstinukai mokiniams
„Elektroninės patyčios – ką
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daryti“ (platinta per el. d. Tamo
ir www.konservatorija.lt)
2018-10-24

2018-01-24

2018-09-19

2018-10-03

2018-10-04

2018-03-28

Organizuota socialinė diena.
Švaros akcija “Tvarkadienis“.

Koordinatore G.
Mokiniai tvarkė
Vedrickienė.
Konservatorijos patalpas:
Atsakingi klasės
klases, mokinių laisvalaikio
vadovai.
kambarį.
Dalyviai I-IV kl.
(Dir. 2018-10-23 įsak. Nr. Vmokiniai.
148)
Įgyvendinta Ugdymo karjerai programa:
Susitikimas su LEU lektoriais
Atsakinga G.
LEU dėstytojos supažindino
Vedrickienė,
su muzikos pedagogikos
Dalyviai IV kl.
studijų programa.
mokiniai, klasės
vadovės G.
Klimienė, G.
Valančienė.
Įvyko „Kalba“ atstovės, studijų
Atsakinga G.
Mokiniai skatinti sąmoningai
užsienyje vadybininkės Aistės
Vedrickienė,
planuoti savo profesinę
Rimkutės paskaita „Studijos
Dalyviai IV kl.
karjerą, atsakingai rinktis
užsienyje“.
mokiniai, klasės , studijų kryptį, išsianalizuoti
klasės vadovės L. tiek Lietuvos, tiek užsienio
Danilova, I.
aukštųjų mokyklų siūlomas
Gydrienė.
studijų programas.
Įvyko lektorės Augustė
Atsakinga G.
Mokiniai supažindinti su
Ugenskaitės paskaita-projekto
Vedrickienė,
nauju nepelno siekiančiu
„Pasaulio studentai“
Dalyviai IV kl.
projektu
pristatymas.
mokiniai, klasės
http://pasauliostudentai.lt/
vadovai.
IT pagalba turėjo pokalbį
realiu laiku su mentoriumi - lietuve, kuri studijuoja
Anglijos universitete. Ji
konsultavo mokiniams
rūpimais karjeros klausimais
(apie studijų kokybę,
bendrabučius, išlaidas ir t.t.)
(Dir. 2018-09-28 įsak. Nr.
M-175)
Dalyvauta tarptautinėje aukštojo Atsakinga G.
Mokiniai turėjo galimybę
mokslo parodoje „Išsilavinimas Vedrickienė,
susipažinti su aukštųjų
ir karjera 2018“ (LITEXPO
Dalyviai IV kl.
mokyklų studijų
parodų centre).
mokiniai, klasės
programomis, stojamųjų
vadovės L.
egzaminų reikalavimais,
Danilova, I.
asmeniškai pabendrauti su
Gydrienė.
užsienio šalių aukštųjų
mokyklų lektoriais bei
studentais. (Dir. 2018-09-28
įsak. Nr. M-174)
Popamokinė veikla
Kartu su III ir IV kl. mokiniais
Atsakinga G.
Mokiniai parengė
dalyvauta mokinių
Vedrickienė.
pristatymą-pasirodymą
konferencijoje-kūrybinėse
Dalyviai: III a kl. “Atsirišusių batų pasija“.
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dirbtuvėse „Aš girdžiu ir matau,
aš girdžiu ir žinau, aš darau ir
suprantu!“ Vilniaus Salomėjos
Neries gimnazijoje.

mokinė Gabija
Minkevičiūtė ir
III b kl. mokiniai
Ona
Černiauskaitė ,
Daniil Tuzik,
Milda Beinoriūtė.

Vilniaus psichologinės –
pedagoginės tarnybos
Padėka 2018-03-28

2018-10-17 įvyko I klasės mokinių apklausa, skirta ištirti klasės mikroklimatą (G. Vedrickienė)
Organizacinės priemonės ir įvykdyti prevenciniai renginiai 2017 -2018 m.m.:
Popamokinė veikla
2018-03-28
Kartu su III ir IV kl. mokiniais dalyvauta mokinių konferencijojekūrybinėse dirbtuvėse „Aš girdžiu ir matau, aš girdžiu ir žinau, aš darau ir suprantu!“
Vilniaus Salomėjos Neries gimnazijoje.
Atsakinga G. Vedrickienė.
Dalyviai: III a kl. mokinė Gabija Minkevičiūtė ir III b kl. mokiniai Ona Černiauskiatė ,
Daniil Tuzik, Milda Beinoriūtė.
Mokiniai parengė pristatymą-pasirodymą “Atsirišusių batų pasija“.
1.2018-2019 m.m. nuosekliai vykdoma psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programą
“Savu keliu“;
2. Skirtas didesnis dėmesys naujai įstojusiems mokiniams, stebėta jų adaptaciją Konservatorijos
bendruomenėje.
3. Vykdytas nuoseklus ir sistemingas bendradarbiavimas su klasės vadovais, su bendrabučio
auklėtojomis, sprendžiant su mokiniu ir jo šeima susijusiąs problemas;
4. Sprendžiant mokinių elgesio, pamokų nelankymo problemas, nuolat bendradarbiaujama su
atlikėjo raiškos, bendrojo ir muzikinio ugdymo mokytojais,
5. Vaiko gerovės komisijoje pastoviai tobulinami metodai ir priemonės, galinčios padėti vaikui
spręsti iškylančias problemas, motyvuojančias mokinius mokytis;
6. Esant reikalui, tarpininkauta tarp mokinio, jo šeimos ir institucijų, teikiančių socialinę,
psichologinę, teisinę pagalbą paaugliams ir jaunuoliams; bendradarbiauta su institucijomis
teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą paaugliams ir jaunuoliams;
7. Užmegztas ryšys su Vilniaus aps. 2-uoju policijos komisariatu;

