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VIEVIO MENO MOKYKLOS 
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2021 m. kovo mėn. 23 d. 

 

Diena (laikas) Priemonės  Atsakingi  Dalyviai Vieta ir komunikavimo 

būdai 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu darbo 

dienomis nuo 900 val. 

iki 1100 val. 

Konsultacijos nuotolinio ugdymo 

klausimais 

Konsultacinės darbo grupės pirmininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, darbo grupės nariai  

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/nuotol

inis-darbas/  

Mokytojai, mokiniai ir 

tėvai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Ugdymo proceso vykdymo 

organizavimas sinchroniniu ir 

asinchroniniu laiku 

Metodinių grupių pirmininkai, 

mokytojai  

 

Mokiniai ir jų tėvai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Nuolatinis gautos naujos 

informacijos apie COVID-19 ir jo 

prevenciją viešinimas  

Direktorius Eugenijus Vedeckas,  

raštinės vedėja Vaida Juškienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai (el. paštas, 

mokyklos interneto 

tinklapis ir kt.) 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Bendravimas aktualiais darbo 

organizavimo klausimais 

nuotoliniu būdu 

Direktorius Eugenijus Vedeckas,  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, duomenų apsaugos 

specialistė Indrė Kuizinienė 

Mokytojai, 

darbuotojai, tėvai ir 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta, 

Viber grupė „VMM 

mokytojų kambarys“ 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dalyvauti nuotolinio mokymo 

vebinaruose, kelti kvalifikaciją 

nuotolinio ugdymo organizavimo 

klausimais 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/nuotolinis-darbas/
http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/nuotolinis-darbas/


Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dezinfekavimo priemonių 

poreikio nustatymas, jų pirkimo 

organizavimas, išdavimas ir 

naudojimo priežiūra 

Direktorius Eugenijus Vedeckas,  

ūkvedė Jolanta Nenortienė 

Techninio personalo 

darbuotojai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

Vievio meno mokykla 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dailės priemonių grąžinimas, 

išdavimas mokiniams 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, dailės laborantė  

Jolanta Nenortienė 

Tėvai, mokiniai Nuotolinio darbo vieta ir 

VMM dailės pastatas 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Muzikos instrumentų ir jų detalių 

išdavimas, keitimas 

Direktorius Eugenijus Vedeckas, 

ūkvedė Jolanta Nenortienė 

Mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

VMM muzikos pastatas 

1 Dalyvauti Lietuvos gitaros solistų 

ir ansamblių konkurse – 

festivalyje „Džiazuojančios 

gitaros“ 

Gitaros mokytojai Gitaros mokiniai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

1-7 Organizuoti Lietuvos gitaros 

solistų ir ansamblių konkursą – 

festivalį „Džiazuojančios gitaros“ 

Mokytojas Eugenijus Vedeckas Organizacinio 

komiteto nariai, 

vertinimo komisijos 

nariai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

1 Gamų ir etiudų atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Sigutė Minkevičė 

Akordeono mokiniai, 

mokytojas  

Andrius Šimkus 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

1 Gamų ir etiudų atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Sigutė Minkevičė 

Pučiamųjų 

instrumentų mokiniai, 

mokytojas  

Virginijus Skudas 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

1 Pjesių atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Sigutė Minkevičė 

Fleitos mokiniai, 

mokytojas  

Armis Mangirdas 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

1 Pateikti Velykinius piešinius 

savaitraščiui „Elektrėnų Kronika“ 

Mokytoja Adelė Kasputienė Mokiniai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

1, 2 Gamų ir etiudų atsiskaitymas Direktorius Eugenijus Vedeckas Akordeono mokiniai, 

mokytoja  

Sigutė Minkevičė 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 



2 

 

Organizuoti mokinių virtualią 

Velykinių darbų parodą 

Metodinės grupės pirmininkas  

Augenis Kasputis 

Dailės mokytojai ir 

mokiniai 

Mokyklos interneto 

tinklapis 

2 

 

Organizuoti mokinių virtualią 

dailės darbų parodą 

Mokytojas Augenis Kasputis Dailės mokiniai Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro interneto 

tinklapis, Facebook 

8 

1000 val. 

