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BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS   

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mokyklos veiklos planas parengtas remiantis Valstybinės švietimo strategijos  2013–

2022 metų nuostatomis, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2020–2022 metų 

strateginiu planu, patvirtintu 2020 m. birželio 5 d. mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. VK-13, 

Švietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis „Dėl meninio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-342 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų 

veiklos kokybės užtikrinimo metodika“, Neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių 

įsivertinimo ir išorės vertinimo ataskaita“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos veiklos 

tobulinimo planu po išorės vertinimo, patvirtintu 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VK-74 

„Dėl Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos veiklos tobulinimo plano 2021-2023 metams“.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (toliau – Mokykla) – formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) įstaiga, vykdo 4 formalųjį švietimą papildančio: pradinio 

muzikinio, pagrindinio muzikinio bei pradinio dailės ir pagrindinio dailės ugdymo programas.   

Įsteigta 1956 metais, nuo 1988 m. pradėta dėstyti dailės ugdymo programa. 2002 m. kovo 1 d. 

Mokyklai suteiktas įžymaus kraštiečio, kompozitoriaus, pianisto, muzikos teoretiko, pedagogo 

Vlado Jakubėno vardas.  

Mokykla įsikūrusi trijose skirtingose miesto vietose: Kęstučio g.6, Kęstučio g. 1 ir 

Žemoji g. 9. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-124 

Mokyklai perduotos patalpos, esančios Rotušės g. 14, Biržai. Raktus ir pastato perdavimo 

dokumentus Mokykla gavo 2021 m. gruodžio 9 d. perdavimo priėmimo aktu 2021-12-09 Nr. 

E36-58.  

Mokykla siūlo dešimt formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programų: 

fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių (etninis muzikavimas), fleitos, 

klarneto, saksofono, varinių pučiamųjų instrumentų, pradinio dainavimo bendrųjų dalykų: 

muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, antrojo muzikos instrumento, muzikos istorijos, 

pasirenkamųjų (solinio dainavimo, dirigavimo) ir kt. dalykų.  

Pagal dailės pradinio ugdymo programą (3 metai) ir pagrindinio ugdymo programą (4 

metai) siūloma pagrindiniai: piešimo, tapybos, erdvinės raiškos, skulptūros, vizualinės 

kompozicijos,  grafikos, kompozicijos, keramikos ir pasirenkamieji dalykai. Mokykloje veikia 



meniniai kolektyvai: jaunių ir jaunučių chorai, varinių ir medinių pučiamųjų instrumentų, 

įvairių sudėčių folkloro, smuikininkų, akordeonininkų  ir vokaliniai ansambliai.  

2021 metais pasaulį ir Lietuvą palietusi COVID-19 pandemija pakoregavo Mokyklos 

veiklą, tačiau ugdymas nebuvo sustabdytas, pavasarį karantino ir ekstremalios situacijos metu 

vyko nuotolinis mokymas, nuo 2021 metų rudens – kontaktinis ugdymas. 
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II SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla – patraukli ir prieinama Savivaldybės vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo įstaiga, 

teikianti formalųjį švietimą papildančio muzikinio ir meninio ugdymo paslaugas, kūrybiškai tenkinanti individualius mokinių pažinimo 

ir saviraiškos poreikius. 
 

Vizija Mokiniui Tėvui Mokytojui Mokyklos darbuotojui Mokyklai 

Patraukli 

Geba taikyti įgytas žinias, ugdosi 

individualius gebėjimus. Vyrauja pagalba 

ir pasitikėjimas. Kiekvienas vaikas 

jaučiasi mylimas ir gerbiamas.  

Tinkama aplinka mokytis, bendrauti ir 

ilsėtis. 

Žino, kad jų vaikai 

mokykloje mylimi ir 

gerbiami, jaučiasi saugūs, 

vertinami kaip asmenybės, 

turinčios savo nuomonę ir 

požiūrį į gyvenimą. 

Palanki mokymui(si), jauki, sveika, 

saugi, estetiška, tinkamai įrengta 

darbo vieta. Vyrauja pagalba ir 

pasitikėjimas.  

Saugus, sveikas, laimingas, 

kultūringas kiekvienas mokyklos 

bendruomenės narys. Vyrauja 

pagalba ir pasitikėjimas. 

Palankus psichologinis klimatas, kai 

kiekvienas mokyklos bendruomenės 

narys jaučiasi esąs reikalingas ir 

vertingas.  