VI. PSICHOLOGĖS DARBAS
2014 m. spalio mėn. Konservatorijoje pradėta teikti psichologinė pagalba mokiniams. 2018 metais
mokykloje buvo suteiktos 62 individualios konsultacijos mokiniams, vyko klasės valandėlės
psichologinėmis temomis, susitikimai su socialine pedagoge, klasių auklėtojais bei asmeninės
sesijos su mokinių tėveliais, aptariant galimas pagalbos priemones mokiniams. Individualių
konsultacijų metu su mokiniais buvo kalbamasi apie jiems rūpimas temas, problemas ir iššūkius.
Dažniausiai aptariamos ir nagrinėjamos temos: savęs pažinimas, menkas savivertės jausmas, ateitis
baimė, pasitikėjimo savimi trūkumas, mokymosi sunkumai, įtempti santykiai su bendraamžiais ar
tėvais. Moksleiviai iš tiesų noriai lankėsi susitikimuose. Nors didžioji dalis lankėsi tik vieną ar

18
dukart – išsikalbėti, įgyti naujų įžvalgų, peržvelgti savo patirtį ir ją įprasminti, - buvo keletas
mokinių, kurie lankėsi nuolatos (kartą į savaitę keletą mėnesių iš eilės) ir įsipareigojo ilgesniems
pokalbiams ir gilesniems procesams. Iš apklausų (žodinių, susitikimų metu) matyti, jog į
individualias sesijas mokiniai didžiąja dalimi nusprendžia ateiti patys. Tik maža dalis mokinių į
individualias psichologines konsultacijas ateina raginami tėvų ar mokytojų. Tai rodo, jog
moksleiviai pozityviai vertina psichologinę pagalbą mokykloje, turi teigiamas nuostatas
psichologinės pagalbos atžvilgiu bei yra pajėgūs identifikuoti ir imtis aktyvaus veiksmo – kreiptis
pagalbos.

2018-aisiais metais psichologė glaudžiai veikė ir bendradarbiavo su kitais socialinės ir

mokymosi pagalbos moksleiviams sektoriais. Itin svarbi socialinių paslaugų dalis – geras specialistų
tarpasmeninis ryšys, konstruktyvi ir aiški komunikacija bei glaudus specialistų bendradarbiavimas.
Laikantis šių principų, mokykloje vyko nuolatiniai kassavaitiniai susitikimai su socialine pedagoge,
kurių metu buvo aptariami einamieji įvykiai, iškilę sunkumai, buvo dalinamasi įžvalgomis ir
galimais sprendimais. O po savaitės vėlgi – pasitikslinama, pasitikrinama ir svarstomi tolimesni
veiksmai. Su socialine pedagoge buvo organizuojamos ir projektinės veiklos – kūrėme ir
įgyvendinome socialinių vyksmų programą „Savaitei be patyčių“ (žaidimai, seminarai, užduotys ir
pan.). 2018-ųjų rudenį dalyvavome programos „Savu keliu“ mokymuose – kvalifikacijos kėlimo
programoje. Atliepiant į aktualiuosius poreikius ir atsižvelgiant į laiko galimybes, buvo
organizuojami susitikimai su klasėmis, su klasėmis buvo dirbama klasių valandėlių metu. Tariantis
dėl konkretaus susitikimo temos, su auklėtoja individualiai buvo aptariama situacija klasėje, tuo
metu svarbios temos, iššūkiai. Taip pat visuomet klausiama ir atsižvelgiama į mokinius bei jų
poreikius ar norus. Klasių valandėlės su psichologe vykdavo pasitelkiant įvairius neformalaus
ugdymo metodus. Apibendrinant galima teigti, jog psichologinės paslaugos mokykloje yra aktyvios,
reikalingos ir aktualios. Moksleiviai domisi psichologija, domisi vidiniu pasauliu ir asmeniniu
augimu.

Tobulintinos sritys ir planai 2019-iems metams: kontakto su moksleivių tėveliais didinimas ir
gerinimas, kasmetinių apklausų ir tyrimų mokykloje organizavimas, didesnių laiko galimybių
darbui su grupėmis paieška (klasėse ar po pamokų).

