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PRITARTA 

Mokyklos tarybos posėdyje 

2022 m. sausio 24 d. 

Protokolo Nr. 1   

 

PATVIRTINTA  

Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokyklos direktoriaus  

2022 m. vasario 10 d.  

įsakymu Nr. V-  

 
 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLOS  

VEIKLOS PLANAS 

2022 M.  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos (toliau – Mokyklos) 2022 metų veiklos planas 

(toliau – planas) parengtas atsižvelgiant į strateginį įstaigos planą, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadas ir siūlymus, SSGG analizę, NMVA išorės vertinimo išvadas, bendruomenės 

poreikius. Veiklos planas nustato metinius Mokyklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir 

priemones uždaviniams vykdyti. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, siekiama teikti 

kokybiškas meninio ugdymo paslaugas, atitinkančias nuolat besikeičiančias visuomenės reikmes, 

tenkinti Kelmės rajono ir miesto vaikų meninio ugdymo(si) poreikius, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudojant švietimui skirtus išteklius.  

2. Programą rengė Mokyklos direktoriaus 2021 gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl darbo 

grupės sudarymo 2022 m. veiklos planui parengti“ patvirtinta grupė. Planą įgyvendins Mokyklos 

administracija, mokytojai bei kiti darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. Mokyklos 2022 m. veiklos 

planas suderinamas su Mokyklos taryba ir tvirtinamas Mokyklos direktoriaus. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

3. Vizija – ugdyti kūrybingą, laisvą asmenybę, gebančią gyventi ir atsakingai veikti 

kintančioje (šiuolaikinėje) visuomenėje. 

4. Misija – atskleisti kiekvieno mokinio prigimtines galias ir teikti kokybišką meninį 

išsilavinimą. 

5. Prioritetai: 

Ugdymas orientuotas į vaiką; 

Meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas; 

Savivaldos institucijų, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas; 

Inovatyvios ir modernios ugdymosi aplinkos. 

6. Mokykla funkcionuoja ir vystosi nuolat kintančiomis aplinkos sąlygomis, veikiama 

politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir kitų veiksnių. Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykla – save analizuojanti, priimanti sprendimus, atsižvelgianti į bendruomenės narių poreikius 

institucija, besivadovaujanti Mokyklos nuostatais, bendru susitarimu priimtomis vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, užtikrinanti mokiniams meninę saviraišką, psichologinį ir fizinį saugumą bei 

darbingą aplinką. Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklai vadovauja 

Beata Pralgauskienė. Mokykloje yra 3 metodinės grupės – akordeono, liaudies, mušamųjų ir 

pučiamųjų instrumentų, choreografijos skyriaus; instrumentinio – styginių ir fortepijono 
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instrumentų; teorinio, solinio ir chorinio dainavimo, dailės skyriaus. Dirba 30 mokytojų:11 

metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai. Mokykloje vykdomos formalųjį švietimą 

papildančio pradinio ir pagrindinio muzikos, šokio ir dailės ugdymo programos ir neformaliojo 

ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo choreografijos ugdymo, mėgėjų, išplėstinio ir 

suaugusiųjų ugdymo programos. 

 

III SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. 2021 metų veiklos planas yra tęsinys veiklos, kuria siekiama įgyvendinti mokyklos 

strateginio plano nuostatas. 2021 metų veiklos planas, įgyvendinant įvairias priemones, buvo 

orientuotas į šiuos veiklos aspektus: mokinių socialinis kontekstas, mokymosi rezultatų analizė, 

mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, projektinėje veikloje, pamokų stebėsena pamokos 

vadybos (planavimo ir organizavimo) tobulinimas, integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas, naujų 

muzikos instrumentų, metodinių mokymo priemonių įsigijimas.  

