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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pasvalio muzikos mokyklos (toliau - mokykla) 2021 metų veiklos planas (toliau – planas) 

sudarytas vadovaujantis mokyklos 2020-2022 strateginiu planu. Šiame plane pateikti svarbiausi 

mokyklos praėjusių metų pasiekimai, veiklos analizė. Apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai bei 

priemonės 2021 metams. 

2.   Planą rengė 2020 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. DV-60 sudaryta darbo grupė. 

3. Planą įgyvendins mokyklos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, mokiniai ir jų tėvai, globėjai, rūpintojai. 

4. Misija – padėti kiekvienam norinčiam Pasvalio rajono ugdytiniui atskleisti jo prigimtines galias ir 

gebėjimus, sudaranti sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje meninėje veikloje.  Sistemingai plėsti 

meno žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti mokiniui papildomas meno kompetencijas. 

Ugdyti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą ir pasitikinčia savimi asmenybę, gabiuosius nukreipiant 

mokytis į aukštesnes meninio profilio mokyklas.  

Vizija –  moderni, patraukli, kūrybiška, apimanti įvairias meno sritis mokykla, ieškanti inovacijų,  

vis atsinaujinanti, prisitaikanti prie besikaičiančios visuomenės  muzikos mokykla. 

 Filosofija – tikras menininkas, labiau už viską mėgstantis meną, niekada nepasitenkina savimi ir 

stengiasi eiti vis toliau. (L. van Bethovenas) 

5. Veiklos prioritetas: gerinti ugdymo kokybę, naudojantis pažangiausiais ugdymo metodais ir 

priemonėmis, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, modernizuojant materialinę bazę. 

6. Strateginiai tikslai ir uždaviniai:  

6.1. Sistemiškai plėsti mokinio pasirinktos ugdymo srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei 

suteikti asmeniui bendrąsias ir dalykines meno kompetencijas, užtikrinti ugdymo prieinamumą ir 

lygias galimybes, plėtojant pasirenkamojo vaikų ugdymo turinio apimtį bei ugdymo metodus: 

6.1.1. užtikrinti kokybišką ir visapusišką meninio ugdymo programų vykdymą ir pasiūla bei 

individualią kiekvieno mokinio pasiekimų pažangą; 

6.1.2. skatinti visapusišką mokinių ugdymą ir asmeninę sėkmę lavinant meninės ir socialines 

kompetencijas;  

6.1.3. telkti reflektuojančių, nuolat tobulėjančių ir kūrybingai dirbančių profesionalių mokytojų 

bendruomenę, skatinti įsivertinti veiklos ir ugdymo privalumus bei trūkumus. 

6.2. Dalinantis idėjomis ir patirtimi, telkti mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenę, mokyklos 

socialinius partnerius bendrai kokybiškai kūrybinei partnerystei:  

6.2.1. skatinti mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi, bendradarbiauti; 

6.2.2. įvairiomis formomis skatinti tėvų/globėjų įsitraukimą į ugdymo procesą; 

6.2.3. aktyvinti mokytojų ir mokinių koncertinę ir parodų veiklą rajono įstaigų organizuojamuose 

renginiuose. 

6.3. Sukurti saugią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką, naujas pažinimo erdves: 

6.3.1. Modernizuoti ir gerinti ugdymo(si) sąlygas; 

6.3.2. Sukurti saugią, kokybišką ugdymo(si) aplinką. 
 

Mokyklos veiklos SSGG analizė 

Stipriosios pusės  Silpnosios pusės 

1. Mokykla reprezentuoja rajoną 

respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, 

parodose. 

2. Puikūs ugdytinių pasiekimai 

baigiamuosiuose egzaminuose, tarptautiniuose 

ir respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose. 

3. Stipri kūrybiškumo atmosfera ir šiltas 

mikroklimatas. 

4. Vaikų socializacijos, kryptingo vaikų 

užimtumo, gabių ir itin gabių vaikų bei kitų 

projektinių veiklų organizavimas.  

1. Mokykla neturi savo patalpų (nuomojama 

pagal panaudos sutartis), trūksta klasių 

ugdymui ir įvairesnei kūrybinei veiklai, 

ugdymo aplinka nepakankamai moderni. 

2. Šaltos mokyklos patalpos, santechninių 

mazgų trūkumas dailės klasėse, nepakankama 

patalpų akustinė izoliacija. Nėra poilsio zonų 

mokiniams laukiantiems užsiėmimų. Pasenusi 

pastato  elektros instaliacija. 

3. Nepakankamas Pasvalio autobusų parko 

maršrutų skaičius,  nepatogus autobusų 
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5. Aukšta pedagoginio personalo kvalifikacija ir 

profesinė kompetencija. 

6. Įvairi ir visapusiška ugdymo programų 

pasiūla. 

7. Darni aptarnaujančio personalo komanda. 

8. Glaudus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

9. Puoselėjamos mokyklos tradicijos. 

tvarkaraštis mokinių pavėžėjimui į muzikos 

mokyklą iš atokesnių kaimo vietovių.  

3. Moraliai ir techniškai pasenusi muzikos 

instrumentų (pianinų) bazė. 

4. Didėja mokinių krūvis bendrojo lavinimo 

mokyklose. 

5. Vėlus pamokų laikas.  

Galimybės Grėsmės 

1. Mokinių ugdymas individualizuojamas pagal 

jų poreikius vykdant neformalųjį švietimą ir 

formalųjį švietimą papildantį ugdymą. 

2. Bendradarbiavimo stiprinimas su 

neformaliomis ugdymo įstaigomis bei 

socialiniais partneriais respublikoje, užsienyje. 

3. Ugdytinių ir pedagogų meninių ir socialinių 

kompetencijų plėtra. 

4. Mokyklos dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose, konkursuose, 

festivaliuose, parodose. 

5. Patrauklių edukacinių aplinkų kūrimas. 

6. Papildomų lėšų pritraukimas mokyklos 

materialinės bazės stiprinimui.  

7. Kryptingas darbas su itin gabiais mokiniais. 

8. Glaudus bendradarbiavimo ryšys tarp tėvų, 

mokyklos ir steigėjo. 

9. Mokykloje teikiamų paslaugų ir programų 

plėtra.  

1. Dėl demografinės situacijos gali mažėti 

muzikos mokyklą lankančių mokinių skaičius. 

2. Didėjantis mokinių, turinčių sveikatos 

sutrikimų, skaičius. 

3. Augantis socialiai remtinų šeimų skaičius. 

4. Nepakankamas naujų ugdymo metodų 

taikymas. 

5. Moksleivių „nubyrėjimas“ mokslo metų 

eigoje dėl per didelio krūvio dvejose 

mokyklose, išvykimas į kitus miestus ar 

užsienį.  

6. Gali iškilti kai kurių meninio profilio 

specialistų  trūkumo problema. 
 

  

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

7. Bendros žinios apie mokyklą: 

7.1. Pasvalio muzikos mokykla, Vilniaus g. 5, LT-39146, Pasvalys, 8 (451) 51 814, 

muzikosm@pasvalys.lt; http://www.pasvaliomm.lt/  

7.2. Neformaliojo vaikų švietimo mokykla. 

7.3. 2020 metų I pusmetyje mokykloje dirbo 29 mokytojai, nuo 2020-09-01 mokykloje ugdomąją 

veiklą vykdė 28 pedagogai iš jų: 3 mokytojai ekspertai, 8 mokytojai metodininkai, 13 vyr. 

mokytojai ir 4 mokytojo kvalifkacinę kategoriją įgiję pedagogai.   2020 m. etatų skaičius mokykloje 

– 28,12 etato iš jų 20,87 mokytojų. 

7.4. Mokinių skaičius 2020 m. sausio 1 d. 282 mokinių, iš jų dailės 68 mokiniai.  

Mokinių skaičius 2020 m. spalio 1 d.: 
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Pastaba: Mokinių skaičius kinta visus mokslo metus. 