VII. KONSERVATORIJOS ĮSIVERTINIMAS
Kasmet

Konservatorijos

bendruomenė

pamatuoja

savo

pasiekimus

vykdydama

įsivertinimo procedūras. Po mokinių, mokytojų, tėvų anketavimo (vertės skalė nuo1 iki4) nustatyta:
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Rasti stiprieji veiklos aspektai
Konservatorijoje bendrosios ugdymo programos, ugdymo tikslai, uždaviniai yra pritaikomi
klasių bei atskirų mokinių poreikiams, skatinamas mokinių savarankiškas mąstymas, pamokų
turinys planuojamas atsižvelgiant į konkrečios klasės pažangumą, mokytojai panaudoja įvairius
mokymo metodus, atsižvelgdami į mokinių amžių, poreikius bei gebėjimus.
Mokiniams yra svarbu mokytis, su kiekvienu iš jų yra aptariama individuali pažanga,
mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, analizuoti, mokytojai randa laiko paaiškinti iškilusiems
sunkumams, jų pagalba naudinga mokiniams mokantis vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei
pažangą.
Tėvų nuomone, konservatorijoje atsižvelgiama į vaiko gabumus, polinkius jį ugdant ir
mokant, mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais, mokytojai moko
bendradarbiauti, padėti vienas kitam.

Rasti silpnieji veiklos aspektai
Ugdymo procese trūksta mokytojų bendradarbiavimo vienų su kitais, tarimosi dėl geresnio
ugdymo turinio pritaikymo mokinių poreikiams, namų darbų skyrimo derinimo tos pačios klasės
mokiniams.
Mokiniams pamokų metu trūksta galimybių pasirinkti įvairaus sunkumo užduočių, jie
pasigenda mokymosi tikslų ir žingsnių jiems pasiekti planavimo, mokymosi sėkmių aptarimo .
Tėvai norėtų būti labiau įtraukti į vaiko mokymosi sėkmių aptarimą, jų manymu, mokiniai
turi turėti galimybę pamokų metu rinktis užduotis pagal savo gebėjimus bei būti mokomi planuoti
savo mokymąsi.

Tobulinamos veiklos aspektai
Siekiant geresnių ugdymo ir mokymosi rezultatų stiprinti pagalbą mokiniui: tikslingiau
išnaudoti įvairių dalykų konsultacijas, integruotas pamokas, dalykų modulius, sudominti mokinius
susiejant aplinkybes, žinias, gautas kitų dalykų pamokų metu, į jų klaidas žiūrėti kaip į mokymosi
galimybę.
Kontrolinių darbų bei namų darbų

skyrimas turi būti proporcingai išdiferencijuotas,

mažinti namų darbų krūvį, labiau atsižvelgti į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstyti teikiamus
siūlymus.
Įtraukti mokinius į konservatorijoje organizuojamą socialinę ir visuomeninę veiklą,
supažindinti juos su tolimesnio mokymo ir karjeros galimybėmis.
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METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI KONSERVATORIJOJE
6 lentelė. 2018 m. metodinės veiklos renginiai
RENGINYS

II respublikinis fortepijono muzikos
praktikumas „Pavasario virtuozai“
Nacionalinio Balio Dvariono atrankinis
pianistų II turas
Integruota pamoka-koncertas „Polifonija“

Atvira anglų k. pamoka „Healthy
relationships“
Metodinės dienos: „LT – 100: mąstyti,
muzikuoti, kalbėti – kam, apie ką, kodėl?“

DATA

ORGANIZATORIAI, DALYVIAI

02-09 –
03-28
02-20

R. Auksoriūtė, mok.
J. Aleknavičius, V. Domeikaitė
Mok. V. Domeikaitė

02-20 d.

Mok. I. Paberžienė, N. Barysienė,
J. Ganusauskienė, bendrojo
fortepijono mokiniai
I.Gydrienė, mokiniai

03-07

Pranešimas konservatorijos metodinėse
dienose „Lietuva 100-mečio kontekste“
Paskaita konservatorijos metodinėse dienose
„Ką reikia žinoti mokytojui apie emocinį
intelektą“

04-25

R. Auksoriūtė, K. Tuinylienė, I.
Paberžienė, pranešėjai:
I. Gydrienė, V. Tamošaitis,
R. Gilienė, J. Kalinaitė, mokinių
choras
Mok. M. Tamošaitis

04-26

R. Gydrienė

Angliškosios protų kovos "The Kelpša Table
Quiz"

09-24

I.Gydrienė, I-IV klasių mokiniai

Projekto „Pasaulio studentai“ pristatymas su
lektore Auguste Ugenskaite
Teminis užsiėmimas „Septyni garsai –
septynios spalvos“
AIDS dienai skirtas renginys – viktorina III-IV
klasėms
Laisvosios rinkos instituto lektorės Ievos
Valeškaitės paskaita „Ko dar nežinome apie
mokesčius“ I-II klasių mokiniams

10-03

Soc. pedagogė G. Vedrickienė,
III-IV kl. mokiniai
J. Ganusauskienė, B. Dvariono
MM mokytojai, II kl. mokiniai
Mok. G. Valančienė, soc. pedagogė
G. Vedrickienė, mokiniai
Mok. V. Mikulėnienė, mokiniai

04-25-27d.