 

 

 

1100 val. 

 

 

1200 val. 

Metodinė diena. 

1. Vyr. mokytojo Veslav Sobieski 

atvira pamoka "Vibrato technika 

smuikavimo mene" (registracija 

www.semiplius.lt )  

2. Vyr. mokytojos Astos 

Karpičienės pranešimas „Gražus 

garsas – gera širdis“ 

3. Mokytojo Andriaus Šimkaus 

pranešimas ,,Pasirinkimo laisvė ir 

kūrybinio potencialo atskleidimo 

svarba formuojant vaiko 

asmenybę" (registracija 

www.semiplius.lt )  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Adelė Kasputienė 

Mokytojai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

9 

1300 val. 

Organizuoti seminarą "Požiūrio, 

elgesio ir mąstymo keitimo 

metodai: emocijų ir minčių 

higiena" 

Direktorius Eugenijus Vedeckas, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Adelė Kasputienė, lektorius LR Seimo 

narys, gydytojas, vaikų ir paauglių 

psichiatras Linas Slušnys 

Mokytojai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

9 

1800 val. 

Organizuoti seminarą 

„Mokymasis eksperimentuojant" 

Direktorius Eugenijus Vedeckas, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Adelė Kasputienė, lektorius Lietuvos 

fortepijonų derintojų asociacijos 

prezidentas Audrius Blažiūnas 

Mokytojai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

11 

1730 val. 

Lietuvos gitaros solistų ir 

ansamblių konkurso – festivalio 

„Džiazuojančios gitaros“ dalyvių 

vaizdo įrašo transliacija 

Mokytojas Eugenijus Vedeckas Konkurso – festivalio 

dalyviai, mokyklos 

bendruomenė  

Mokyklos interneto 

tinklapis, youtube 

http://www.semiplius.lt/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiBwfGF19rvAhVyposKHX0kA_UQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.semiplius.lt%2F&usg=AOvVaw2r6eNbJWREpa9S4-vaRzsb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiBwfGF19rvAhVyposKHX0kA_UQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.semiplius.lt%2F&usg=AOvVaw2r6eNbJWREpa9S4-vaRzsb
http://www.semiplius.lt/


12 Baigiamųjų egzaminų programos 

perklausa 

Metodinės grupės pirmininkas  

Veslav Sobieski, mokytojas  

Miroslavas Janovičius 

Baigiamosios klasės 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

13 Baigiamųjų egzaminų programos 

perklausa 

Metodinės grupės pirmininkas  

Veslav Sobieski, mokytojas  

Denis Murašov 

Baigiamosios klasės 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

14 Baigiamųjų egzaminų programos 

perklausa 

Metodinės grupės pirmininkas  

Veslav Sobieski, mokytojas 

 Linas Ivanauskas 

Baigiamosios klasės 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

15 Dalyvauti XXI respublikiniame 

vaikų džiazo muzikos festivalyje 

„Džiazo fiesta 2021 Online“ 

Mokytojos Violeta Sotnikovienė ir  

Irena Jasaitienė 

Mokiniai Miglė 

Marija Važnevičiūtė, 

Dovydas 

Michalkevičius,  

Meda Jovaišaitė, 

Kornelija 

Mackevičiūtė  

Kauno I-oji muzikos 

mokykla, nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

15, 16 Gamų atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Liauda Vaitkūnaitė – Ragauskienė  