 

7.5.  Mokyklos savivalda – Mokyklos taryba, Mokytojų taryba bei Mokinių taryba. 
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7.6. Mokykloje veikia metodinė taryba, kuri teikia metodinę pagalbą mažesnę pedagoginę 

patirtį turintiems mokytojams, skatina mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, 

kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, inicijuoja pedagoginių metodų diegimą, rengia 

metodinius pranešimus, derina ugdymo programas. Metodinė tarybą koordinuoja metodines grupes, 

kurios  organizuoja ir vykdo mokinių technines įskaitas, patikras, akademinius bei  baigiamuosius 

koncertus, mokinių pažangumą bei lankomumą. 

 

III. VEIKLOS ANALAZĖ 

 

8. Mokyklos veikla ir rezultatai 2020 metais: 

8.1. 2020 metais pasaulį ir Lietuvą palietusi COVID19 pandemija pakoregavo mokyklos veiklą, 

tačiau ugdymas nebuvo sustabdytas, karantino metu vykdėme nuotolinį mokymą ir suplanuotas 

įvairias galimas veiklas. Įgyvendinant 2020 metų veiklos plano tikslus ir uždavinius buvo 

aktyvinama  mokinių ugdymosi motyvacija rengiant ir įgyvendinant projektus, dalyvaujant 

konkursuose, festivaliuose, parodose ieškant ugdymo būdų ir priemonių skatinančių meniniams 

gebėjimams ir pasiekimams įgyvendinti. Siekiant nuolatinio mokytojų profesinės  ir IKT 

kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo pedagogai lankė įvairius 

kvalifikacijos tobulinimo renginius, patys juos organizavo. Gerinant ugdymo aplinkas 2020 metų 

pavasarį atliktas pagrindinės koncertų salės remontas. Išlygintos, nutinkuotos ir naujai nudažytos 

salės sienos, pakeistos senos durys taip pat nupirktos  papildomos 28 kėdes, jos buvo sumontuotos 

rudenį ir yra identiškos 2019 metų rekonstrukcijos metu sumontuotoms kėdėms, sumontuota garso 

aparatūra. Vasarą atliktas vienos iš mokymo patalpų remontas, jo metu atnaujinta grindų danga, 

įrengta pakabinamų akustinių lubų konstrukcija, sumontuoti nauji LED energiją taupantys ir 

užtikrinantys tinkamą patalpų apšvietimą šviestuvai, įrengta akustinė pertvara. Siekiant užtikrinti 

sklandų nuotolinį darbą karantino metu, nupirkti 3 nauji nešiojami kompiuteriai. Įsigyti muzikos 

instrumentai: smuikas, dvi gitaros, trombonas bei klarnetas. 

8.2. Mokykloje vykdomos muzikos ir dailės FŠPU bei neformaliojo: ankstyvojo muzikinio 

ugdymo, muzikinio išplėstinio, muzikos mėgėjų bei kryptingo ugdymo meno kolektyvuose ugdymo 

programos. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos buvo pradėta vykdyti dailės ankstyvojo ugdymo 

programa. Patvirtintas 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas, analizuoti mokinių pasiekimai, 

vertinimas, pamokų lankomumas, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. Akademinių 

koncertų mokinių žinių patikrose, dailės darbų peržiūrose analizuotas ugdymo turinys, stebėtas 

ugdymo procesas. 2020 metais, plėtotojant įvairiapusią veiklą su rajono įstaigomis  mokyklos 

mokiniai ir mokytojai dalyvavo įstaigų organizuotuose renginiuose: Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos organizuotuose dailyraščio konkurso „O rašto tas grožis“ nugalėtojų 

apdovanojimuose, Tarptautinėje vaikų gynimo dienos šventėje, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje 

vykusiame Vargonų muzikos koncerte, Pasvalio Riešuto mokykloje vykusiame „Lyderių laiko“ 

renginyje, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijoje organizuotame Kovo 11—osios 

minėjime, Pasvalio krašto muziejuje organizuotuose mokytojų senjorų asociacijos „Šviesa“ 

renginyje, „Rats“ menininkų grupės parodos atidaryme, Skulptūros pristatyme Pasvalio krašto 

muziejuje, Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vykusiame Kristupo festivalio renginyje - 

Kazicko šeimos sakralinės muzikos valandos, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos 

Pajiešmenių skyriuje organizuotoje Rugsėjo 1-osios šventėje. Surengtas koncertas Pasvalio ŠPT III 

amžiaus universiteto mokslo metų atidarymui, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje mokytojas A. 

Pleiris skaitė paskaitą „Animacijos kūrimas“ bei mokyklos mokiniai dalyvavo Pasvalio Petro 

Vileišio Dailės galerijos 45-mečio atidaryme. 

8.3. 2020 metais mokinių ugdymosi motyvacija ir saviraiška buvo skatinama mokyklos meno 

kolektyvuose: jaunučių choras, mokytoja metodininkė Daiva Garlauskienė, mergaičių choras 

„Svalija“, vyr. mokytoja Rasa Andžiuvienė, akordeonų orkestras, mokytoja ekspertė  Elona 

Rodžienė, pučiamųjų instrumentų orkestras,  vyr. mokytojas Evaldas Kondrotas, kanklių ansamblis 

mokytoja metodininkė Bronė Petrauskienė, smuikininkų ansamblis, vyr. mokytoja Genovaitė 

Petrušaitienė, džiazo kolektyvas  „Small Big Band“, vyr. mokytojas Arūnas Viduolis. Kolektyvų 

veikloje dalyvavo 36 % visų mokyklos mokinių. 

8.4. 2020 metais mokiniai atstovavo mokyklą 28 konkursuose, festivaliuose, kuriuose dalyvavo 
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47,7 % mokinių, 23,1 % mokinių laimėjo prizines vietas.  

2020 m. festivaliuose ir konkursuose laimėtos prizinės vietos: 

Eil. 

nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Data Konkursas Laimėjimas Mokytojas 

1.  7 klasės mokinės 01-31 Skaitmeninis konkursas 

jaunimui „Įjunk 

Kalėdas!“  

Regioninio 

etapo 

nugalėtojos 

A.Pleiris 

2.  Justinas Berginas 02-26 Tarptautinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

Latvijoje „Wind Stars 

2020“ 

III vieta P. Dapšauskas 

3.  A.Petrušauskaitei, 

E. Breivytei, E. 

Vitartaitei, R. 

Paliukėnaitei, A. 

Stuknytei 

02-28 Skaitmeninis konkursas 

jaunimui „Įjunk 

Kalėdas!“.  

Kūrybiškiausių 

merginų 

nominacija  

A.Pleiris 

4.  Monika 

Morkvėnaitė 

Kovas Rajoninis piešinių 

konkursas " Piešiu 

Lietuvą". 

laureatė E. Andriūnaitė 

5.  Danielius 

Taškevičius 

03-07 Solfedžio konkursas.  I vieta K. Garlauskas 

6.  Leonas Andžius Gegužė Virtualus respublikinis 

jaunųjų muzikantų 

konkursas 

I vieta R. Mitkus 

7.  Kornelija 

Paškevičiūtė 

Gegužė Virtualus respublikinis 

jaunųjų muzikantų 

konkursas 

II vieta R. 

Andžiuvienė 

8.  Andreja 

Konstantinovaitė 

Gegužė Virtualus respublikinis 

jaunųjų muzikantų 

konkursas 

III vieta E. Rodžienė 

9.  Tautvydas 

Jackūnas 

Gegužė Virtualus respublikinis 

jaunųjų muzikantų 

konkursas 

III vieta J. Kepalas 

10.  Titas Štuopinis Birželis XXVIII Juozo Pakalnio 

respublikinio jaunųjų 

atlikėjų konkurso III  

turas 

Diplomantas A.Viduolis 

11.  Tautvydas 

Jackūnas 

Birželis XXVIII Juozo Pakalnio 

respublikinio jaunųjų 

atlikėjų konkurso III  

turas 

Diplomantas J. Kepalas 

12.  Marija Matiukaitė Birželis XXVIII Juozo Pakalnio 

respublikinio jaunųjų 

atlikėjų konkurso III  

turas 

Diplomantė V. Bičkauskas 

13.  Salvijus Gelažis Birželis XXVIII Juozo Pakalnio 

respublikinio jaunųjų 

atlikėjų konkurso III  

turas 

Diplomantas P. Dapšauskas 

14.  Justinas Berginas Birželis XXVIII Juozo Pakalnio 

respublikinio jaunųjų 

atlikėjų konkurso III  

turas 

Diplomantas P. Dapšauskas 
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15.  Motiejus Andžius, 

Paulina Vilaišytė 

Gabrielė Briedytė, 

Rugilė Paliukėnaitė 

10-05 Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras atidaryta 

mokinių keramikos 

darbų paroda 

„Molinukas“.  