Geras mikroklimatas, jauki, saugi, 

estetiškai įrengta aplinka. 

Bendravimo, grįžtamojo ryšio ir 

konfliktų sprendimo kultūra  

Kūrybiška 

Gebanti mokytis, kūrybiška, iniciatyvi, 

pasitikinti savimi, smalsi ir atvira 

naujoms idėjoms  asmenybė. Atrandanti 

mokymosi džiaugsmą ir asmeninę 

pažangą.  

Kiekvienas bendruomenės narys nori 

mokytis, pasitiki savo jėgomis, yra 

atsakingas už savo mokymąsi. 

Vaikas geba mokytis pagal 

savo patirtį bei 

individualius gebėjimus, 

patiria mokymosi 

džiaugsmą ir pasiekia  

asmeninės pažangos, tėvai 

nuolat, tiksliai 

informuojami apie vaikų 

sėkmę. 

Profesionalūs, kūrybiški, mylintys 

vaikus, norintys mokytis ir mokyti 

mokytojai. Ugdymo procesas – 

patirtinis, interaktyvus, 

provokuojantis, motyvuojantis ir 

skatinantis smalsumą, žingeidumą, 

lavinantis lyderystės, kūrybiškumo, 

kritinio, loginio mąstymo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. Dėmesys mokymosi 

poreikiams ir stiliams.    

Kiekvienas mokyklos narys yra 

stiprus savo srities profesionalas, 

atliekantis savo vaidmenį bei 

prisidedantis prie mokyklos 

augimo. 

Įkvepianti aplinka, prasminga 

veikla. Vadovai lyderiai. 

Besimokanti ir besidalinanti 

žiniomis, patirtimi. Ugdomos 

stiprios, kuriančios asmenybės.  

Pasiekta pažanga. 

Besimokanti organizacija. 

Integruota veikla mokinio sėkmei. 

Prieinama  

Pagarbus bendravimas, 

bendradarbiavimas, veiklumas, drąsiai 

prisiimantis atsakomybę, atsakingas už 

savo mokymąsi ir padeda kitam mokytis, 

moka bendrauti ir bendradarbiauti.  

Geba teikti pagalbą draugui.  

Aktyvi visuomeniška veikla. 

Dėmesys kiekvienam mokiniui.  

Mokinių ir tėvų 

dalyvavimas, mokyklos 

atvirumas. 

Mokytojų ir tėvų 

bendravimas padedant 

vaikams mokytis. 

Aiški kainodara, prieinamos 

paslaugos, tenkinami 

poreikiai.  

Moka bendrauti ir bendradarbiauti, 

dalijasi patirtimi ir žiniomis.  

Bendri ir vieningi susitarimai.  

Tai vieta, kurioje žmonės nuolatos 

atranda tai, jog jie patys kuria 

tikrovę ir kad jie gali ją keisti 

Visi bendruomenės nariai ir jų 

vaidmenys yra svarbūs. 
Mokyklos bendruomenės nariai 

kartu nustato prioritetus, numato 

veiklą, ją įgyvendina ir vertina. 

Atvira diskusijoms, abipusė pagarba 

žmogui. Partnerystė su kitomis 

institucijomis. Palaikanti mokyklos 

bendruomenė. Skatinamas 

iniciatyvumas, bendradarbiavimas, 

savitarpio pagalba.  
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III SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Mokyklos misija – tenkinti ir užtikrinti Biržų rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninio pažinimo poreikius, stiprinant jų 

gabumus ir kūrybiškumą, suteikiant meninę, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, plečiant jų pasirinktos srities žinias  bei sudarant sąlygas 

įgyti papildomų dalykinių kompetencijų. 
 

IV SKYRIUS 

VERTYBĖS 

  

 Mokyklai 

Tolerancija Kiekvienas svarbus toks, koks jis yra. Bendravimas su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais šeimos 

nariais ir Mokyklos bendruomenės nariais grindžiamas asmens orumo ir nelygstamos vertės pripažinimu bei 

pasitikėjimu, taip kuriant saugią, atvirą, savivertę ir kūrybiškumą skatinančią atmosferą. 