8. Atlikus 2021 metų veiklos plano analizę nustatyta: 

8.1. mokinių socialinis kontekstas: 

8.1.1. mažėja mokinių skaičius: 
 

303 308

Mokinių skaičius

 
 

8.1.2. didėja atleistų nuo užmokesčio už mokslą mokinių skaičius (procentais): 

 

2,97%
2,27% 2,37%

2019 M. 2020 M. 2021 M.

Atleistų nuo mokesčių už mokslą mokinių skaičius 

 
 

8.1.3. didėja mokesčio už mokslą 20 proc. (iš vienos šeimos mokosi 2 vaikai) sumažinimo 

skaičius: 
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8.1.4. didėja mokesčio už mokslą 50 proc. (iš vienos šeimos mokosi 3 ir daugiau vaikų) 

sumažinimo skaičius: 

 

 
 

8.2. Mokykla, siekdama, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) 

rezultatų, įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir meninių dalykinių kompetencijų, 

2021  metais didelį dėmesį skyrė bendrųjų formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio 

šokio ir dailės ugdymo programų atnaujinimui ir veiksmingam jų įgyvendinimui, kokybiškam 

ugdymui(si), tinkamų mokymui(si) sąlygų sudarymui, kad mokiniai plėtotų meninius individualius 

gebėjimus ir įgūdžius, tobulintų meninę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas.  

8.2.1. užtikrintas įgyvendinamų programų funkcionavimas ir ugdymo paslaugų kokybė – 

aukštas mokinių pasiekimų ir pažangos mokymosi vidurkis: 
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8.2.2. 2021 metais įgijusių formalųjį švietimą papildančio pradinį ir pagrindinį muzikos, 

dailės, šokio ugdymo programų išsilavinimą mokinių skaičius ir procentinė dalis nuo bendro 

besimokančių mokinių skaičiaus (2021 m. gegužės 31 d. duomenys): 

• įgijusių pradinį muzikos, dailės ir šokio ugdymo programų išsilavinimą mokinių skaičius – 

29  (9,83 proc.); 

• įgijusių pagrindinį muzikos ir dailės ugdymo programų išsilavinimą mokinių skaičius – 

20  (6,77 proc.). 

8.2.3. mokinių, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programas skaičius ir procentinė dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus (2021 m. rugsėjo 1 d. duomenys): 

• ankstyvojo muzikinio ir šokio ugdymo programos – 18 (6,36 proc.); 

• mėgėjų muzikinio ir dailės ugdymo programos – 72 (25,79 proc.) 

• išplėstinio muzikinio ugdymo programos – 16 (5,65 proc.); 

• suaugusiųjų muzikinio ir šokio ugdymo programos – 9 (3,1 proc.). 

9. 2021 m. besitęsiant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje dėl COVID-19 ligos 

plitimo grėsmės, mokyklos bendruomenei toliau reikėjo ieškoti naujų metodų mokinių nuotolinio 

mokymo motyvacijai ir sėkmingai įgyvendinti ugdymo procesą. Dirbant nuotoliniu būdu 

atsiskleidžia mokytojų kompetencijos, kūrybiškumas. Didelis dėmesys buvo skiriamas tam, kad 

dalykų programos atitiktų keliamus reikalavimus ir būtų pritaikytos darbui virtualioje erdvėje. 

Metodinė taryba ir sutelktos darbo grupės dirbo ir teikė siūlymus ugdymo planui 2021–2022 m. m. 

ir mokyklos 2021 m. veiklos planui parengti. Mokytojų taryba svarstė ugdymo programų 

įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi 

rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus. 

10. Per 2021 m. 86,95 proc. visų mokyklos mokytojų tobulino savo profesines ir bendrąsias 

kompetencijas metodinėse konferencijose, seminaruose, meistriškumo pamokose, mokymuose. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos žinios ir gebėjimai taikomi praktinėje veikloje. 

Plėtojamas profesinis bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida, aktyvesnė mokytojų 

komunikacija ir platesnis dalijimasis gerąją patirtimi ir pasiekimais dirbant nuotoliniu būdu. 