Laureatai N. Čiukšienė 

16.  Nedas Stankevičius Lapkritis Nacionalinė atranka 

(virtuali) ,,Pasaulio 

trofejus 2020'' 

 E. Rodžienė 

17.  Akordeonų 

orkestras 

Gruodis Respublikinis akordeonų 

instrumentinės muzikos 

ansamblių ir orkestrų 

konkursas „Plungė 

2020“ 

Laureatas E. Rodžienė 

18.  Akordeonų 

orkestras 

Gruodis Tarptautinio nuotolinis 

konkursas  WINTER 

MELODY 2020, 

Slovakijoje. 

I laipsnio 

diplomas 

E. Rodžienė 

 

8.5. Rūpinantis mokinių geresniu užimtumu atostogų metu, taip pat skatinant per įvairias veiklas 

mokinių mokymosi motyvaciją, buvo įgyvendinti 7 projektai. Jų metu organizuotos įvairios veiklos: 

koncertai, edukaciniai užsiėmimai, išvykos, dailės terapijos užsiėmimai. Įvairią projektinę veiklą 

dailės mokytojai organizavo ir rajono mokyklų moksleiviams bei mokytojams. Projektinėje veikloje 

dalyvavo 75 % mokinių ir 57 % mokytojų. 

1. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių projektų finansavimas: Projektas 

„Menas gydo kūną ir sielą-4“ 

2020m. III ketvirtis 1150Eur 

2. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas   

„Linksmasis akordeonas ir Smol Big Band“ 

2020 m. III ketvirtis 1000 Eur 

3. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas 

„Tesuskamba dainos“                  

2020 m. III ketvirtis 500 Eur 

4. Projektas eTwinning portale „Road to Country 

Knowledge. Kelias į šalių pažinimą.“ 

2020 m. IV ketvirtis - 

5. Projektas eTwinning portale „Éco-tours“ 2020 m. IV ketvirtis - 

6. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas   

,,Rudens  mozaika“ 

2020 m. IV ketvirtis 1800 Eur  

7. Vaikų  ir jaunimo socializacijos  projektas   

„Steampunk animacija“   

2020 m. IV ketvirtis 1650 Eur 

Iš viso per 2019 metus: 8 500 Eur 

 

8.6. Mokytojai organizavo, dalyvavo su savo mokiniais 96 renginiuose (koncertuose, parodose ir 

kt.) mokykloje, rajone ir respublikoje. Mokykloje organizuotose veiklose dalyvavo 85% mokinių, 

renginius organizavo visi mokykloje dirbantys mokytojai. 

Sausio mėnesį mokykloje  vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ 2 etapo 

koncertas, kuriame rungėsi Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Pasvalio rajonų bei Prienų, Panevėžio ir 

Utenos mokyklų atstovai taip pat organizuotos smuiko, kanklių, fortepijono bei akordeono 

baigiamųjų klasių mokinių perklausos, buvo įgyvendintas prevencinis renginys „Naktis 

mokykloje“, organizuota rajoninė chorų atranka į Lietuvos moksleivių Dainų šventę 2020, kurioje 

dalyvavo mokyklos jaunučių ir jaunių chorai. Ugdymui persikėlus į virtualią erdvę vyko virtualūs 

smuiko, kanklių, akordeono, fortepijono baigiamųjų klasių mokinių koncertai, taip pat akordeono 

klasės mokiniai dalyvavo koncerte, skirtame akordeono dienai, surengė konkursą „Antiviruso 

garsai“ bei dalyvavo virtualioje Gatvės muzikos dienoje. Prie mokyklos buvo  organizuotas 
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renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai, smegduobių parke vyko mokyklos 

baigimo pažymėjimų įteikimo šventė, Rugsėjo 1-osios bei Mokytojo dienos renginiai. Nuo spalio 

23 dienos mokyklos veikla persikėlė į nuotolinį ugdymą. Vyko virtualūs kalėdiniai koncertai ir 

sveikinimai, kuriuos organizavo fortepijono, solinio dainavimo, chorinio dainavimo, klarneto, 

smuiko, akordeono, ankstyvojo muzikinio ugdymo klasių mokiniai. 

Dailės klasės mokiniai ir jų mokytojai rengė parodas, darbų peržiūras. Buvo organizuotos parodos 

„Kalėdų angelai“, „Namuose CORONA- nebaisi - I“ ir „Namuose Corona -  nebaisi II“, Pasvalio 

muzikos mokyklos dailės galerijoje vyko piešinių konkurso laureatų ir nugalėtojų ,,Piešiu Lietuvą" 

paroda, Mokyklos dailės klasės 2020 m. absolventų baigiamųjų darbų virtuali paroda, virtualūs 

dailės programos mokinių darbų peržiūra ir vertinimas pavasarį ir žiemą, virtualus vaikų ir jaunimo 

socializacijos programos filmuko „Steampunk Kalėdos“ pristatymas visuomenei. 

Mokyklos mokiniai ir mokytojai koncertavo kitų įstaigų organizuotuose renginiuose: Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotuose dailyraščio konkurso „O rašto tas grožis“ 

nugalėtojų apdovanojimuose, Tarptautinėje vaikų gynimo dienos šventėje, Vilniaus šv. Kazimiero 

bažnyčioje vykusiame Vargonų muzikos koncerte, Pasvalio Riešuto mokykloje vykusiame 

„Lyderių laiko“ renginyje, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijoje organizuotame 

Kovo 11—osios minėjime, Pasvalio krašto muziejuje organizuotuose mokytojų senjorų asociacijos 

„Šviesa“ renginyje, „Rats“ menininkų grupės parodos atidaryme, Skulptūros pristatyme Pasavlio 

krašto muziejuje, Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vykusiame Kristupo festivalio renginyje 

- Kazicko šeimos sakralinės muzikos valandos, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos 

Pajiešmenių skyriuje organizuotoje Rugsėjo 1-osios šventėje. Surengėme koncertą Pasvalio ŠPT III 

amžiaus universiteto mokslo metų atidarymui, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje mokytojas A. 

Pleiris skaitė paskaitą „Animacijos kūrimas“ bei mokyklos mokiniai dalyvavo Pasvalio Petro 

Vileišio Dailės galerijos 45-mečio atidaryme. 

Dailės klasės mokytojai ir mokiniai rengė parodas: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje 

bibliotekoje vyko Pasvalio MM dailės kl. mokinių grafikos darbų ir abiturientų baigiamųjų darbų 

parodų pristatymai, Pasvalio sporto mokykloje atidaryta grafikos darbų paroda. 

Organizuoti švietėjiški renginiai bei išvykos mokiniams: išvyka į operą „Aukso paukštė“, į Lietuvos 

nacionalinėje filharmonijoje vykusį Antverpeno simfoninio orkestro koncertą, į operą „Turandot“ 

nacionaliniame operos ir baleto teatre bei V. Mikalausko menų gimnazijos mokytojos ekspertės L. 

Golubevos seminaras „Kūrinių interpretacija“, kuriame dalyvavo fortepijono klasės mokiniai. 

Ryškiausi mokyklos organizuoti 2020 renginiai. Prevencinys renginys „Naktis mokykloje“, CD 

pristatymo koncertas, skirtas Vasario 16-ajai, Lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, koncertas „Lik sveika, vasarėle“, virtualus 

akordeono klasės mokinių konkursas „Antiviruso garsai“. 