Fortepijono mokiniai 

ir mokytojai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

16 Baigiamųjų egzaminų programos 

perklausa 

Direktorius Eugenijus Vedeckas, 

mokytojas Veslav Sobieski 

Baigiamosios klasės 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

16 Gamų atsiskaitymas Direktorius Eugenijus Vedeckas Fortepijono mokiniai, 

mokytoja Liauda 

Vaitkūnaitė – 

Ragauskienė  

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

18 Dalyvauti virtualiame jaunųjų 

pianistų programinės muzikos 

konkurse „Pasaulis muzikos 

vaizdais“ 

Mokytoja Violeta Sotnikovienė Mokinė Miglė Marija 

Važnevičiūtė  

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

20-30 Dalyvauti II respublikiniame 

jaunųjų muzikantų konkurse 

„Muzika @” 

Mokytojai Armis Mangirdas,  

Rasa Karpavičienė 

Mokiniai  

Adomas Diatlovas, 

Ugnė Kontarė 

Kauno I-oji muzikos 

mokykla, nuotolinio 

bendravimo įrankiai 



21 

1640 val. 

Organizuoti solfedžio ir muzikos 

istorijos viktoriną „Laipteliai į 

muziką“ 

Mokytojos Irena Mikaliūkštienė,  

Drąsa Ramanauskienė, Rasa Hopenienė 

Muzikos mokiniai Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

22 Dalyvauti XXI respublikiniame 

vaikų džiazo muzikos festivalyje 

„Džiazo fiesta 2021 Online“ 

Mokytojai Armis Mangirdas,  

Linas Ivanauskas 

Mokiniai  

Adomas Diatlovas, 

Ugnė Gribauskaitė,  

Jokūbas Bricas, 

Martynas Jankaitis 

Kauno I-oji muzikos 

mokykla, nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

22 

1000 val. 

Dailės metodinės grupės posėdis Metodinės grupės pirmininkas 

Augenois Kasputis 

Metodinės grupės 

nariai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

23 

900 val. 

Fortepijono metodinės grupės 

posėdis 

Metodinės grupės pirmininkė   

Liauda Vaitkūnaitė – Ragauskienė 

Metodinės grupės 

nariai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai, Viber grupė 

23 
nuo 1000 iki 1100val. 

Konsultacija   Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos komisijos 

pirmininkė Adelė Kasputienė 

Besiruošiantys 

atestuotis mokytojai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

Vievio meno mokykla 

26 Skaityti pranešimą „Lietuviška 

muzika ansambliams“ 

nuotoliniame seminare 

„Šiuolaikiniai lietuvių 

kompozitoriai ir pedagogai – 

jaunojo muziko ugdymas“ 

Mokytojai Liauda Vaitkūnaitė – 

Ragauskienė, Virginijus Skudas 

Mokytojai Vilniaus „Ąžuoliuko“ 

muzikos mokykla, 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

26 Dalyvauti XIII tarptautiniame 

programinės pjesės festivalyje 

„Muzika – vaizduojamasis garsų 

pasaulis: gyvūnai mene“  

Mokytojos Violeta Sotnikovienė,  

Asta Karpičienė, Irena Jasaitienė 

Mokiniai Miglė 

Marija Važnevičiūtė, 

Dovydas 

Michalkevičius, 

Ernesta Šukytė, 

Vakarė Maciukaitė, 

Estera Herbstė 

Grigiškių meno mokykla, 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai 

27 

1000 val. 

Metodinės tarybos posėdis Metodinės tarybos pirmininkė  

Adelė Kasputienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai, Google Meet 



27 

1100 val. 

Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

organizavimo darbo grupės 

posėdis 

Darbo grupės vadovas, direktorius  

Eugenijus Vedeckas 

Darbo grupės nariai –  

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Adelė Kasputienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai, Google Meet 

30 

1000 val. 

 

VMM COVID-19 situacijų 

valdymo grupės posėdis 

Darbo grupės vadovas, direktorius  

Eugenijus Vedeckas 

Darbo grupės nariai 

Adelė Kasputienė, 

Jolanta Nenortienė,  

Indrė Kuizinienė 

Nuotolinio darbo vieta ir 

nuotolinio bendravimo 

įrankiai, Google Meet 

 

Planą parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                Adelė Kasputienė 