11. Mokykla bendradarbiavo su socialiniais partneriais, palaikė ir tobulino ryšius su 

respublikos meno ir muzikos mokyklomis. Mokyklos muzikos skyriaus mokytojai aktyviai ruošė 

mokinius nuotoliniams tarptautiniams ir respublikiniams konkursams: dalyvavo 44 (15 proc.) 

mokiniai. Ugdoma koncertinė praktika, sceninė patirtis, vertybinės nuostatos: patriotiškumas, 

pilietiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, atsakomybė, pagarba, kūrybingumas. Plano 

įgyvendinime dalyvavo tėvai. Mokykloje taikomos įvairios bendradarbiavimo formos su tėvais 

(globėjais). Organizuojami individualūs dalykų mokytojų tėvų susirinkimai. Apie mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, tėvai informuojami mokyklos internetinėje 

svetainėje, Mokyklos facebook paskyroje, elektroniniame dienyne TAMO. Tėvai gauna informaciją 

apie vaiko ugdymąsi iš mokytojų, dalyvaudami tėvų susirinkimuose, mokinių koncertuose ar 

individualių pokalbių metu. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS SSGG 

 

12. 2022 metų metinis veiklos planas – tai viena iš pakopų įgyvendinant mokyklos 

strateginius tikslus, koreguojant silpnąsias puses bei išryškinant stipriąsias (SSGG analizės 

pagrindu).  

 

STIPRYBĖS 

Įvairiapusiška ugdymo programų pasiūla (nuo ankstyvojo iki išplėstinio ugdymo). 

Inicijuojamos meninės programos, šalies konkursai, dalyvaujama projektuose su šalies ir užsienio 

partneriais. 

Puikūs, reprezentuojantys mokyklą ir rajoną ugdytinių pasiekimai respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose. 
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Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir tęstinumas. 

Elektroninio dienyno įdiegimas. 

Pedagogai turi kompiuterizuotas darbo vietas, interneto prieigą kabinetuose. 

Nuolatos gerinama įstaigos materialinė bazė. 

Įrengta mini poilsio oazė mokiniams. 

SILPNYBĖS 

Tobulintina pamokos vadyba. 

Komandinio darbo, bendradarbiavimo trūkumas. 

Mažai naudojamos šiuolaikiškos ugdymo priemonės. 

Nepakankamas IT taikymas/panaudojimas ugdymo procese. 

Nepakankamas tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą ir veiklą mokykloje. 

GALIMYBĖS 

Integruotų pamokų aktyvinimas. 

Pedagogai nuolat gilina dalykines kompetencijas. 

Dalijimasis gerąja pedagogine bei dalykine patirtimi (mokytojams). 

Aktyvus bendradarbiavimas. 

Platesnis IKT taikymas ugdymo procese. 

Aktyvesnis tėvų įtraukimas į ugdymo procesą ir veiklą mokykloje. 

Pamokos vadybos įgūdžių tobulinimas. 

Instrumentų bazės atnaujinimas. 

GRĖSMĖS 

Specialistų trūkumas. 

Daugelis mokytojų dirba keliose ugdymo įstaigose. 

Didelis mokinių užimtumas bendrojo ugdymo mokyklose. 

Nepalanki epidemiologinė situacija koreguojanti numatytas mokyklos veiklas. 

Švietimo sistemos reformos nestabilumas. 

Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

13. 2022 m. Mokyklos veikla orientuojama į metodinės veiklos, gerosios patirties sklaidą, 

meninę, koncertinę bei konkursinę veiklą. Plane numatomos veiklos, atsižvelgiant ir į Mokyklos 

strateginį planą. Veiklos plane numatytos atviros, integruotos pamokos, seminarai Mokyklos 

bendruomenei bei respublikos mokytojams. Ypatingas dėmesys skiriamas mokytojų 

kompetencijoms tobulinti. 

 

I tikslas – užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymą(si). 