2020 metų renginių skaičius 

Metai Mokykloje 

organizuoti 

renginiai 

Mokyklos 

tradiciniai 

renginiai 

Pasvalio muzikos 

mokyklos mokinių 

pasirodymai kitų 

įstaigų 

organizuotuose 

renginiuose 

Muzikos ir meno 

mokyklų 

švietėjiški 

koncertai 

Pasvalio muzikos 

mokyklos 

mokiniams 

2020 45 7 19 4 

8.7. Gerinant ugdymo aplinkas 2020 metų pavasarį atliktas pagrindinės koncertų salės remontas. 

Išlygintos, nutinkuotos ir naujai nudažytos salės sienos, pakeistos senos durys taip pat nupirktos  

papildomos 28 kėdes, jos buvo sumontuotos rudenį ir yra identiškos 2019 metų rekonstrukcijos 

metu sumontuotoms kėdėms, sumontuota garso aparatūra. Vasarą atliktas vienos iš mokymo 

patalpų remontas. Remonto metu atnaujinta grindų danga, įrengta pakabinamų akustinių lubų 

konstrukcija, sumontuoti nauji LED energiją taupantys ir užtikrinantys tinkamą patalpų apšvietimą 

šviestuvai, įrengta akustinė pertvara. Siekiant užtikrinti sklandų nuotolinį darbą karantino metu, 

nupirkti 3 nauji nešiojami kompiuteriai. Įsigyti muzikos instrumentai: smuikas, dvi gitaros, 

trombonas bei klarnetas. 
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IV. 2021 M. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI,  

JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
9.     2021 metų veiklos planas. 

9.1.  Mokyklos tikslai: 

• skatinti mokinių ir mokytojų ugdymo(si) motyvaciją organizuojant edukacines išvykas,  

profesionalų atlikėjų, kūrėjų renginius, dalyvaujant konkursuose festivaliuose, 

kvalifikaciniuose renginiuose; 

• telkti reflektuojančių, nuolat tobulėjančių ir kūrybingai dirbančių profesionalių mokytojų 

bendruomenę, skatinti įsivertinti veiklos ir ugdymo privalumus bei trūkumus; 

• gerinti ugdymo erdves jas atnaujinat, šiltinant, montuojant garso izoliaciją, perkant muzikos 

instrumentus,  sumontuoti garso ir šviesos įrangą koncertų salėje. 

9.2.  Mokyklos uždaviniai: 

• rengti ir įgyvendinti projektus, dalyvauti konkursuose, festivaliuose, parodose ieškoti 

ugdymo būdų ir priemonių skatinančių meniniams gebėjimams ir pasiekimams įgyvendinti;  

• vykdyti bendrą veiklą su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir vietos bendruomene; 

• siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo; 

• užtikrinti mokyklos aprūpinimą mokymo priemonėmis, medžiagomis, įranga, atnaujinti 

ugdymo erdvės; 

• dėl pablogėjusio susisiekimo maršrutiniais autobusais derinti ugdymo procesą, 

tvarkaraščius, ieškoti būdų, kaip išspęsti šią problemą. 

9.3.  2021 metų Mokytojų tarybos posėdžių planas  

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

 

 

1. 

 

Metinės veiklos plano pristatymas.   

Mokyklos perspektyvos. 

 

I pusmečio pažangumo ir lankomumo analizė. 

 

Sausio 6 d. 

11.00  

 

Br. Mainonienė 

Metodinės grupės 

 

 

 

2. 

 

II pusmečio ugdomojo darbo rezultatų analizė, 

mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

 

Ugdymo plano 2021-2022 m.m. projekto svarstymas. 

 

Baigiamųjų klasių mokinių pasiekimų aptarimas. 

 

2020-2021 m. m. pedagoginio darbo krūvio projekto 

pristatymas. 

 

Birželio 8 d. 

12.00 

Br. Mainonienė 

R. Maziliauskienė  

Metodinės grupės 

 

 

 

3. 

 

Ugdymo plano 2021-2022 m.m. pristatymas. 

 

Supažindinimas su pedagoginio darbo krūviu 2021- 

2022  mokslo metams.  

 

2020-2021 mokslo metų darbo planavimo 

numatymas, darbo formų ir būdų aptarimas. 

 

Rugpjūčio 31 d. 

11.00 

 

B. Mainonienė 

Metodinės grupės 

 

9.4.  2021 metų Mokyklos tarybos veiklos planas 
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Tikslas: Telkti  mokyklos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir mokyklos tikslų 

bei uždavinių efektyviam ir kokybiškam įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

• Laikytis Mokyklos tarybos nuostatų ir demokratiškumo principu vykdyti priskirtas 

funkcijas. 

• Inicijuoti bendruomenės narių sąmoningumą ir atsakomybę už mokyklos misiją ir viziją.  

• Stebėti ir kompetentingai vertinti įvairias mokyklos veiklos sritis. 

 

• Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų mokyklos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

• Siekti  visų mokyklos savivaldos organų bendradarbiavimo. 

Eil. 

Nr. 

Darbo veiklos kryptys Data,  

atsakingi vykdytojai 

1. Prašymų dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą svarstymas ir 

sprendimas. 

2021 sausio 28 d. 

Tarybos nariai 

2. Dalyvavimas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos veikloje. 

Visus metus 

Tarybos nariai 

 

3. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias 

ugdymo procese ar mokyklos bendruomenės veikloje, 

atsižvelgiant į tėvų (rūpintojų, globėjų) bei visos mokyklos 

bendruomenės interesus.  

Visus metus 

Tarybos nariai 

4. Pasiūlymų ir pagalbos teikimas organizuojant įvairius 

mokyklos renginius bei veiklas, bendradarbiaujant su visais 

mokyklos savivaldos organais bei komisijomis. 

 

Visus metus 

Tarybos nariai  

5. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) 

svarstymas. Pasiūlymų mokyklos administracijai teikimas. 

Visus metus 

Tarybos nariai 

6. Mokyklos ūkinės – finansinės veiklos svarstymas. Visus metus 

Vyr. buhalterė 

7. Mokymo priemonių, knygų  2021-2022 m. m.  užsakymo 

planavimas ir aprobavimas. 

Raštvedė 

8. Ugdymo plano 2021 - 2022 m. m. derinimas ir pedagoginio 

darbo krūvio analizė. 

2021 m. rugpjūtis 

Direktorė 

9. Prašymų dėl atleidimo nuo mokėjimo už mokslą svarstymas 

ir sprendimas dėl atleidimo. 

 

2021 m. sausio 28 d. 

2021 m. rusėjo 29 d.  

Tarybos nariai 

10. Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo(si) procese bei 

mokyklos bendruomenės veikloje, analizavimas ir 

sprendimas. 

Visus metus 

Tarybos nariai 

11. Pasiūlymų teikimas 2% pajamų mokesčio surinktų lėšų 

panaudojimui. 

2021 m. gruodis 

Tarybos nariai 

12. Mokyklos 2021 m.  ūkinės - finansinės veiklos ataskaitos 

aptarimas.  2022 m. biudžeto lėšų paskirstymas.  

2021 m. gruodis 

Vyr. buhalterė, 

Direktorė 

13. 2022 m. metinės veiklos programos derinimas. 2021 m. gruodis 

Direktorė 

14. Mokyklos tarybos veiklos plano 2021  m. sudarymas. 2021 m. gruodis 

Tarybos pirmininkas 

 

9.5. 2021 metų Mokytojų atestacinės komisijos veikla. 

Tikslas: Planingai ir tikslingai organizuoti ir vykdyti mokytojų atestaciją. 

Uždaviniai: 

• Planuoti mokytojų atestaciją. 
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• Siekti, kad visiems, pareiškusiems norą atestuotis, būtų sudarytos reikiamos 

sąlygos. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingas 

1. Atestacinės komisijos posėdžiai 

 

2021-06-08 

2020-12-08 

Direktorė 

2. Pedagogų atestavimo perspektyvinės 

programos tikslinimas. 

Gruodžio mėn. Direktorė 

 

9.6. 2021 metų Metodinės tarybos veiklos planas  

Tikslas: Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo. 

     Uždaviniai: 

• Užtikrinti metodinių ir dalykinių mokytojų bendradarbiavimą, 

• Skleisti pedagogines ir metodines  naujoves, 

• Dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją, 

• Bendradarbiauti su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos suaugusiųjų 

švietimo centru. 

Darbo formos: atviros pamokos, konkursai, renginiai, mokinių koncertai ir kita meninė veikla, 

darbų parodos, vaizdinių-didaktinių mokymo priemonių rengimas, dalykinis ir profesinis 

bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, vykimas bei dalyvavimas kursuose, konferencijose, 

metodinės literatūros kaupimas ir sisteminimas, meistriškumo pamokos, išvykos. 