Demokratiškumas Pripažįstama ugdymo įvairovė, atsižvelgiama į kiekvieno bendruomenės nario socialinės, kultūrinės aplinkos 

ypatumus, atsižvelgia į kiekvieno bendruomenės nario pasiekimus, pažangą, ugdymo(si) poreikius, sprendžia 

konfliktus, dalyvauja Mokyklos bendruomenės gyvenime.  

Konstruktyvus 

bendradarbiavimas 

Kiekvieno atsakomybė, pilietiškumas ir aukšta kultūra. Nepažeidžiamos mokinio teisės ir pareigos, vadovaujamasi 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo nuostatomis ir siekiama, kad kiti veiksniai nedarytų įtakos elgesiui profesinėje 

veikloje. Kiekvienas bendruomenės narys sąžiningai naudoja išteklius, vadovaujasi Mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklėmis, nepiktnaudžiauja savo padėtimi. 

Dvasingumas Vadovaujasi atidos ir solidarumo principu, žmogiško solidarumo nuostatomis bendrauja su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), kitais mokinio šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene siekdamas geros savijautos, savo 

empatija ir veiksmais įrodydamas suprantąs kiekvieno bendruomenės nario emocinę būseną. 

Tobulėjimas  Vadovaujantis atsakomybės principu, kiekvienas bendruomenės narys veikia kaip profesionalas, nuolat tobulina savo 

profesines kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiškai atlikti savo darbą. Ugdymas remiasi kiekvieno vaiko 

gebėjimais, ugdymosi poreikiais ir polinkiais.  

Kūrybiškumas Įkvepianti aplinka, prasminga veikla. Vadovai lyderiai. Besimokanti ir besidalinanti žiniomis, patirtimi. Ugdomos 

stiprios, kuriančios asmenybės. Pasiekta pažanga. Besimokanti organizacija. Integruota veikla mokinio sėkmei. 
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V SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius užtikrinantį mokymą, ugdant mokinių kultūrines, 

socialines ir profesines kompetencijas, formuojant dorinę, tautinę bei pilietinę brandą. 

2. Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius. 

3. Kurti atitinkamas aplinkas mokinių kompetencijoms ugdyti. 

 

VI SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS SSGG ANALIZĖ 

 
STIPRYBĖS GALIMYBĖS  

Stabilus mokinių skaičius.  

Mokytojų lyderių profesionalumas, iniciatyvumas ir kūrybiškumas. 

Mokyklos tinklaveika.  

Teigiamas mokyklos įvaizdis, gerai organizuojami viešieji ryšiai, sklandus 

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo institucijomis. 

Esame vienintelė NVŠ įstaiga rajone, kurioje atliktas išorės vertinimas. 

Direktorė yra rajone vienintelė sertifikuota NVŠ įstaigų veiklos kokybės 

išorės vertintoja, turinti teisę  vertinti NVŠ teikėjų veiklos kokybę.  

Dalyvavimas projektuose  sudaro galimybes pritraukti papildomų lėšų 

mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimui, sudaro sąlygas mokytojų 

kvalifikacijai tobulinti ir spręsti IKT bazės plėtros problemas.  

Socialinių partnerių įtraukimas į ugdymo procesą, partnerystės bei 

bendravimo kultūros tarp šeimos ir mokyklos skatinimas.  

Poreikis plėsti ugdymo paslaugas.  

SILPNYBĖS GRĖSMĖS 

Naujų mokymo programų pasiūla ir specialistų pritraukimas. 

Skaitmeninio ugdymo turinio diegimas, mokymo priemonių stoka. 

Įgalinanti mokytis fizinė aplinka.  

Nepakankamas tėvų įsitraukimas į Mokyklos veiklas. 

Negausus papildomas mokyklos rėmimas. 

Patalpų pritaikymo ugdymo reikmėms darbai.  

 

Valstybės vykdoma ugdymo turinio finansavimo politika mokinių mokymosi 

poreikių tenkinimo bei mokymosi aplinkos modernizavimo srityse, ryškėja 

dideli skirtumai finansuojant skirtingo tipo mokyklas.  

Kompetencijų ir išorės pagalbos stoka rengiant ESF finansuojamus projektus.  

Sparčiai vykstantis IKT, jų diegimas pralenkia mokytojų kompetenciją ir 

Mokyklos galimybes.  

Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka visuomenės lūkesčių, 

keliamų mokyklai ir mokytojui. 

Nėra apskaičiuotos ir patvirtintos „mokinio krepšelio“ apskaitos metodikos 

meno mokykloms.  