11-21
11-28
11-28

METODINĖS VEIKLOS SKLAIDA
7 lentelė. 2018 m. metodinės veiklos sklaida
RENGINYS

Pranešimas „Interaktyvus mokymasis facebook
erdvėje“ Respublikiniame pedagogų forume

DATA

201801-12

VIETA

LVJC

ORGANIZATORIAI
, DALYVIAI

Mok. I. Gydrienė

21
RENGINYS

ORGANIZATORIAI
, DALYVIAI

DATA

VIETA

„Medijų edukacija mokyklose: naujos saviraiškos
ir tarpusavio bendravimo galimybės“
Meistriškumo kursai „J. Pakalnio konkurso
programos interpretavimas“

201802-09

Mok. D. Pocius

Seminaro „Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje:
kūrybiškumas ir kritinis mąstymas“ vedimas
Seminaras „Scat & Tap“ renginyje „Knygų mugė
2018“
II respublikinis fortepijono muzikos praktikumas
„Pavasario virtuozai“ – atviros pamokos

201802-27
201802-22
201802-09

Naujosios.
Vilnios
muzikos
mokykla
LVJC
LITEXPO

Mok. V.
Sasnauskienė
Mok. J.
Aleknavičius

201802-12
201803-28

Pranešimas minint prezidento A. Brazausko
inauguracijos metines
(https://lietuvosdiena.lrytas/lt/aktualijos/2018/02/2
3)
Meistriškumo pamokos

201802-23

Pranešimai X-oje B. Jonušo pučiamųjų
konferencijoje

201802-24

Paskaita „Presentation of Lithuanian unique folk
muzic „Sutartinės, using of it in nowadays music
styles“

201802-27

Paskaitų skaitymas vykdant ŠMM programą
„Kovo 11-osios signatarų keliais“

201801-03

Kūrybinės dirbtuvės „Jazz vocal improvization“

201802-28

201802-24

Visagino
Česlovo
Sasnausko
meno
mokykla
Šalčininkų S.
Moniuškos
meno
mokykla
Vilniaus
Karoliniškių
muzikos
mokykla
Valdovų
rūmai

Br. Jonušo
muzikos
mokykla
Br. Jonušo
muzikos
mokykla
The Royal
Academy of
music styles“
Aalborg
(Danija)
Trečio
amžiaus
universitetas
The Royal
Academy of

Mok. Ieva Gydrienė

Mok. J.
Aleknavičius

Mok. J.
Aleknavičius

Mok. M. Tamošaitis

Mok. V. Vitartas,
L. Romoslauskienė
Mok. L.
Romoslauskienė,
A.Stasiulis
Mok. V.
Sasnauskienė

Mok. M. Tamošaitis

Mok. V.
Sasnauskienė
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RENGINYS

Pranešimas „Rašytojai Lietuvos valstybės atkūrimo
procese (1987-1990 m.) istorijos mokytojų
konferencijoje „Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
Lietuva: valstybės atstatymo istorijos (1917-122 m.
ir 1987-1993 m.)“
Dainavimo meistriškumo kursų vedimas

Dainų šventės pučiamųjų orkestrų repertuaro
vertinimas ir atranka

Tarptautinių meistriškumo kursų vedimas

DATA

VIETA

201803-09

music styles“
Aalborg
(Danija)
Signatarų
namai

201804-1014
2018
kovasgeguž
ė
201804-0913

Pranešimas IX Respublikiniame Lietuvos jaunųjų
atlikėjų konkurse – seminare „Sentimentai valsui“

201804-10

Nacionalinės mokslinės – metodinės
koncertmeisterių konferencijos organizavimas

201804-12

Knygos „Lietuvos istorija kiekvienam“
bendraautorius
Pranešimas „Pedagogo profesinių kompetencijų
tobulinimo galimybės“ Seminare „Muzikos
mokytojų profesinių kompetencijų raiška“
Pranešimas konferencijoje tema: „A Comparative
Analysis of effective population size in six
ethnolinguistic groups of the Lithuania population“

2018
m.
201804-29

Seminaro „Kūrybiški namų darbai anglų kalbos
pamokose“ vedimas
Stendinis pranešimas ESHG konferencijoje
„Relationship between effective population size
and inbreeding in the Lithuanian population
Knygos „Mes esame iš šiaurės krašto...“ (apie E.
Matuzevičių) autorius
Pranešimas konferencijoje „A Comparative
Analysis of mathematical Methods for

Vigo
konservatorij
a Ispanija

ORGANIZATORIAI
, DALYVIAI

Mok. M. Tamošaitis

Mok. A.
Krikščiūnaitė
Mok. A. Kučinskas

Nelson Delle- Mok. D. Šešelgienė
Vigne Fabry
fondas,
Briuselis
Alytaus
Mok. E. Raaliste
muzikos
mokykla
Br. Jonušo
Mok. K. Tuinylienė
muzikos
mokykla
Mok. M. Tamošaitis

Br. Jonušo
muzikos
mokykla
2018- XIV Baltic
05-10- congress of
12
laboratory
medicine
2018- LVJC
05-08
2018- ESHG
06-16- konferencija
19
2018

Mok. A. Stasiulis

2018- Lietuvos
06-18- matematikų

Mok. Ieva Gydrienė

Mok. Ieva Gydrienė

Mok. I. Gydrienė
Mok. Alma Molytė

Mok. M. Tamošaitis
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RENGINYS

DATA

Homogeneity Estimation of the Lithuanian
Population“
Pranešimas vaikų chorų vadovų
konferencijoje“Vaikų chorų Kūrybinė laboratorija“
Seminaro muzikos mokytojams „SWING: teorija
ir praktika“ organizavimas

19

Pranešimas seminare „Pamokos įžanga ir balso
paruošimas darbui su vokaliniu ansambliu“
seminare „SWING: teorija ir praktika“
Metodinis renginys, skirtas gabių muzikai vaikų
paieškai - atviros pamokos Alytaus r. Daugų meno
ir sporto mokykloje