Numatomi rezultatai: Pedagogai dalinsis gerąja patirtimi. Skleis metodines ir dalykines naujoves. 

Dalyvaus seminaruose, kvalifikacinėse išvykose. Pedagogai rengs metodines ugdymo programas,  

mokymo ir mokymosi priemones, jas pristatys kolegoms. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Data Atsakingas 

1. Atvirų pamokų, renginių stebėjimas, 

analizavimas ir apibendrinimas. 

Visus 

metus 

L. Trepekūnienė 

2. Pedagogų parengtų ugdymo programų, 

metodinių priemonių, mokymo ir mokymosi 

priemonių derinimas ir jų sklaidos inicijavimas 

ir koordinavimas. 

Visus 

metus 

Metodinė taryba 

3. Metodinės, pedagoginės literatūros naujienų, 

pedagogams skirtų informacinių leidinių, 

lankytų seminarų, konferencijų apžvalga ir 

aptarimas 

Visus 

metus 

Metodinė taryba 

4. Metodinės išvykos.  Pagal 

poreikį 

Metodinė taryba 

5. Kvalifikacijos tobulinimo skatinimas ir sklaida Visus 

metus 

Metodinė taryba 

6. 2021 metų metodinės tarybos veiklos ataskaita. 

2022 metų metodinės tarybos veiklos programos 

patvirtinimas. 

2021 m. 

gruodis 

L.Trepekūnienė 

 

9.7. 2021 metų Darbo su mokiniais planas. 

Tikslas: suteikti sąlygas mokinių saviraiškai organizuojant renginius, dalyvaujant konkursuose bei 

koncertuose. 

Uždaviniai: 

• Taikyti įvairias ugdymo formas mokinių motyvacijai skatinti. 

• Suteikti galimybes vaikams ir jaunimui visapusiškai tyrinėti meno pasaulį, patirti pažinimo 

džiaugsmą, patiems aktyviai veikti, numatyti, ieškoti, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo 

būdus, spręsti iškilusias problemas. 
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• Grįsti vaikų ir jaunimo pasitikėjimą savimi, sudarant galimybes naujos asmenybės 

saviraiškai. 

 SAUSIO MĖNESIO PLANAS 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Virtuali fortepijono VII 

kl. mokinių perklausa 

01-22 Virtuali erdvė Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

2.  Kūrybinė 

valandėlė,,Corona mano 

pasaulyje‘‘ 

01-21 Virtuali erdvė Solfedžio grupės N. Puodžiūnienė 

VASARIO MĖNESIO PLANAS 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Akordeono baigiamosios 

klasės mokinių perklausa 

02-04 Virtuali erdvė T. Samulėnas E. Rodžienė 

2.  Koncertas LRT 

televizijos laidoje 

“ Duokim Garo“ 

02-06 Vilnius* Mergaičių 

choras 

„Svalija“,mergai

čių vokalinis 

ansamblis. 

R. Andžiuvienė 

3.  Akordeono festivalis 

Kauno J. Gruodžio 

muzikos mokykloje 

Vasaris Virtuali erdvė V. Isajevas R. Andžiuvienė 

4.  Respublikinis integruotas 

dailės ir muzikos 

projektas „Nupiešiu savo 

Lietuvą mažytę“. 

02-16 Virtuali erdvė Ankstyvojo 

ugdymo 

mokiniai 

E. Lavickienė 

5.  Lietuvos valstybės 

atkūrimo vasario 16 d. 

koncertas 

02-15 Virtuali erdvė Mergaičių 

choras „Svalija“, 

mergaičių 

vokalinis 

ansamblis 

R. Andžiuvienė 

6.  Išvyka į operos ir baleto 

teatrą, operą ,,Penki 

Merės stebuklai“ 

02-21 Vilnius 

(pagal esamą 

tuo metu 

situaciją) 

mokyklos 

mokiniai 

D. Garlauskienė 

7.  Kanklių baigiamosios 

klasės mokinių perklausa 

02-25 Virtuali erdvė Ineida 

Latvaitytė 

B. Petrauskienė 

8.  Smuiko klasės mokinių 

techninė įskaita 

02-22-26 Virtuali erdvė Smuiko II-V 

klasių mokiniai 

G. Petrušaitienė 

9.  Virtuali paroda Data 

derinama 

Virtuali erdvė Dailės klasės 

mokiniai 

E. Andriūnaitė 

10.  Bethovenui skirtas 

renginys 

Data 

derinama 

Virtuali erdvė Mokyklos 

mokiniai 

D. Garlauskienė 

L. Trepekūnienė 

11.  Tautosakos ekranizacijos 

konkursas „Animuoju 

lietuvišką pasaką“ 

2021-02 

iki 12 mėn 

Virtuali erdvė Dailės klasės 

mokiniai 

A.Pleiris 

12.  Užgavėnių popietė 

,,Žiema bėk iš kiema‘‘ 

02-25 Virtuali erdvė Solfedžio grupės N. Puodžiūnienė 
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13.  Fortepijono VII kl. 

mokinių perklausa 

02-25 Virtuali erdvė VII klasė 

mokiniai 

L. Trepekūnienė 

 

KOVO MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Rajono dailės olimpiada 03-09 Dailės klasės Pasvalio rajono 

mokyklų 

moksleiviai 

A.Pleiris 

2.  Akordeono klasės 

renginys „Grojame 

Lietuvišką pjesę“ 

03-09 I a. salė Visi akordeono 

klasės mokiniai 

E. Rodžienė 

3.  Koncertas Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo metinėms 

paminėti 

03-09 I a. salė Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

4.  Mokyklos solfedžio 

konkursas. 

03-11 35 kab. Solfedžio grupės N. Puodžiūnienė 

5.  Smuiko klasės mokinių 

lietuviškos muzikos 

kūrinių koncertas 

03-19 44 kab. Smuiko klasės 

mokiniai 

G. Petrušaitienė 

6.  Fortepijono VII klasės 

mokinių perklausa 

03- 22  I a. salė Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

7.  Akordeono baigiamosios 

klasės mokinių perklausa 

03-25 I a. salė T. Samulėnas E. Rodžienė 

BALANDŽIO MĖNESIO PLANAS 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Mokinių tarybos ir 

jaunių choro 

dalyvavimas 

kasmetinėje akcijoje 

„Darom 2021“. Senojo 

Pasvalio parko 

tvarkymas. 

(Erasmus projekto 

veikla) 

Balandis Senasis 

parkas 

Pasvalio MM 

Jaunių choras ir 

mokinių taryba 

R. Maziliauskienė, 

R. Andžiuvienė 

1.  Respublikinė keramikos 

paroda-konkursas 

„Pasaka“ 

04-03 Biržų miesto 

biblioteka 

Pasvalio MM 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

2.  Projektas „Menas gydo 

kūną ir sielą-4“ 

Balandis Pasvalio MM Krinčino A. 