 

 

VII SKYRIUS 

 VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Biržų rajono savivaldybės 2020–2022 metų 

strateginio veiklos plano programos 

pavadinimas  

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo 

programa  

Programos 

kodas  

1 

PROGRAMOS TIKSLAS  Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos 

paslaugų kokybę ir prieinamumą  

Tikslo kodas  1 

 

 

Eil.  

Nr. 

Tikslai, rodikliai,  uždaviniai, 

priemonės, projektai 

Aprašymas 

(siektini rezultatai, įgyvendinimo 

kriterijai) 

Vykdytojai Įgyvendinimo 

laikas 

Lėšos  

1. Strateginis siekis. Teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo poreikius užtikrinantį mokymą, ugdant mokinių 

kultūrines, socialines ir profesines kompetencijas, formuojant dorinę, tautinę bei pilietinę brandą 

1.1. Uždavinys. Organizuoti meninį ugdymą sudarant sąlygas mokinių saviraiškai bei kompetencijoms įgyti 

1.1.1.  Tyrimas apie ugdymo turinio 

pasirinkimo galimybes.  

1. Iki 2022 m. birželio mėn. atlikta Mokyklos 

bendruomenės apklausa apie teikiamų 

paslaugų poreikį ir kokybę. 

2. Visapusiškai tenkinami (taip teigia ne 

mažiau kaip 60 % apklausose dalyvaujančių 

tėvų ir mokinių) mokinių poreikiai. 

MVKĮ grupė  Iki rugsėjo  1 

d. 

5-SB,  6 - KT, 4-

SMM,  

1.1.2. Mokytojų diskusija „Planavimo 

procedūrų tobulinimas“ 

1. Sudarytos ugdymo galimybės vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

socialinę atskirtį patiriantiems ar rizikos 

grupės vaikams. 

2. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, parengta, 

patvirtinta ir iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

pradėta įgyvendinti bent 1 nauja mokymo 

programa. 

3. Iki 2022 m. rugsėjo 1 d. bus peržiūrėtos, 

papildytos ir atnaujintos visų mokomųjų 

E. Timukienė Iki rugsėjo  1 

d. 

5-SB,  6 - KT, 4-

SMM,  



 

dalykų FŠPU programos. Ugdymo 

programos / planai atnaujinamos / -i ar 

koreguojamos / -i atsižvelgiant į kintančius 

poreikius. 

1.1.3. Mokytojų supervizijos apie 

mokinio brandą, pasiekimus ir 

pažangą, raišką socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje. 

1. Mokyklos bendruomenėje iki 2022 m. 

rugsėjo 1 d.  bus susitarta dėl Vaiko 

individualios pažangos vertinimo kriterijų ir 

patobulinta Vaiko individualios pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema.   

2. Ne mažiau kaip 90 % mokinių teigia, jog 

mokykloje su jais aptariamos mokymosi 

sėkmės. 

3. 100 % mokytojų ne mažiau kaip 2 kartus 

per mokslo metus reflektuos su mokiniais 

apie individualią pažangą. 

4. Ne mažiau kaip 90 % tėvų teigia, jog yra 

įtraukiami į vaiko sėkmės aptarimus 

mokykloje. 

5. Ne mažiau kaip 20 % mokinių dalyvaus 

rajono, šalies, tarptautiniuose konkursuose. 

R. Petronytė Iki rugpjūčio 

31 d. 

5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

1.2.Uždavinys. Skatinti mokytojų profesionalumą, ugdant besimokančios organizacijos kultūrą, vykdant gerosios patirties sklaidą 

1.2.1. Tyrimas „Psichologinė aplinka“.    1. Bendradarbiaujant su Biržų ŠPT 2 kartus 

metuose (kovo ir lapkričio mėn.) bus 

įvertintas Mokyklos mikroklimatas. 

2. Duomenys panaudoti 2023 metų veiklos 

planavimui. 

3. Vaikų, mokytojų ir vadovų tarpusavio 

santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu. 

E. Timukienė Visus metus  5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

1.2.2.  Ugdomasis konsultavimas, 

skatinantis asmeninį profesinį 

tobulėjimą. 

1. Bus organizuotas 1 seminaras arba 

seminarų ciklas, kuriame/iuose dalyvaus ne 

mažiau kaip 40 % mokytojų. 

