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MUZIKINIO IR DAILĖS UGDYMO PROGRAMŲ ATSISKAITYMŲ GRAFIKAI  

 

MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMŲ ATSISKAITYMŲ GRAFIKAI 

 

1. Muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų atsiskaitymų 

grafikai: 

1.1. Pradinio ir pagrindinio akordeono, fleitos ir saksofono formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

Pradinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 _____ _____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

2 Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

3 Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

4 Pjesių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

_____ Keliamasis 

egzaminas 

Pagrindinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

2 Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

4 _____ _____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

______ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

Baigiamasis 

egzaminas 

 

1.2. Pradinio ir pagrindinio fortepijono formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

atsiskaitymų grafikas: 

 

Pradinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 _____ _____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 



2 Etiudų 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Etiudų 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

4 Etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

_____ Keliamasis 

egzaminas 

Pagrindinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 Etiudų 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

2 Etiudų 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Etiudų 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

4 Etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

_____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

Baigiamasis 

egzaminas 

 

1.3. Pradinio ir pagrindinio gitaros, kanklių, smuiko, mušamųjų instrumentų ir solinio 

dainavimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

Pradinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 _____ _____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

_____ _____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

2 Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

3 Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

4 Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Keliamasis 

egzaminas 

Pagrindinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

2 Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 



3 Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

4 _____ _____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

_____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

Baigiamasis 

egzaminas 

 

1.4. Antrojo muzikos instrumento (dalyko) atsiskaitymų grafikas: 

 

Mokymosi 

metai 
I pusmetis II pusmetis 

10 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 05 mėn. 

1 _____ Atsiskaitymas Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

2 Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

4 Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

5 Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

6 Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

7 Etiudo, vokalizės 

arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Pjesės arba kūrinio 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

 
Pastaba: gabesniems mokiniams galima skirti tarpinius gamų atsiskaitymus lapkričio ir balandžio 

mėnesiais. 

 

2. Muzikinio neformaliojo švietimo programų atsiskaitymų grafikai:   

2.1. Ankstyvojo ir pradinio akordeono, fleitos ir saksofono ugdymo programų 

atsiskaitymų grafikas: 

 

Ankstyvasis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1, 2 ______ ______ ______ ______ ______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pradinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 ______ ______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 
______ Koncertas – 

atsiskaitymas 



2 Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

3 Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Keliamasis 

egzaminas 

 

2.2. Ankstyvojo ir pradinio fortepijono ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

Ankstyvasis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1, 2 ______ ______ ______ ______ ______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pradinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 ______ ______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 
______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

2 Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų 

atsiskaitymas 

Keliamasis 

egzaminas 

 

2.3. Ankstyvojo ir pradinio gitaros, kanklių, smuiko, mušamųjų instrumentų ir solinio 

dainavimo ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

Ankstyvasis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1,2 ______ ______ ______ ______ ______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pradinis ugdymas 

I pusmetis II pusmetis 

Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 ______ ______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 
______ Koncertas – 

atsiskaitymas 

2 Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

3 Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Keliamasis 

egzaminas 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Mėgėjų smuiko ir fortepijono ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

I pusmetis II pusmetis 
Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 _____ _____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

 

2 Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

4 _____ _____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

_____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

Baigiamasis 

egzaminas 

 

2.5. Mėgėjų akordeono, fleitos, saksofono, gitaros, kanklių, mušamųjų instrumentų ir 

solinio dainavimo ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

I pusmetis II pusmetis 
Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 _____ _____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

 

2 Pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

Gamų ir 

etiudų, 

vokalizių 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

4 _____ _____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

_____ Baigiamojo 

egzamino 

programos 

perklausa 

Baigiamasis 

egzaminas 

 

2.6. Tęstinio akordeo, fleitos ir saksofono muzikinio ugdymo programų atsiskaitymų 

grafikas: 

 

I pusmetis II pusmetis 
Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 Pjesių 

atsiskaitymas 

Techninių 

pjesių 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Techninių 

pjesių 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

 

2 Pjesių 

atsiskaitymas 

Techninių 

pjesių 

atsiskaitymas 

Koncertas – 

atsiskaitymas 

Pjesių 

atsiskaitymas 

Techninių 

pjesių 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

 

 

 



2.7. Tęstinio fortepijono, smuiko, gitaros, kanklių, mušamųjų instrumentų ir solinio 

dainavimo muzikinio ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

I pusmetis II pusmetis 
Klasė 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 04 mėn. 05 mėn. 