Vienažindžio m-

klos mokiniai 

N. Čiukšienė 

3.  Projektas „Menas gydo 

kūną ir sielą-4“ 

Balandis Pasvalio MM Svalios 

progimnazijos 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

4.  Džiazo festivalis „Jazz 

fontanas“ 

Data 

derinama 

Panevėžys  B. Balčiauskas J. Kepalas, 

A. Viduolis 

5.  Panevėžio regiono 04-06  I a. salė Akordeono E. Rodžienė 
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virtualaus akordeonistų 

festivalis-konkursas 

„AŠ - ARTISTAS!“ 

klasės mokiniai 

6.  Edukacija mokinių 

tarybos vaikams 

„Tapyba ant 

marškinėlių“ 

(Erasmus projekto 

veikla) 

Balandis Virtuali erdvė Mokinių tarybos 

nariai 

R. Maziliauskienė, 

E. Andriūnaitė 

7.  Jaunių choro koncertas  Balandis Šiaulių 2 

muzikos 

mokykla 

Mergaičių 

choras „Svalija“ 

R. Andžiuvienė 

8.  Akordeono klasės 

mokinių duetų 

koncertas 

Balandis I a. salė* Akordeono 

klasės mokiniai 

R. Andžiuvienė 

E. Rodžienė 

9.  Fortepijono VII klasės 

mokinių perklausa 

04-15  I a. salė* Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

10.  Solfedžio konkursas  Balandis Utena Vietinio 

solfedžio 

konkurso 

nugalėtojai 

N. Puodžiūnienė, 

K. Garlauskas 

11.  Fortepijono keliamųjų 

klasių mokinių žinių 

patikra 

04-20 I a. salė* Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

12.  Kanklių baigiamosios 

klasės mokinių 

perklausa su tėvais 

04-22 44 kab.* Kanklių 

baigiamosios 

klasės mokinė 

B. Petrauskienė 

13.  Akordeono 

baigiamosios klasės 

mokinių perklausa 

04-29 44 kab.* T. Samulėnas E. Rodžienė 

14.  Smuiko klasės mokinių 

koncertas, skirtas 

Motinos dienai 

04-30 I a. salė* Smuiko klasės 

mokinaii 

G. Petrušaitienė 

15.  Fortepijono VII klasės 

mokinių perklausa su 

tėvias 

04-30 I a. salė* Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

16.  Tarptautinis konkursas 

„Wind star“ 

04 Virtuali  

erdvė 

J. Berginas P. Dapšauskas 

17.  Fortepijono klasės 

mokinių stambios 

formos atsiskaitymas 

Balandis Klasėse * Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

18.  Projektas " Menas gydo 

kūną ir sielą-5" 

 Dailės klasės Pasvalio Lėvens 

pgr. M-klos 

moksleiviai 

E. Andriūnaitė 

19.  Erasmus projektas 

„Eco-tour“ 

Balandis Virtuali erdvė  R. Maziliauskienė, 

R. Andžiuvienė, 

E. Andriūnaitė 

20.  II instrumento mokinių 

koncertas 

Balandis 44 kab.*  K. Matulienė 
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GEGUŽĖS MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Šeimos diena Data 

derinama 

I a. salė* Mokyklos 

mokiniai 

K. Matulienė 

2.  Keramikos darbų 

paroda „Ant palangės“ 

Gegužė Pasvalio 

knygynas 

Dailės klasės 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

3.  Akordeono klasės 

mokinių koncertas 

skirtas Tarptautinei 

akordeono dienai 

Gegužė I a. salė* Akordeono 

klasės mokiniai 

R. Andžiuvienė, 

E Rodžienė 

4.  Edukacija Pasvalio 

krašto muziejuje 

„Pasvalys – 

smegduobių kraštas“ 

(Erasmus projekto 

veikla) 

Gegužė Pasvalio 

krašto 

muziejus 

Pasvalio MM 

mokinių taryba 

ir mergaičių 

choras „Svalija“ 

R. Maziliauskienė, 

R. Andžiuvienė 

5.  Edukacinė pamokėlė 

Pasvalio lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“ 

05-07 Lopšelis-

darželis 

„Žilvitis“ 

Varinių 

pučiamųjų kl. 

mokiniai 

V. Bičkauskas 

6.  Gatvės muzikos diena Gegužė Pasvlio 

miesto 

gatvėse 

Mokyklos 

mokiniai 

K. Matulienė 

7.  Respublikinis chorų 

festivalis šv. Kotrynos 

bažnyčioje „Dainų 

mozaika“ 

Gegužė Šv. 

Kotrynos 

bažnyčia, 

Vilnius 

mergaičių 

choras „Svalija“ 

R. Andžiuvienė 

8.  Baigiamosios chorinės 

muzikos klasės mokinių 

koncertas 

Gegužė I a. salė Mergaičių 

vokalinis 

ansamblis 

R. Andžiuvienė 

9.  Jaunesniųjų klasių 

chorinio dainavimo 

mokinių atsiskaitymas 

05-06 I a. salė 2-4 kl. Chorinio 

dainavimo 

mokiniai 

R. Maziliauskienė 

10.  Edukacinė pamoka 

,,Pažinkime 

pučiamuosius 

instrumentus“ 

Gegužė 

 

Pasvalio 

rajono 

darželiai, 

mokyklos 

Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

E. Kondrotas 

11.  Baigiamasis solfedžio 

žinių patikrinimas 

05-06 35 kab. Baigiamosios 

klasės mokiniai 

N. Puodžiūnienė, 

K. Garlauskas 

12.  Smuiko klasės mokinių 

koncertas 

05-13 44 kab. Smuiko klasės 

mokiniai 

G. Petrušaitienė 

13.  Fortepijono VII klasės 

mokinių žinių 

patikrinimas 

05-11 I a. salė Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

14.  Kanklių 2-5 klasių 

mokinių žinių patikra 

05-11 I a. salė 2-5 klasių 

mokiniai 

B. Petrauskienė 

15.  Solinio dainavimo kl. 05-12 I a. salė Solinio D. Garlauskienė 
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Koncertas ,,Sveikas 

pavasari“ 

dainavimo 

klasės mokiniai 

V. Eidukaitė 

16.  Ankstyvojo ugdymo 

klasės mokinių 

koncertas tėveliams 

Gegužė I a. salė Ankstyvojo 

ugdymo klasės 

mokiniai 

E. Lavickienė 

17.  Klarneto klasės 

mokinių atsiskaitymas 

Gegužė 44 kab. Klarneto klasės 

mokiniai 

E. Kondrotas 

18.  Kanklių baigiamosios 

klasės mokinių žinių 

patikra 

05-13 44 kab. Ineida 

Latvaitytė 

B. Petrauskienė 

a.  Edukacinė pamokėlė 

Pasvalio lopšelyje-

darželyje „Liepaitė“ 

05-07 Lopšelis-

darželis 

„Liepaitė“ 

Varinių 

pučiamųjų kl. 

mokiniai 

V. Bičkauskas 

19.  Keliamoji solfedžio 

žinių patikra 

05-

17,18,20,21 

klasėse Ketvirtos klasės 

mokiniai 

N. Puodžiūnienė, 

K. Garlauskas 

20.  Akordeono 

baigiamosios klasės 

mokinių perklausa 

05-17 44 kab. T. Samulėnas E. Rodžienė 

21.  Akordeono klasė 

mokinių perklaus ( du 

skirtingo charakterio 

kūriniai) 

05-17-20 I a.salė Visi akordeono 

klasės mokiniai 

E. Rodžienė 

22.  Fortepijono klasės 

mokinių koncertas 

tėveliams ,,Vasaros 

belaukiant,,  

05-18 I a.salė Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

23.  Varinių pučiamųjų 

instrumentų klasės 

mokinių atsiskaitymas 

Gegužė I a.salė Varinių 

pučiamųjų 

instrumentų 

klasių mokiniai 

V. Bičkauskas, 

P. Dapšauskas 

24.  Akordeono keliamosios 

klasės perklausa 

05-20 44 kab. IV kl. mokiniai E. Rodžienė 

25.  Kanklių klasės mokinių 

koncertas tėvams  

05-20 I a. salė Kanklių klasės 

mokiniai 

B. Petrauskienė 

26.  Gitaros klasės mokinių 

koncertas 

05-25 I a.salė Gitaros klasės 

mokiniai 

A.Dunis 

27.  Geriausių dailės klasės 

mokinių II pusmečio 

darbų paroda 

I a. fojė Pasvalio 

MM 

Dailės klasės 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

28.  Dailės moksleivių II 

pusmečio darbų 

peržiūra ir vertinimas 

Gegužė I a. fojė Dailės klasių 

mokiniai 

A.Pleiris, 

N. Čiukšienė, 

E. Andriūnaitė 

29.  Virtuali paroda Gegužė Virtuali 

erdvė 

Dailės klasių 

mokiniai 

E. Andriūnaitė 
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30.  Dailės klasės 

absolventų baigiamųjų 

darbų paroda Pasvalio 

krašto muziejuje. 

Gegužė Pasvalio 

krašto 

muziejus 

Dailės klasių 

mokiniai 

A.Pleiris, 

N. Čiukšienė, 

E. Andriūnaitė 

31.  Neformaliojo ugdymo 

pažymėjimų įteikimo 

šventė. 