201811-17
201811-26
201811-26
201811-27

VIETA

ORGANIZATORIAI
, DALYVIAI

draugija
Klaipėda

Mok. V. Skapienė

Balio
Dvariono
DMMM
Balio
Dvariono
DMMM
Alytaus r.
Daugų meno
ir sporto
mokykla

Mok. V.
Sasnauskienė
Mok. G. Rimšaitė

Mok. R. Auksoriūtė,
V. Čiūtienė,
D. Šešelgienė,
V. Domeikaitė,
E. Raaliste

IŠORINIAI RYŠIAI SU VISUOMENE
8 lentelė. 2017 m. išoriniai ryšiai su visuomene
Renginys
Data
Vieta
Organizatoriai, dalyviai
Dalyvavimas koncerte
2018- Lietuvos Seimas
L.Romoslauskienė, L.Navickas,
„Lietuvos gynėjų dienai“
01-13
K. Tuinylienė, mokiniai.
Akordeono muzikos koncertas 2018- Druskininkų meno
L. Daunorienė, mokiniai
Druskininkuose
01-30 mokykla
Dalyvavimas LRT radijo
2018- LRT radijas
V. Skapienė
laidoje „Muzikinė dėžutė“
02-05
Akordeono muzikos koncertas 2018- N. Vilnios muzikos L. Daunorienė, mokiniai
02-07 mokykla
Lietuvos 100-mečio vasario
2018- Karininkų Ramovė L. Navickas, K. Tuinylienė,
16-tos dienos minėjimas
02-16
mokiniai
Lietuvos karininkų Ramovėje
Erasmus+
programos 2018- Londono muzikos K. Tuinylienė, G. Rimšaitė,
strateginių
partnerysčių 02-19- kolegija
mokiniai
tarptautinio projekto „Notes 23
of
Europe“
susitikimas
Londone
Lietuvos valstybingumo
Atkūrimo Šimtmečio
koncertas
Respublikinis Ansamblių
festivalis „KANKLĖS Plius“
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimo
koncertas
Styginių koncertas dienos
centre „Atgaiva“

201802-16

M. K. Čiurlionio
namai

V. Domeikaitė, mokinė Rūta
Naruševič

201803-10
201803-11

B. Jonušo muzikos V. Čiūtienė, L. Daunorienė,
mokykla
mokiniai
Lietuvos
R. Gilienė, V. Skapienė, mokiniai
Respublikos Seimas

201803-25

Suaugusiųjų dienos
centras „Atgaiva“

V. Klovaitė, mokiniai

24
Renginys
D. Trinkūno vardo kamerinių
ansamblių festivalis
Vargonų muzikos koncertas
„Šv. Velykų belaukiant
Pučiamųjų orkestro koncertas

Data
201803-17
201803-17
201803-18
201803-20

Lietuvos šimtmečio Dainų
šventė „Vardan tos...“
Pučiamųjų orkestro koncertas
„Vario audra“
Fortepijono muzikos

LMTA Karoso salė

Organizatoriai, dalyviai
A.Bakienė, mokinė Kristiana
Jodko
V. Survilaitė, mokiniai

Šv. Kazimiero
bažnyčia
B. Dvariono DMM

A.Kučinskas, mokiniai

Anykščiai

R. Beinaris

LMTA Karoso salė

L. Daunorienė, mokiniai

Elektrėnų meno
mokykla
B. Grincevičiūtės
muziejus
Rudaminos meno
mokykla
Stasio Vainiūno
namai

V. Klovaitė, mokinė R. Šešelgytė

Šv. Kazimiero
bažnyčia
Rūdiškių muzikos
mokykla
Italija, Parabita Art
High school

V. Survilaitė, mokiniai

201805-20
201807-0203

Šv. Kotrynos
bažnyčia
Šv. Jonų bažnyčia

R. Gilienė, V. Skapienė, mokiniai

201807-0204

Kalnų parkas

V. Čiūtienė, birbynių ansamblis

201807-0406
201807-0405-

Vilniaus Vingio
parkas

R. Gilienė, V. Skapienė, mokinių
choras

2018-

Šalčininkų S.

Renginys „Pažinkime
šiuolaikinę akordeono
muziką“
VI tarptautinio kamerinių
2018ansamblių konkurso
03-21
organizavimas
Akordeono muzikos koncertas 201803-27
Koncertas muzikos mokyklos 2018mokiniams
03-29
Konservatorijos mokinių
2018koncertas
04-11
Pučiamųjų metodinės grupės
2018mokinių koncertas
04-16
Fortepijono muzikos
2018koncertas Stasio Vainiūno
04-25
namuose
Vargonų muzikos koncertas
201804-29
Styginių muzikos koncertas
201805-10
Erasmus+
programos 2018strateginių
partnerysčių 05-19tarptautinio projekto „Notes 25
of
Europe“
susitikimas
Italijoje
Respublikinis chorų festivalis
„Šimtmečio Dainų mozaika“
Lietuvos šimtmečio Dainų
šventė „Vardan tos...“
Kanklių popietė „Skambėkite,
kanklės“
Lietuvos šimtmečio Dainų
šventė „Vardan tos...“
Ansamblių vakaras „Tėvyne
mūsų“
Lietuvos šimtmečio Dainų
šventė „Vardan tos...“