1.1. uždavinys: organizuoti veiklas kūrybiniam mąstymui aktyvinti ir rezultatams pristatyti. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Laukiamas rezultatas, 

poveikis 
Terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Atsiskaitymo 

forma 

1.1.1. vykdyti tinklinę 

(pagal metodinės 

grupės partnerystę) 

pamokų stebėseną, 

skleisti gerąją patirtį 

organizuojant atviras ir 

integruotas pamokas, 

organizuoti metodinę 

dieną.  

50 proc. mokytojų 

dalyvauja tinklinėje 

pamokų stebėsenoje.  

80 proc. mokytojų 

kolegialiai 

dalinasi apie naujų 

metodų diegimą 

pamokoje/veikloje 

organizuotoje metodinėje 

dienoje. 40 proc. 

2022 m. 

 

 

 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

vadovai, 

mokytojai. 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse. 

1.1.2. praktikuoti 2022 m. 
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veiklas kūrybiniam 

mąstymui aktyvinti. 

mokytojų organizuoja 

atviras ir integruotas 

pamokas. 

1.1.3. vertinti 

mokymąsi mąstant apie 

sėkmes ir tobulintinus 

aspektus. 

Atnaujintas „Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

aprašas“ bus taikomas 

ugdymo procese. 

Mokinių pažanga 

nuosekliai fiksuojama 

elektroniniame dienyne. 

2022 m.  

 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių 

grupių vadovai 

Pristatyta 

mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

1.2. uždavinys: taikyti patirtinį mokymąsi veiklos procesuose.  

Įgyvendinimo 

priemonės 

Laukiamas rezultatas, 

poveikis 
Terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Atsiskaitymo 

forma 

1.2.1. kūrybinių 

diskusijų taikymas 

mokinių konkursų, 

festivalių, koncertų, 

parodų, projektinių 

veiklų metu. 

Dalyvaudami 

tarptautiniuose, šalies, 

miesto, mokyklos 

festivaliuose, 

konkursuose, parodose, 

mokiniai atskleidžia 

meninius gabumus, siekia 

pažangos, stiprėja 

mokinių mokymosi 

motyvacija. Užtikrintas 

partneriškas mokymosi 

santykis. 

Visus 

metus 

pagal 

konkursų, 

festivalių, 

koncertų, 

parodų 

grafikus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai. 

Konkursų, 

festivalių 

dalyvių 

pagerbimo 

šventė 

bendruomenei 

birželio mėn. 

1.1.2. mokyklos 

tradicijų puoselėjimas. 

Bendruomenės tradicijų 

puoselėjimas tobulina 

bendravimo 

kompetencijas, garsina 

mokyklą. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Koncertai 

mokyklos 

bendruomenei 

ir miesto 

visuomenei. 

II tikslas – tobulinti ir plėsti mokyklos švietėjišką veiklą. 

2.1. uždavinys: plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, skatinant mokytojų ir mokinių 

iniciatyvas. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Laukiamas rezultatas, 

poveikis 
Terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Atsiskaitymo 

forma 

2.1.1. Organizuoti 

edukacinius koncertus 

lopšeliuose-darželiuose.  

Organizuojami 

edukaciniai koncertai 

lopeliuose-darželiuose 

„Ąžuoliukas“ ir 

„Kūlverstukas“, remiantis 

bendradarbiavimo 

sutartimis, pritrauks 

daugiau mokinių į 

ankstyvojo muzikinio ir 

šokio ugdymo programas  

2022 m. 

kovo–

gegužės 

mėn. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Koncertai 

lopšeliuose-

darželiuose. 

2.1.2. Plėtoti mokymosi 

Partnerystėje tinklą tarp 

Kelmės rajono ugdymo 

įstaigų muzikos skyrių. 

Bendradarbiavimo 

tinkle dalyvauja 70 proc. 

menų mokyklos 

bendruomenės dalis. 

2022 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse. 
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 grupių 

vadovai, 

mokytojai 

III tikslas – stiprinti tėvų ir mokytojų bendravimo kompetenciją. 