Data 

derinama 

Pasavlio 

smegduobių 

parke 

Mokyklos 

mokiniai ir 

mokytojai 

R. Maziliauskienė 

B. Mainonienė 

K. Grabaukas 

 

 

BIRŽELIO MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Vaikų gynimo dienai 

skirtas renginys 

06-01 Mokyklos 

kiemas 

Mokyklos 

mokiniai 

L. Trepekūnienė 

2.  Projektas- opera "Ežio 

namas" 

06-01 I a. salė Jaunučių choras D. Garlauskienė, 

E. Andriūnaitė 

3.  Lietuvos moksleivių 

dainų šventė 

06-03 Klaipėda Jaunučių choras D. Garlauskienė 

4.  Stovykla „Linksmasis 

akordeonas 

Birželis  Akordeonininkų 

orkestras 

E. Rodžienė 

5.  Chorinio dainavimo 

vasaros stovykla 

„Tesuskamba dainos“ 

06-10-19 Pasvalio MM Mergaičių 

choras „Svalija“ 

R. Andžiuvienė 

6.  Tarptautinis chorų 

konkursas Ispanijoje 

06-20-25 Ispanija Mergaičių 

choras „Svalija“ 

R. Andžiuvienė 

7.  Virtuali paroda 

„Namuose CORONA- 

nebaisi III“  

Birželis Virtuali erdvė Dailės klasės 

mokiniai 

A.Pleiris 

8.  Vaikų ir jaunimo 

socializacijos programų 

kūrybinės stovykla 

„Vasaros pasaka“  

Birželis Dailės 

klasėse 

Dailės klasės 

mokiniai 

Dailės mokytojai  

9.  Edukacinė išvyka į 

šiuolaikinio meno mugę 

"Art Vilnius 21" 

Birželis Vilnius  Dailės klasės 

mokiniai 

A.Pleiris 

10.  Mokinių tarybos išvyka Birželis Zarasai Mokinių tarybos 

mokiniai 

R. Maziliauskienė 

 

 

LIEPOS MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Respublikinė Lietuvos 

moksleivių Dainų šventė 

07-04-06 Vilnius Mergaičių 

choras „Svalija“ 

R. Andžiuvienė 
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2.  Fesivalis „Linkuva Jazz 

2021‘ 

07-17 Linkuva Gitaros klasės 

mokiniai 

A.Dunis 

 

RUGSĖJO MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Rugsėjo 1-osios šventė 09-01 I a. salė Pasvalio MM 

mokiniai 

B. Petrauskienė, 

R. Andžiuvienė 

N. Čiukšienė 

2.  Edukacinis džiazo 

muzikos koncertas-

MasterClass 

09-28 Pasvalio MM Gitaros klasės 

mokiniai 

A.Dunis 

3.  Tarptautinė keramikos 

paroda  

Rugsėjis Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

ugdymo 

centras 

Dailės klasės 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

 

 

SPALIO MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Mokytojo dienos šventė 10-05 44 7 klasės 

mokiniai ir 

mokytojai 

R. Maziliauskienė, 

Mokinių taryba 

2.  Fortepijono klasės 

mokinių techninė įskaita 

Spalis klasėse Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

3.  Gedimino Kalino 

jaunimo albumo 

prisatytmas  

Spalis I a. salė Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

4.  Smuiko klasės mokinių 

tehninė įskaita 

10-11-15 klasėse Smuiko I-V 

klasių mokiniai 

G. Petrušaitienė 

5.  Rudens popietė,,Garsų 

vaivorykštė‘‘ 

10-15 44 kab. Visos solfedžio 

grupės 

N. Puodžiūnienė 

6.  Sveikatingumo projektas 

„ Menas gydo kūną ir 

sielą “ 

 

Spalis Dailės klasės Valakėlių sk. 

moksleiviai, 

Pasvalio MM 

moksleiviai ir 

mokytojai 

A.Pleiris 

7.  Renginys skirtas Pasvalio 

MM  

akordeonistų orkestro 20-

mečiui paminėti 

10-28 I a. salė Akordeonistų 

orkestras 

E. Rodžienė 

 

 

LAPKRIČIO MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  
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1.  Fortepijono VII klasės 

mokinių perklausa 

Lapkritis 44 kab. Forpetijono VII 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

2.  Išvyka į operos ir baleto 

teatrą 

Lapkritis Vilnius  Mokyklos 

mokiniai 

D. Garlauskienė 

3.  II instrumento mokinių  

koncertas 

Lapkritis 44 kab. Mokyklos 

mokiniai 

K. Matulienė 

4.  Polifoninės muzikos 

popietė 

11-18 I a.s salė Akordeono 

klasės mokiniai 

R. Andžiuvienė, 

E. Rodžienė 

5.  Adventinės dainos ir 

žaidimai 

11-

22,23,25,26 

35 kab. Visos solfedžio 

grupės 

N. Puodžiūnienė 

6.  Akordeono klasė 

mokinių koncertas 

Lapkritis I a. salė Akordeono 

klasės mokiniai 

R. Andžiuvienė, 

E. Rodžienė 

 

GRUODŽIO MĖNESIO PLANAS* 

Renginiai (koncertai, išvykos, perklausos, patikros ir kt.) 

Eil. 

Nr. 

Informacija  Data Vieta  Dalyviai  Atsakingas  

1.  Fortepijono VII klasės 

mokinių perklausa 

Gruodis 44 kab.  Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

2.  Fortepijono klasės 

mokinių kalėdinis 

koncertas ,,Šv. Kalėdų 

belaukiant“ 

Gruodis I a.salė Fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė 

3.  Ankstyvojo ugdymo 

klasės mokinių 

koncertas tėveliams 

Gruodis 44 kab. Ankstyvojo 

ugdymo klasės 

mokiniai 

E. Lavickienė 

4.  Klarneto klasės 

mokinių atsiskaitymas 

Gruodis 44 kab. Klarneto klasės 

mokiniai 

E. Kondrotas 

5.  Jaunesniųjų klasių 

chorinio dainavimo 

mokinių atsiskaitymas 

Gruodis 

 

44 kab. Chorinio 

dainavimo 

klasės mokiniai 

R. Maziliauskienė 

6.  Gitaros klasės mokinių 

koncertas 

Gruodis I a.salė Gitaros klasės 

mokiniai 

A.Dunis 

7.  Kanklių 1-6 klasių 

mokinių žinių patikra 

12-07 klasėje 1-6 klaisų 

kanklininkės 

B. Petrauskienė 

8.  Smuiko klasės mokinių 

koncertas 

12-09 I a. salė Smuiko klasės 

mokiniai 

G. Petrušaitienė 

9.  Kontrolinės solfedžio 

pamokos 

12-

13,14,16,1

7,20,21 

klasėse Visos solfedžio 

grupės 

N. Puodžiūnienė 

10.  Akordeono klasės 

mokinių Kalėdinis 

koncertas tėveliams 

„Jau greit Kalėdos...“ 

12-14 I a. salė Akordeono 

klasės mokiniai 

E. Rodžienė, 

R. Andžiuvienė 

11.  Solinio dainavimo 

klasės mokinių 

kalėdinis koncertas 

Gruodis 44 kab. Solinio 

dainavimo 

klasės mokiniai 

G. Šinkevičienė 

12.  Mokyklos Kalėdinis 

koncertas (bendras) 

12-16 I a. salė Pasvalio MM 

mokiniai 

B. Petrauskienė, 

L. Trepekūnienė, 

D. Garlauskienė, R. 
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Andžiuvienė 

13.  Dailės moksleivių I 

pusmečio darbų 

peržiūra ir vertinimas 

Gruodis 

 

I a. foje Dailės klasių 

mokiniai 

A.Pleiris, 

N. Čiukšienė, 

E. Andriūnaitė 

14.  Virtuali paroda 

„Namuose CORONA- 

nebaisi IV“ 

Gruodis 

 

Virtuali erdvė Dailės klasių 

moksleiviai 

A.Pleiris 

15.  N. Klimavičiūtės 

mokinių virtualus 

muzikinis sveikinimas 

Gruodis Virtuali erdvė Fortepijono 

klasės mokiniai 

N. Klimavičiūtė 

16.  K. Matulienės mokinių 

kalėdinis koncertas 

Gruodis I a. salė  K. Matulienė 

17.  Keramikos darbų 

kalėrdinė paroda „Ant 

palangės“ 

Gruodis Pasvalio 

knygynas 

Dailės klasės 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

18.  Dailės klasės mokinių 

darbų paroda Kalėdoms 

Gruodis I a. foje Dailės klasės 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

*Renginiai gali būti perkialiami į virtualią erdvę, arba visai neįvykdomi. 