2. Parengta bent 1 ilgalaikė mokyklos 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programa. 

E. Timukienė Visus metus   5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 



 

3. Mokomasis vizitas į kitų savivaldybių 

mokyklas.  

1.2.3.  Kolegialus bendradarbiavimas 

stebint ir aptariant pamokas, 

mokantis vieniems iš kitų. 

1. Vyks bent 3 gerosios patirties sklaidos 

užsiėmimai, kuriuose dalyvaus ne mažiau 

kaip 90 % mokytojų. 

2. Ne mažiau kaip 50 % mokytojų dalinsis 

pedagogine patirtimi. 

3. Per metus organizuojami 2-5 tradiciniai 

renginiai. 

E. Timukienė Visus metus   5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

1.2.4.   Mokyklos tarybos veikla.  1.Atnaujinta Mokyklos taryba. 

2. Organizuoti ne mažiau kaip 3 posėdžiai.  

S. Griciūnienė Rugsėjis-spalis  5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

1.2.5.  Atestacijos komisijos veikla.  Atestuotų mokytojų skaičius 3.  E. Timukienė  Visus metus   5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

1.3. Uždavinys. Tęsti gabių vaikų profesinės linkmės mokymo programos įgyvendinimą. 

1.3.1.  Profesinės linkmės modulio 

ugdymo planas.  

Mokiniai įgys bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų, dalyvaus tarptautiniuose ir 

respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, 

pleneruose, parodose.  

R.Petronytė Vasario mėn.  5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

2. Strateginis siekis. Reprezentuoti mokyklą ir skleisti veiklos sėkmės pavyzdžius. 

2.1. Uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

2.1.1.  Pprojektai. Mokyklos tinklaveika 

ir saviraiškus dalyvavimas 

mokyklos gyvenime 

1. Per metus parengtas bent 1 šalies lygmens 

konkursas ar festivalis, kuriame dalyvauja 

bent 3 šalies švietimo įstaigos. 

3.  

4. Per metus ne mažiau kaip 90 % mokytojų 

organizuos savo mokinių pasirodymus, kurių 

metu ne mažiau kaip 90 % mokinių turės 

galimybę pademonstruoti  savo individualius 

pasiekimus.   

E. Timukienė  Visus metus 5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

2.1.1.1.  Tęstinis projektas (kartu su Biržų 

„Sėlos“ muziejumi) „Baroko 

pavasaris Biržuose“.  

Pravesti, suorganizuoti, sukoordinuoti 

meistriškumo kursai  „Organetas – vargonų 

pirmtakas“ su viduramžių muzikos specialiste 

R. 

Butkevičienė 

Kovo – 

balandžio mėn.  

5-SB,  6 - KT, 7. 



 

2.1.1.2.  Mokymai „Organetas – Biržų 

pilies rūmų muzikos instrumentas“ 

Cristine Alis Raurich ir vargonininku Vilimu 

Norkūnu. 

2.1.1.3.  I – asis respublikinis Vlado 

Jakubėno jaunųjų dirigentų 

konkursas 

Mokiniai dalyvaus konkurse, atskleis įgytus 

dalyko gebėjimus.  

V. Morkūnienė Balandžio  

mėn.  

5-SB,  6 - KT, 7. 

 

2.1.1.4.  Respublikinis jaunųjų pianistų 

konkursas „Mažoras ir minoras“ 

Mokiniai dalyvaus konkurse, atskleis įgytus 

dalyko gebėjimus.  

I. Valotkienė  Balandžio 

mėn.  

5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.5.  Projektas „Šiaurės Lietuvos 

muzikos festivalis „Biržai 2022“. 

Projekto įgyvendinimo   metu gegužės – 

birželio mėn. bus organizuoti 7  koncertai, 

kurių metu bus galima išgirsti įvairių epochų  

kompozitorių muziką, 2 muzikiniai  -  

edukaciniai koncertai. Bus surengtos 2 

profesionalių dailininkų parodos. 

R. Petronytė Gegužės-

birželio mėn.  

5-SB,  6 - KT,7. 

2.1.1.6.  Jaunučių choro meninis projektas 

– operėlė  „Ežio namas“ 

Mokiniai dalyvaus projekte, atskleis įgytus 

dalyko gebėjimus.  