3.1. uždavinys: didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime, skatinant jų iniciatyvumą, kūrybiškumą 

bei atvirumą naujovėms. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Laukiamas rezultatas, 

poveikis 
Terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Atsiskaitymo 

forma 

3.1.1. aktyvinti tėvų 

įtraukimą į mokyklos 

gyvenimą, ugdymo 

procesą, į gabiųjų 

mokinių konkursinės 

veiklos vykdymą. 

80 proc. tėvų jaučia 

tapatumą su mokykla, 

lankosi mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose.  

Visus 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Tėvų 

susirinkimai, 

koncertai 

mokyklos 

bendruomenei 

3.1.2. organizuoti atvirų 

durų dienas. 

Išauga mokytojų, tėvų, ir 

mokinių bendravimo 

kultūra. Tėvai gauna 

daugiau informacijos apie 

ugdymo procesą, 

kultūrinę, meninę veiklą 

mokykloje. 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Aptarta 

mokytojų 

tarybos 

posėdyje. 

IV tikslas – tobulinti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką. 

4.1. uždavinys: modernizuoti edukacines aplinkas, kuriant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Laukiamas rezultatas, 

poveikis 
Terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Atsiskaitymo 

forma 

4.1.1. siekti, kad 

mokykla turėtų 

moderniai įrengtas 

patalpas sėkmingam 

ugdymo proceso 

vykdymui. 

Mokyklos kabinetai ir 

poilsio erdvės atitinka 

higienos normas. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Pristatyta 

mokyklos ir 

mokytojų 

taryboje 

4.1.2. Modernizuoti ir 

atnaujinti mokyklos 

mokymo bazę. 

Turtinama materialinė 

bazė. 

Visus 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir ūkiui. 

15. Stebėseną vykdys plano rengimo grupė. 

16. Plano įgyvendinimo analizė bus pateikta 2022 m. veiklos plane. 
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Priedas Nr. 1 

ATVIROS, INTEGRUOTOS PAMOKOS,  

METODINĖ VEIKLA 

 

2022 metai 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Mokytojas Data 

1.  

Integruota pamoka ,,Liaudies dainos“. 

L. Daunienė, 

Solinio dainavimo 

mokytojai. 

vasario mėnuo 

2.  Rajoninis seminaras ,,Mokinių folklorinių 

šokių varžytuvių ,,Mažoji patrepsynė 

2022“ repertuaro mokymai“. 

L. Monkevičienė, 

O. Gerbenis 
vasario mėnuo 

3.  Integruota pamoka ,,Klasika vokalo 

pamokoje“. 

A. Barčiauskienė, 

L. Daunienė 
kovo mėnuo 

4.  Edukacinis užsiėmimas akordeonistų 

ansamblio mokiniams ,,Ritmo teritorija“. 

V. Bukantienė, 

A. Sutkus 
kovo mėnuo 

5.  
Integruota pamoka ,,Lietuvių liaudies 

dainos iliustracija“. 

L. Užomeckienė, 

Solinio dainavimo 

mokytojai 

kovo mėnuo 

6.  Popietė su akordeonų meistru A. Goriu 

,,Akordeonų derinimo paslaptys“. 
V. Bukantienė balandžio mėnuo 

7.  Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

mokytojų metodinė konferencija. 
I. Leskauskienė balandžio mėnuo 

8.  Integruota mokomojo akordeonistų ir 

choreografijos skyriaus mokinių pamoka 

,,Mes grojame – jūs šokate“. 

V. Bukantienė, 

l. Monkevičienė 
gegužės mėnuo 

9.  

Integruota pamoka ,,Dailės ir muzikos 

štrichai“. 

L. Užomeckienė, 

V. Bukantienė, 

A. Vilimaitė-

Karyznienė 

rugsėjo mėnuo 

10.  Respublikinė metodinė konferencija 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykloje. 

I. Leskauskienė spalio mėnuo 

11.  Pranešimas ,,Vokalo lavinimo pratimai“ V. Jagaudienė spalio mėnuo 
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Priedas Nr. 2 

 

MOKYKLOS RENGINIAI, KONCERTINĖ VEIKLA 

 

2022 metai 

 

Eil  

Nr. 
Renginio pavadinimas Mokytojai Data 

1.  Koncertas Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijoje skirtas Algirdo Lipeikos 

menų mokyklos 55-čiui. 