Vieta
Šiauliai

Vilniaus pramogų
arena

L. Daunorienė, mokiniai

I.Brazauskienė, mokiniai
Grupės mokytojai, mokiniai
Fortep. metodinės grupės
mokytojai ir mokiniai

V. Klovaitė, mokinė R. Šešelgytė
R. Gilienė, J. Maksimovič,
N. Barysienė, K. Tuinylienė,
V. Čiūtienė, mokiniai

V. Čiūtienė

A. Kučinskas, puč. orkestras

Mok. J. Aleknavičius, mokiniai

25
Renginys
koncertas

Data
10-03

Fortepijono muzikos
koncertas

201810-09

Tarptautinio projekto Erasmus
+ jaunimo mainų programos
"We are one" susitikimas
Berlyne
Vilniaus miesto vokiškos
dainos festivalis

201811-1221
201811-22

Vilniaus „Varpo“
suaugusiųjų
gimnazija

III Respublikinis Juozo
Tiškaus bigbendų ir
pučiamųjų orkestrų festivalis

201811-25

Fortepijono muzikos
Kalėdinis koncertas
Styginių muzikos koncertas

201812-11
201812-17
201812-19

Vilniaus Balio
Dvariono
dešimtmetė
muzikos mokykla
M. K. Čiurlionio
namai
Rūdiškių muzikos
mokykla
St. Vainiūno namai

Vokalinės muzikos koncertas,
skirtas Lietuvos valstybės
100-mečiui paminėti
Akordeono muzikos koncertas 201812-20

Vieta
Moniuškos meno
mokykla
Vilniaus Naujosios
Vilnios muzikos
mokykla
Berlynas

Nemenčinės
muzikos mokykla

Organizatoriai, dalyviai
Mok. J. Aleknavičius, mokiniai
Mokiniai: Adelė Kryžanauskaitė,
Ingrida Jakštaitė, Daniil Tuzikas,
Liana Valentynovič, Austėja
Šironaitė,
Mok. Liudmila Danilova, Natalja
Krauter, koncertm. Elle Raaliste,
mokiniai Liepa Gaidelytė,
Vaidotas Gudauskas
Mok. E. Vedeckas, konservatorijos
bigbendas
V. Domeikaitė, grupės mokytojai
ir mokiniai
Mok. V. Klovaitė, mokinės
G. E. Snipes, R. Melytė
L. Navickas, mokytojai , mokiniai
Mok. R. Auksoriūtė, akordeonų
kvintetas ir orkestras

KONCERTINĖ VEIKLA
9 lentelė. 2017 m. koncertinė veikla
Renginio pavadinimas
Mokytojos L. Narutavičienės mokinių ir
absolventų klasės koncertas
Fortepijono muzikos festivalis “Žvėrelių
karnavalas”
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimas, skirtas Lietuvos 100-mečiui

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos minėjimas
Prisiminimų vakaras-koncertas „Padėka
mokytojui“, skirtas ilgametės
konservatorijos vokalo pedagogės
Tamaros Kornejevos atminimui
Atvirų durų dienos koncertas

Data
2018 -02-07

Organizatoriai, dalyviai
Mok. L. Narutavičienė, jos mokiniai

2018-02-10

D. Basienė, vaikų MM mokytojai, vaikai

2018-02-14

Mok. D. Basienė, A. Kučinskas,
mechanizuotosios pėstininkų brigados
"Geležinis vilkas" Kunigaikščio Vaidoto
mechanizuotojo pėstininkų bataliono
vado pavaduotojas ryšiams kapitonas
Rolandas Polėkas, mokiniai,
Mok. E. Vadeckas, M. Tamošaitis, D.
Basienė, bigbendas, mokiniai
Mok. I. Brazauskienė, T. Kornejevos
mokiniai absolventai.

2018-03-08
2018-03-26

2018-03-24

D. Basienė, konservatorijos mokytojai ir
mokiniai
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Renginio pavadinimas
Styginių instrumentų orkestro koncertas

Data
2018-03-28

Akordeonų ansamblio koncertas
konservatorijoje
Konservatorijos bendrojo fortepijono
mokinių ir LMTA bendrojo fortepijono
katedros studentų koncertas
Akordeono muzikos koncertas
konservatorijoje
Koncertas mokytojams Mokytojo dienos
proga
Koncertas Tėvų dienai

2018-04-18

Organizatoriai, dalyviai
Mok. V. Kaplūnas. R. Auksoriūtė,
mokiniai
Mok. R. Auksoriūtė, mokiniai

2018-05-09

Mok. I.Paberžienė, mokiniai

2018-06-12

Mok.L. Daunorienė, mokiniai

2018-10-05

Mokinių taryba, mokiniai

2018-10-27

V. Čiūtienė, mokiniai

Populiariosios muzikos metodinės
grupės vokalistų koncertas
Pučiamųjų metodinės grupės mokinių
koncertas „Gruodžio divertismentas“
Mokinių Choro studijos koncertas

2018-12-06

Akordeono ir liaudies instrumentų
metodinės grupės mokinių koncertas
Populiariosios muzikos metodinės
grupės ansamblių koncertas
Bendrojo fortepijono metodinės grupės
mokinių koncertas
Styginių metodinės grupės koncertas