J. Duderienė  Gegužės 5-SB,  6 - KT,7. 

2.1.1.7.  Viktorina, skirta kompozitoriui F. 

J. Haidnui – 290. 

Mokiniai dalyvaus viktorinoje, atskleis įgytus 

dalyko gebėjimus. 

V. Macienė  Gegužės  5-SB,  6 - KT,7. 

2.1.1.8.  Tęsti  projektą „Muzikos 

mokyklai – 65“ ir organizuoti 

projekto įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

Tęstinio projekto įgyvendinimo metu, 

(atsižvelgiant į karantino apribojimus) 

kiekvienas mokytojas organizuoja veiklas su 

socialiniais partneriais.  

Ne mažiau kaip 90 % mokinių dalyvauja 

tradiciniuose renginiuose ir geba atpažinti  

bendrąsias kompetencijas ir jas pritaikyti. 

R.Petronytė 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario -

birželio mėn.   

5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.9.  Koncertas „Skambantis 

pavasaris“. 

I. Morkūnaitė Birželio  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.10.  Koncertas, skirtas tarptautinei 

Vaikų gynimo dienai, su Vilniaus 

chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ jaunių choru. 

V. Morkūnienė  Birželio  5-SB,  6 - KT, 7. 



 

2.1.1.11.  Jaunųjų akordeonininkų stovykla. A. Fetingienė Birželio  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.12.  Projektas „Spalvotos istorijos“ Mokiniai dalyvaus projekte, atskleis įgytus 

dalyko gebėjimus. 

J. Narvidaitė-

Varžinskienė 

Birželio  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.13.  Projektas – stovykla „Gaidų pynė“ Mokiniai kartu su tėveliais  dalyvaus 

projekte, atskleis įgytus dalyko gebėjimus. 

R. Petronytė Rugpjūčio  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.14.  Koncertas, skirtas Muzikos dienai, 

sakralinės muzikos koncertas 

Biržų Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčioje. 

Tęstinio projekto įgyvendinimo metu, 

(atsižvelgiant į karantino apribojimus) 

kiekvienas mokytojas organizuoja veiklas su 

socialiniais partneriais.  

V. Morkūnienė  Spalio  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.15.  Projektai, stovyklos su socialiniai 

partneriais. 

Tęsti bendrą  projektą 

„Radviliada“ su Kėdainių muzikos 

mokykla ir Kėdainių krašto 

muziejumi. 

Projekto įgyvendinimo   metu rugsėjo mėn. 

bus organizuoti 3 bendri  koncertai 

Kėdainiuose, Raudondvaryje, Biržuose kurių 

metu bus galima išgirsti baroko epochų  

kompozitorių muziką, susipažinti su Radvilų 

miestų gyvavimo tradicinių amatų 

istorijomis. 

R.Petronytė Visus metus  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.16.  Parodų „Te šaltis niekad nepalies 

Alisos pasakų šalies“ ir   su 

Pasvalio muzikos mokyklos dailės 

skyriumi organizavimas ir kt.  

Projekto įgyvendinimo metu, (atsižvelgiant į 

karantino apribojimus) kiekvienas mokytojas 

organizuoja veiklas su socialiniais partneriais. 

Ne mažiau kaip 90 % mokinių dalyvauja 

tradiciniuose renginiuose ir geba atpažinti  

bendrąsias kompetencijas ir jas pritaikyti. 

J. Narvidaitė-

Varžinskienė, 

G.Visockienė, 

V. Jažauskas  

Visus metus  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.17.  NVŠ programos „Instrumentų 

pažinimas“ įgyvendinimas 

R. 

Butkevičienė 

E. Jažauskienė  

Visus metus  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.1.1.18.  Projektas „Menų pyragas“ 

 

E. Jažauskienė Birželio mėn.  5-SB,  6 - KT, 7. 

2.2. Uždavinys: Stiprinti mokyklos įvaizdį. 

2.2.1. Mokyklos bibliotekos veikla.  1.Parengtas bibliotekos veiklos planas. 

2. Pateikti mažiausiai 3 profesionalių ir 

J. Bagdonienė Visus metus 5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 



 

liaudies muzikantų muzikų bei dailininkų 

pristatymą. 

3. Išplėsta rubrika apie iškilius Biržų krašto 

menininkus. 

4. Mokyklos bibliotekininko mokinių, 

mokytojų, tėvų (globėjų) konsultavimas.  

2.2.2. Virtualūs koncertai ir parodos 

Mokyklos interneto svetainėje ir  

Facebook paskyroje.  