V. Bukantienė, 

A. Sutkus, 

L. Paulauskas 

sausio mėnuo 

2.  Lietuviškos muzikos popietė 

Pakražančio muzikos skyriuje 
D. Miliauskienė sausio mėnuo 

3.  Paroda skirta vasario 16-osios dienai 

paminėti. 
L. Užomeckienė vasario mėnuo 

4.  Užgavėnių kaukių paroda. L. Užomeckienė vasario mėnuo 

5.  Edukacinis koncertas lopšelyje-

darželyje ,,Ažuoliukas“. 
A. Barčiauskienė kovo mėnuo 

6.  Edukacinis koncertas lopšelyje-

darželyje ,,Kūlverstukas“. 
A. Barčiauskienė kovo mėnuo 

7.  Paroda ,,Velykų belaukiant“. L. Užomeckienė balandžio mėnuo 

8.  Koncertas ,,Kai muzika skamba 

Vytauto Kernagio dainomis“ Algirdo 

Lipeikos menų mokyklos 55-čiui 

paminėti. 

V. Jagaudienė balandžio mėnuo 

9.  
Koncertai skirti Motinos dienai. 

Menų mokyklos 

mokytojai 
gegužės mėnuo 

10.  Paroda skirta Motinos dienai. L. Užomeckienė gegužės mėnuo 

11.  Akordeonistų koncertas Kelmės 

visuomenei ,,Akordeonui Kelmės 

Algirdo Lipeikos menų mokykloje 55-

eri!“ 

V. Bukantienė, 

A. Sutkus, 

L. Paulauskas 

gegužės mėnuo 

12.  Parodos skirtos menų mokyklos 55-čiui 

paminėti. 
D. Bialaglovienė sausis-gegužė 

13.  

Gatvės muzikos dienos koncertas. 

L. Monkevičienė,  

L. Paulauskas, 

A. Sutkus, 

V. Bukantienė, 

D. Miliauskienė 

gegužės mėnuo 

14.  
Kelmės miesto šventė. 

Atsakingi kolektyvų 

mokytojai. 
gegužės mėnuo 

15.  2021–2022 m. m. konkursų dalyvių 

koncertas ,,Menų žiburėliai“. 
V. Bukantienė birželio mėnuo 

16.  Akcija ,,Visa Lietuva šoka“ O. Gerbenis rugsėjo mėnuo 

17.  Koncertas ,,Mėgstamiausias praėjusių 

mokslo metų kūrinys“. 
V. Bukantienė spalio mėnuo 

18.  Pasaulinės muzikos dienos minėjimas. N. Jurgelevičienė spalio mėnuo 

19.  Koncertas ,,Pirmojo kūrinėlio šventė“. A. Vilmaitė-Karyznienė lapkričio mėnuo 

20.  Paroda Kelmės Žemaitės viešojoje 

bibliotekoje. 

 

D. Bialaglovienė lapkričio mėnuo 
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21.  
Folklorinė vakaronė. 

L. Monkevičienė, 

O. Gerbenis 
lapkričio mėnuo 

22.  
Kalėdiniai koncertai. 

Visi menų mokyklos 

mokytojai 
gruodžio mėnuo 

23.  Kalėdinių darbų paroda. D. Bialaglovienė gruodžio mėnuo 

24.  Baletas-spektaklis. L. Monkevičienė gruodžio mėnuo 

25.  NU mokinių koncertas ,,Muzikuokime 

kartu“. 

A. Kalvaitienė, 

N. Jurgelevičienė 
gruodžio mėnuo 

 

Priedas Nr. 3 

KONKURSAI, FESTIVALIAI 

 

2022 metai 

 

Eil. 

Nr. 
Konkursai, festivaliai Mokytojas Data 

1.  

Vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

,,Dainų dainelė“ rajoninis turas. 

R. Čekanauskienė, 

V. Jagaudienė, 

A. Barčiauskienė, 

V. Ričkienė 

sausio mėnuo 

2.  Vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

,,Dainų dainelė“ zoninis turas. 

R. Čekanauskienė, 

V. Jagaudienė 
sausio mėnuo 

3.  V-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo 

dainavimo konkursas, skirtas Algimanto 

Raudonikio kūrybai. 

V. Jagaudienė kovo mėnuo 

4.  Solfedžio diktanto rašymo konkursas. V. Šveikauskas kovo mėnuo 

5.  
II-asis respublikinis A. Žemaičio festivalis-

konkursas. 

A. Vilimaitė-

Karyznienė, 

D. Miliauskienė 

kovo mėnuo 

6.  VI-asis respublikinis antrojo muzikos 

instrumento ir pasirenkamojo vokalo 

festivalis-konkursas ,,Garsų spalvos“. 

A. Ščeponavičienė kovo mėnuo 

7.  NU mokinių festivalis ,,Muzikos garsaiׅ“. A. Ščeponavičienė kovo mėnuo 

8.  Dainavimo konkursas ,,Aš atdarysiu dainų 

skrynelę“. 
R. Čekanauskienė Ba    balandžio mėnuo 

9.  II-asis tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių 

instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas 

,,Baltika–2022“ 

A. Vilimaitė-

Karyznienė 
A b   balandžio mėnuo 

10.  Menų mokyklos koncertmeisterių festivalis. V. Brazinskienė Bal   balandžio mėnuo 

11.  Lietuviškos populiariosios muzikos festivalis 

,,Dainuoju lietuviškai 2022“. 
V. Jagaudienė balandžio mėnuo 

12.  Antro instrumento (fortepijono) duetų 

festivalis ,,Dvidešimt pirštukų“. 
R. Povilaitienė balandžio mėnuo 

13.  XXI-asis tautinių instrumentų ansamblių ir 

orkestrų festivalis ,,Trimitatis“. 

A. Vilimaitė-

Karyznienė 
balandžio mėnuo 

14.  Rajoninis vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų festivalis ,,Tramtatulis. 
O. Gerbenis balandžio mėnuo 

15.  Kelmės rajono vaikų folkloro kolektyvų 

šventė ,,Žaliū, žaliū žuolynele“. 
O. Gerbenis balandžio mėnuo 

16.  IX-asis respublikinis vaikų ir jaunimo 

konkursas ,,Tirlytis“. 

A. Vilimaitė-

Karyznienė, 
balandžio mėnuo 
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D. Miliauskienė 

17.  Mokyklinis jaunųjų pianistų konkursas 

,,Bičiulis“. 
I. Leskauskienė gegužės mėnuo 

18.  Virtualus tarptautinis jaunųjų pianistų 

konkursas ,,Klasikos garsai“. 
I. Leskauskienė gegužės mėnuo 

19.  Mušamųjų instrumentų festivalis. A. Sutkus birželio mėnuo 

20.  Virtualus respublikinis instrumentinių 

ansamblių konkursas ,,Karamelė“. 
I. Leskauskienė birželio mėnuo 

21.  Antro instrumento festivalis ,,Pavasario 

fiesta“ 
R. Čekanauskienė birželio mėnuo 

22.  Respublikinis folklorinių šokių konkursas-

varžytuvės  ,,Mažoji patrepsynė“. 

L. Monkevičienė, 

O. Gerbenis 
rugsėjo mėnuo 

23.  Linijinių šokių festivalis ,,Kuršių marių fiesta 

2022“. 
L. Monkevičienė rugsėjo mėnuo 

24.  Tarptautinis akordeonistų festivalis-konkursas 

,,Linksmasis akordeonas“. 
V. Bukantienė lapkričio mėnuo 

25.  Mokyklinis etiudų konkursas ,,Besivejant 

natą“. 
I. Leskauskienė lapkričio mėnuo 

 