2018-12-18

Konservatorijos Kalėdinis koncertas

2018-12-21

Mok.V. Sasnauskienė, G. Rimšaitė,
mokiniai
L. Romoslauskienė, grupės mokytojai,
mokiniai
Mok. R. Gilienė, V. Skapeinė, J.
Kalinaitė, mokiniai
V. Čiūtienė, L. Daunorienė,
N. Martinaitis, mokiniai
Mok. S. Sopelev, A. Polevikov,
mokytojai, mokiniai
Mok. I.Paberžienė, grupės mokytojai,
mokiniai
Mok. D. Šešelgienė, V. Kaplūnas,
mokiniai
V.Čiūtienė, mokiniai

2018-12-12
2018-12-17

2018-12-19
2018-12-19
2018-12-20

RESPUBLIKINIŲ IR TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ LAUREATAI, OLIMPIADŲ
IR VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI
Konkursas
II Respublikinis Aleksandro
Livonto jaunųjų stygininkų
konkursas-festivalis.

50-ojo Lietuvos mokinių
jaunųjų filologų konkursas,

Laureatai
Rapolas Tamuliūnas

Vieta
II vieta

Joana Žukovska

Laureato
diplomas

Aleksas Filipenkovas

Laureato
diplomas

Rugilė Šeštokaitė

II vieta

Mokytojas
Mokytojas
Valentinas Kaplūnas,
koncertmeisterė
Danga Kraujalienė
Mokytoja Stasė
Kuncienė,
koncertmeisterė
Danga Kraujalienė
Mokytoja Dalia
Šešelgienė,
koncertmeisterė Saulė
Lapėnaitė
Mokytoja
Solgita Vaitiekūnienė
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Konkursas
poezijos sekcija Vilniaus
miesto etapas
Muzikos talentų lyga 2018

Laureatai

Vieta

Ema Zdanovičiūtė

II vieta

Nedas Jaloveckas

Diplomas

III Respublikinis Antano
Smolskaus birbynės atlikėjų
konkursas

Rojus Kovalkovas

I vieta

IV-asis tarptautinis jaunimo
meninės raiškos konkursasfestivalis „MUZIKOS
TALENTŲ LYGA 2018“
Nacionalinio Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų
konkursas

Kristupas Skuturna

Viktorija Kovalčuk

III vietos
diplomas 16
metų POP
kategorija
Laureatė

Kristiana Jodko
Rugilė Šeštokaitė

Diplomantė
Diplomantė

Respublikinis N. Martinonio
jaunųjų choro dirigentų
konkursas
VII tarptautinis lenkų
fortepijoninės muzikos
konkursas – festivalis, skirtas
Frederikui Šopenui
VII tarptautinis obojininkų
čempionatas
Lietuvos nacionalinis
akordeonistų konkursas
IX Lietuvos jaunųjų atlikėjų
konkursas „Sentimentai valsui
2018“
VI „Jaunojo vargonininko“
konkursas
XVI tarptautinis akordeonistų
– solistų konkursas „Naujene
2018“
Respublikinis jaunųjų
dainininkų konkursas, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo

Agnė Ankudovičiūtė

Kristiana Jodko

Pijus Paškevičius
Edgaras Dičpinigaitos
Ruslanas Grimbovskij
Anna Sviridiuk

Dailius Kavalevskis
Dainius Krulikovskis
Edgaras Dičpinigaitis
Ruslan Grimbovskij
Vakarė Banuškevičiūtė

II vieta

Diplomantė

I turo
laimėtojas
I vieta
III vieta
Laureato
diplomas
Laureato
diplomas
Diplomantas
II vieta
III vieta
Diplomas

Mokytojas

Mokytoja
Vita Sasnauskienė
Mokytoja Veronika
Golovanova
Mokytojas
Nerijus Martinaitis,
koncertmeisterė
Birutė TubinytėMerlo
Mokytoja Nijolė
Vaičiulienė

Mokytojas Jurgis
Aleknavičius
Mokytoja Vaiva
Klovaitė
Mokytoja Renata
Gilienė
Mokytojas Jurgis
Aleknavičius

Mokytojas
Robertas Beinaris
Mokytoja
Liudmila Daunorienė
Mokytoja Elle
Raaliste
Mokytoja Virginija
Survilaitė
Mokytoja
Liudmila Daunorienė
Mokytoja
Irena Brazauskienė
Koncertmeisterė
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Konkursas
šimtmečiui
VII tarptautinis Liutauro
Vėbros obojininkų konkursas
2018
XVIII tarptautinis konkursas
„Muzika be sienų“

Laureatai

Vieta

Pijus Paškevičius

I vieta

Barbora Gailiūtė

III vieta

Mokytojas
Valentinas Kaplūnas,

VII Tarptautinis jaunųjų
pianistų konkursas Rygoje
II Tarptautinis konkursas –
festivalis „WORLD
HARMONY“

Kristiana Jodko

III vieta

Vakarė Banuškevičiūtė

I vieta

VJTC Orientavimosi sporto
varžybos

Lukrecija Aranauskaitė,
Austėja Šironaitė,
gabija Vareikaitė
Lukas Lazinka

I vieta

Mokytojas Jurgis
Aleknavičius
Mokytoja
Irena Brazauskienė
Koncertmeisterė
Elina Maslakova
Mokytojai Rimantas
Dūda, Lina
Grigonienė