1. Mokyklos Facebook paskyroje ir interneto 

svetainėje parengti virtualius valstybinių 

švenčių: Sausio 13-osios, Kovo 11-osios, 

Liepos 6-osios, minėjimus. 

J. Bagdonienė Visus metus 5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

2.2.4.  Mokyklos viešinimas ir įvaizdžio 

stiprinimas.  

1. Sukurtos ir pagamintos mokyklą 

pristatančios viešinimo priemonės  

E. Tubelis  Visus metus 5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

2.2.5.  Mokyklos nuostatų atnaujinimas.  Atnaujinti Mokyklos nuostatai, suderinti su 

Mokytojų ir Mokyklos tarybomis, patvirtinti 

steigėjo, įregistruoti Juridinių asmenų 

registre.  

E. Timukienė 2022 m. I ketv.  5-SB.  

3. Strateginis siekis. Kurti atitinkančias aplinkas mokinių kompetencijų ugdymui. 

3.1.  Uždavinys. Efektyvinti ugdymui organizuoti turimą įrangą ir priemones. 

3.1.1.  IKT bazės ir ugdymo priemonių 

atnaujinimas 

Įsigyjamas vaizdo projektorius, nešiojamas 

kompiuteris. 

E. Tubelis  Visus metus 2000 Eur 

5-SB, 7. 

3.2.  Pritaikyti, kurti, efektyvinti esamas ir naujas ugdymo aplinkas mokykloje. 

3.2.1.  Edukacinių erdvių ir kabinetų 

atnaujinimas.  

1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka. Kęstučio 

g. 6 korpuse bus pakeisti 6 seni mediniai 

langai.  

2. Atliktas remontas 1-2 kabinetuose. 

E. Tubelis  Visus metus 5000 Eur, 

5-SB,  6 - KT, 7. 

1. Paruoštos Rotušės g. 14 patalpos ugdymo 

procesui: stogo remontas, kabinetų ir salės 

įrengimas, palangių, grindų dangos, keitimas.  

2. Gautas higienos pasas – leidimas.  

E. Tubelis  Iki 2022 m,. 

rugsėjo 1 d.  

20000  Eur 

5-SB,  6 - KT, 7. 

3. Įrengta apsauginė ir priešgaisrinė 

signalizacijos (Kęstučio g.6).  

E. Tubelis  Visus metus 4800  Eur 

5-SB,  6 - KT, 7. 



 

3.2.2. Korupcijos prevencijos, higienos 

normų vykdymo, patalpų švaros  

ir tvarkos, viešųjų pirkimų bei 

nepedagoginio personalo darbo 

priežiūros vykdymas. 

1) Neužfiksuota korupcijos atvejų. Parengta 

ir atnaujinta korupcijos prevencijos 

programa. 

2) Parengtos „Geros higienos praktikos 

taisyklės“. Neužfiksuota higienos normų 

pažeidimų. Neįvyko nelaimingų atsitikimų. 

Vykdoma nepedagoginio personalo darbo 

priežiūra. Ne mažiau kaip 90 % darbuotojų 

tinkamai atlieka pareigas. 

3) Turtas, paslaugos įsigyjamos tinkamai 

parengiant dokumentus, laikantis viešųjų 

pirkimų reglamento. 

E. Tubelis  Visus metus 5-SB,  6 - KT, 7. 

3.2.3. Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos 2023-2025 metų 

strateginio plano parengimas 

(toliau - Planas).  

1.  Iki 2022 m. rugsėjo 1 d. bus sudaryta 

darbo grupė Plano rengimui. 

2. Iki 2022 m. spalio mėn. bus atliktas 

platusis Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

3. Iki 2022 m. gruodžio 1 d. bus parengtas 

2023-2025 metų Planas. 

4. 2022 m. gruodžio mėn. Planas bus 

pristatytas Mokytojų ir Mokyklos tarybose, 

suderintas su Biržų rajono savivaldybės 

administracija.  

E. Timukienė  Iki 2022 m. 

gruodžio mėn.  

5-SB,  6 - KT, 4-

SMM, 7. 

 

PRITARTA 
Mokyklos tarybos posėdžio 2021-12-28 
protokoliniu nutarimu Nr. V1-3 
 

 

PRITARTA 
Mokytojų tarybos 2021-12-28 

posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. V2-7. 
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