4.8. 2021 m. Mokinių tarybos planas. 

Tikslas: atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, 

pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę, plėtoti mokinių savivaldą, padėti išsiaiškinti 

problemas bei spręsti jas bendradarbiaujant su mokytojais ir administracija, kurti muzikos 

mokykloje draugiškumo ir tarpusavio supratimo atmosferą, organizuoti mokinių laisvalaikį bei 

prisidėti, puoselėjant jaukią ir saugią aplinką mokykloje. 

Uždaviniai: 

• skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas 

puoselėjančios asmenybės ugdymąsi; 

• numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei; 

• stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų; 

• prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo; 

• padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla. 

Eil.nr. Veikla Data Atsakingas 

1.  Mokinių tarybos naujo veiklos plano 

sudarymas. 

01-07 

 

K. Vasilevičiūtė,  

Mokinių taryba 

2.  Mokinių tarybos dalyvavimas 

kasmetinėje akcijoje „Darom 2021“. 

Senojo Pasvalio parko tvarkymas. 

(Erasmus projekto veikla) 

Balandis R. Maziliauskienė, 

Mokinių taryba 

3.  Edukacija mokinių tarybos vaikams 

„Tapyba ant marškinėlių“ 

(Erasmus projekto veikla) 

Balandis 

 

R. Maziliauskienė, 

Mokinių taryba 

4.  Edukacija Pasvalio krašto muziejuje 

„Pasvalys – smegduobių kraštas“ 

(Erasmus projekto veikla) 

Gegužė 

 

R. Maziliauskienė, 

Mokinių taryba 

5.  2020-2021 mokslo metų mokinių 

tarybos veiklos aptarimas  

2021-05 R. Maziliauskienė, 

K. Vasilevičiūtė 

6.  Mokinių tarybos išvyka 2020-06 R. Maziliauskienė 

Mokinių taryba 

7.  Mokytojo dienos šventė 2021-10-05 K. Vasilevičiūtė 

Mokinių taryba 

8.  Tolerancijos dienos minėjimas 2021-11-16 R. Maziliauskienė, 

Mokinių taryba 
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9.  Dalyvavimas mokyklos renginių 

organizavime. Pagalba ruošiantis 

mokyklos renginiams. 

Savanoriavimas mokykloje 

organizuojamuose koncertuose, 

festivaliuose, projektuose ir kt. 

Visus mokslo 

metus 

Mokinių taryba 

4.9. 2021 metų bendradarbiavimas su tėvais planas. 

Tikslas: Sukurti ir išlaikyti emocinį ryšys tarp tėvų ir vaikų, kai vaiko pasaulis prasiplečia iki 

mokyklos ir visuomeninių pareigų, suteikti tėvams sąlygas išlikti vis platesnės jų veiklos dalyviais.  

Uždaviniai: 

• Organizuoti bendrus renginius su mokinių tėvais, artimaisiais, įtraukti juos į veiklas. 

• Teikti informaciją apie ugdymo naujoves, pasiekimus, poreikius, įtraukiant juos mokyklos 

savivaldą. 

• Vykdyti ir organizuoti individualius susitikimus ir pokalbius su mokinių tėvais. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingas 

1. Baigiamosios klasės perklausos – 

susirinkimai  tėveliams 

Balandis- 

gegužė 

Metodinės grupės,  

Mokyklos vadovai 

2. Įvairių klasių ir mokomųjų dalykų koncertai 

– susirinkimai tėveliams 

Balandis - 

gegužė, 

lapkritis-

gruodis 

Metodinės grupės,  

Mokyklos vadovai 

3. Koncertas  šeimos dienai paminėti Gegužės 14 d. Metodinės grupės,  

Mokyklos vadovai 

4. Neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimo 

šventė. 

Gegužės 31 d. Mokyklos vadovai 

Baigiamųjų klasių 

mokinių mokytojai 

5. Mokslo ir žinių diena Rugsėjis Mokyklos vadovai 

Mokytojai  

7. Kalėdiniai koncertai - patikros tėveliams Gruodis Metodinės grupės 

Mokytojai 

8. Informacinių lankstinukų tėvams rengimas 

ir sklaida 

Visus metus Mokyklos vadovai 

9. Išvykos į šventes, koncertus, festivalius. Visus metus, 

pagal poreikį 

Mokytojai 

10. Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais.  Visus metus Mokyklos vadovai 

Mokytojai 

4.10. 2021 m. bendravimas su socialiniais partneriais.  

Tikslas: Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir ieškoti naujų socialinių partnerių. 

Uždaviniai: 

• Teikti partneriams pagalbą organizuojant ir vykdant įvairią veiklą. 

• Dalyvauti partnerių veikloje ir skatintu juos dalyvauti mūsų organizuojamoje veikloje.  

• Dalintis gerąja darbo patirtimi. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingas 

1. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su 

rajono bei respublikos švietimo bei kitomis 

įstaigomis. 

Visus metus B.Mainonienė 

2. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su 

užsienio socialiniais partneriais. 

Visus metus B.Mainonienė 

3. Bendrų renginių organizavimas su 

socialiniais parteriais, dalyvavimas 

socialinių partnerių renginiuose. 

Visus metus Administracija, 

mokytojai 
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4. Prevencinių renginių organizavimas.  Mokslo metai R. Maziliauskeinė. 

Mokinių taryba 

5. Susitikimai su socialiniais partneriais dėl 

bendrų veiklų planavimo  

Rugsėjis -

gruodis 

B.Mainonienė 

R. Maziliauskeinė 

 

4.11. 2021 m. Finansinės – ūkinės veiklos, turto ir lėšų valdymo planas 

Tikslas: Planingai ir racionaliai vykdyti finansinę-ūkinę veiklą. 

Uždaviniai: 

• Planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus terminus. 

• Supažindinti mokyklos bendruomenę su finansine veikla, turto ir lėšų valdymu. 

• Vykdyti konkrečius darbus pagal numatytą planą ir turimas lėšas. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingas 

1. 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos finansinių-ūkinių dokumentų 

rengimas: 

1. Apsirūpinimo mokymo priemonėmis, 

metodine bei ugdymo literatūra, 

inventoriumi planavimas. 

 

2. Mokytojų krūvio skaičiavimas ir etatų 

sąrašo rengimas 

 

 

3. Mokyklos sąmatos projekto rengimas. 

 

 

4. Finansinių ataskaitų rengimas. 

 

 

6. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių 

pildymas 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

 

Rugpjūčio, 

rugsėjo mėn. 

 

Spalio 

lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

Kiekvieno 

mėn.pabaig. 

 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

raštvedė, mokytojai,  

vyr. buhalterė 

Direktorė,  

vyr. buhalterė 

 

 

Direktorė,vyr.buhalterė 

 

 

Vyr.buhalterė, 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

2. 

 

 

 

 

Mokyklos finansinės veiklos viešinimas: 

1. Finansinių ataskaitų pristatymas 

mokyklos bendruomenėje. 

 

2. Mokyklos bendruomenės 

supažindinimas su patvirtintais 

asignavimais. 

Sausio, 

kovo 

 mėn. 

 

Vasario, kovo 

mėn. 

Direktorius 

 

 

 

Direktorius 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinė veikla: 

1. Turto inventorizacija. 

 

 

 

2. Apsirūpinimas mokymo 

priemonėmis, metodine bei ugdymo 

literatūra, inventoriumi. 

 

3. Einamieji remonto darbai, grupinių 

klasių atnaujinimas, administracinių 

patalpų remontas. 

 

Lapkričio, 

gruodžio mėn. 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Visus metus 

 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Turto inventorizavimo 

komisija 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

raštvedė, mokytojai,  

vyr. buhalterė 

 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 

______________________________________ 