II tarptautinis Vaclovo
Furmanavičiaus jaunųjų
akordeonistų konkursas –
festivalis

Katažyna Basiulis
Edgaras Dičpinigaitis
Ruslan Grimbovskij
Matas Sabaliauskas

IV tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas – festivalis „Sapņi
piepildās“ (Daugpilis, Latvija)
Tarptautinis festivalis –
konkursas „Golden Apple“
(Kišiniovas, Moldova)
XII tarptautinis jaunųjų talentų
konkursas „Tautiniai akcentai
muzikoje“

Populiariosios muzikos
festivalis – konkursas

I vieta
A3 kategorija
II vieta
A3 kategorija
Grand Prix
A4 kategorija
I vieta
A4 kategorija
III vieta
A4 kategorija

Karolina Lyndo

Grand Prix ir
I vieta

Karolina Lyndo

Grand Prix

Indrė Staniulytė

I vieta

Justina Jurgelevič

III vieta

Anna Sviridiuk

III vieta

Karolina Lyndo

I vieta

Mokytojas
Elina Maslakova
Mokytojas
Robertas Beinaris

Mokytoja
Liudmila Daunorienė

Mokytotojos
Vita Sasnauskienė ir
Indrė Launikonytė
Mokytotojos
Vita Sasnauskienė ir
Indrė Launikonytė
Mokytoja Laima
Romoslauskienė,
koncertmeisterė
Kristina Tuinylienė
Mokytoja Natalja
Krauter,
koncertmeisterė Elle
Raaliste
Mokytotojos
Vita Sasnauskienė ir
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Konkursas
„Rudeninė karuselė“
Moksleivių šaudymo varžybos
„Taiklioji akis“

Laureatai

Vieta

Martynas Mockevičius

I vieta

Mokytojas
Indrė Launikonytė
Mokytojai
Rimantas Dūda, Lina
Grigonienė

VIII. KONSERVATORIJOS FINANSINĖ VEIKLA 2018 M.
2018 m. gruodžio 31 d. konservatorijoje dirbo 119 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis.
Vilniaus konservatorija gauna finansavimą iš Valstybės biudžeto pagal dvi programas:
Švietimo ir mokslo administravimas (valstybės biudžeto lėšos) 11.002
Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa 11.001
Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1
Gerosios Vilties g.19 pastato rekonstrukcija( 033) investicinis projektas
2018 metais Vilniaus konservatorijos Švietimo ir mokslo administravimo programai buvo
patvirtinta 1.202.300 eurų . Valstybės biudžeto lėšos įsisavintos 100%.
Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įplaukos) programos
vykdymui 2018 metų patikslintoje išlaidų sąmatoje buvo numatyta 9000,0 eurų.
Faktiškai pervesta į valstybės biudžetą 7994,98 eurų.
Gauta atgal iš biudžeto ir panaudota

8825,7 eurų.

2018-12-31 liko nepanaudotų lėšų

840,08 eurų.

2018 metais Vilniaus konservatorijos gautas pinigines įplaukas sudarė: 7997,83 eurų:
kitos pajamos

4658,83

negyvenamų patalpų nuoma

3339,0

2018 metais Vilniaus konservatorija yra gavusi pavedimų lėšų įvairių projektų vykdymui 9.521,24
eurų.
Iš jų:
2 % GPM pagal paramos ir labdaros įstatymą

1168,73 eurai.

Nacionalinis egzaminų centras už valstybinius egzaminus

1376,11 eurai

Vilniaus mieto savivaldybė už mokinių pavežėjimą

81,4 eurai

Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ projektas

6895,0 eurai

11 lentelė. 2018 m. nupirktos ir nemokamai gautos priemonės mokymo sąlygų gerinimui.
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Mokymo sąlygų Vilniaus Konservatorijoje pagerinimui per 2018 metus nupirkta ir
gauta nemokamai ilgalaikio materialaus turto už 26.480,87 eurų
k

1..
2.

Ilgalaikis turtas
Pirktas ilgalaikis turtas-viso
1
Bibliotekos fondas

Kiekis

Suma( eurai)
13.040,3
1040,30

2
Kompiuterinė įranga. Iš jų:
Asmeniniai kompiuteriai

12000,0
7

9533,64

5

2466,36

7
Kopijavimo technika
5

3.
4.

Gautas nemokamai ilgalaikis turtas-viso
Kompiuterinė
3
įranga: nešiojami
kompiuteriai
4
Automobilis (pilnai nudėvėtas)
VISO:

13.440,5
10254,7
1

3185,82
26.480,8

Mokymo sąlygų Vilniaus Konservatorijoje pagerinimui per 2018 metus nupirkta
ūkinio inventoriaus už 25.262,0 eurų:
1

1.
2.

3.

Ūkinis inventorius

1
Baldai (vienviečiai mokykliniai komplektai)
2
Bendrabučio įrengimui. Iš jų:
Lovos, čiužiniai, stalai, kėdės, spintos, spintelės prie lovos,
skalbimo mašina, šaldytuvai, spintelės virtuvės, mikrobangų
krosnelė, veidrodžiai
3
Stebėjimo kameros
VISO:

Suma (eurai)
3075,00

19187,63

2999,37
25.262,00