1 Techninių 

pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Techninių 

pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

 

2 Techninių 

pjesių, 

kūrinių  

atsiskaitymas 

_____ Koncertas – 

atsiskaitymas 

Techninių 

pjesių, 

kūrinių 

atsiskaitymas 

_____ Atsiskaitymas 

 

2.8. Antrojo muzikos instrumento (dalyko) atsiskaitymų grafikas: 

 

Mokymosi 

metai 
I pusmetis II pusmetis 

10 mėn. 12 mėn. 03 mėn. 05 mėn. 

1 -------- Atsiskaitymas Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

2 Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

3 Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

4 Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

5 Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas 

6 Etiudo arba pjesės 

atsiskaitymas 

Atsiskaitymas Pjesės atsiskaitymas Atsiskaitymas 

 
Pastaba: gabesniems mokiniams galima skirti tarpinius gamų atsiskaitymus lapkričio ir balandžio 

mėnesiais. 

 

DAILĖS UGDYMO PROGRAMŲ ATSISKAITYMŲ GRAFIKAI 

 

3. Dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų atsiskaitymo grafikai: 

3.1. Dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atsiskaitymų grafikai: 

 
 

PRADINIS UGDYMAS 

 

Klasė I pusmetis – gruodžio mėn. II pusmetis – gegužės mėn. 

1 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 

2 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 

3 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 

 

PAGRINDINIS UGDYMAS 

 

Klasė I pusmetis – gruodžio mėn. II pusmetis – gegužės mėn. 

1 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 

2 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 



3 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 

4 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams, 

baigiamųjų darbų gynimas (egzaminas) 

Pastaba: vasaros praktika įskaitoma pagrindinio ugdymo 1, 2 ir 3 klasių mokiniams birželio mėnesį 

atlikusiems skirtas užduotis. 

 

 4. Dailės neformaliojo švietimo programų atsiskaitymų grafikai: 

4.1. Ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, saviraiškos, dailės, mėgėjų tradicinių amatų 

ugdymo programų atsiskaitymų grafikas: 

 

 

ANKSTYVASIS UGDYMAS 

 

Klasė I pusmetis – gruodžio mėn. II pusmetis – gegužės mėn. 

1 Darbų peržiūra Darbų peržiūra 

2 Darbų peržiūra Darbų peržiūra 

3 Darbų peržiūra Darbų peržiūra 

 

PRADINIS UGDYMAS 

 

Klasė I pusmetis – gruodžio mėn. II pusmetis – gegužės mėn. 

2 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 

3 Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams Darbų peržiūra ir pristatymas tėvams 

 

DAILĖS SAVIRAIŠKOS UGDYMAS 

 

Klasė I pusmetis – gruodžio mėn. II pusmetis – gegužės mėn. 

1 Darbų peržiūra  Darbų peržiūra  

2 Darbų peržiūra  Darbų peržiūra  

3 Darbų peržiūra  Darbų peržiūra  

 

TRADICINIŲ AMATŲ MĖGĖJŲ UGDYMAS 

 

Klasė I pusmetis – gruodžio mėn. II pusmetis – gegužės mėn. 

1 Darbų peržiūra  Darbų peržiūra  

2 Darbų peržiūra  Darbų peržiūra  

3 Darbų peržiūra  Darbų peržiūra  

4 Darbų peržiūra  Darbų peržiūra, baigiamųjų darbų 

pristatymas (egzaminas)  

 

Pastaba: vasaros praktika įskaitoma pagrindinio ugdymo 1, 2 ir 3 klasių mokiniams birželio mėnesį 

atlikusiems skirtas užduotis. 

 

______________________________________________ 
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