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VIEVIO MENO MOKYKLOS 

2020 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. balandžio mėn. 1 d. 

Nuotolinio darbo vieta 

 

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/nuotolinis-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 tinklapyje 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/


Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dezinfekavimo priemonių 

poreikio nustatymas, jų 

pirkimo organizavimas, 

išdavimas ir naudojimo 

priežiūra 

Direktorius Eugenijus Vedeckas,  

ūkvedė Vaida Juškienė 

Techninio 

personalo 

darbuotojai 

Nuotolinio darbo vieta 

ir VMM 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Dailės priemonių grąžinimas 

mokiniams 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, dailės laborantė Vilma Baubienė 

Tėvai, mokiniai Nuotolinio darbo vieta 

ir VMM dailės pastatas 

Ekstremaliosios 

situacijos 

laikotarpiu 

Natų knygų, muzikos 

instrumentų ir jų detalių 

išdavimas, keitimas 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė, ūkvedė Vaida Juškienė,  

budėtoja Jolanta Paškevičienė 

Mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta 

ir VMM muzikos 

pastatas 

6 

 

Organizuoti mokyklos mokinių 

kūrybinių darbų konkursą 

„Velykinis viščiukas“.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=onCAhC_-

zg8&fbclid=IwAR0SQDjAnz0

VYuNI1_iZgIQfUnR8O53p2V

wjsIDX5V6QRLsZhUQ_6LjB

0mU  

Dailės mokytojai Augenis Kasputis ir  

Adelė Kasputienė  

VMM mokiniai  Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai, el. 

paštas 

augeniskasputis@gmail

.com  

Darbų nuotraukas siųsti 

iki balandžio 20 d. 

6 

 

Gamų ir etiudų atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Sigutė Minkevičė, mokytojas Armis Mangirdas 

Fleitos mokiniai 

 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

10, 17, 24 

1000 val. 

 

VMM COVID-19 situacijų 

valdymo grupės posėdžiai 

Darbo grupės vadovas, direktorius  

Eugenijus Vedeckas 

Darbo grupės 

nariai Adelė 

Kasputienė, 

Vaida Juškienė, 

Indrė Kuizinienė, 

Veslav Sobieski  

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai, 

Mikrosoft Team 

10 

1100 val. 

Styginių instrumentų ir 

dainavimo metodinės grupės 

posėdis 

Metodinės grupės pirmininkas Veslav Sobieski Metodinės grupės 

mokytojai 

Nuotolinio darbo vieta, 

Skype platforma 

https://www.youtube.com/watch?v=onCAhC_-zg8&fbclid=IwAR0SQDjAnz0VYuNI1_iZgIQfUnR8O53p2VwjsIDX5V6QRLsZhUQ_6LjB0mU
https://www.youtube.com/watch?v=onCAhC_-zg8&fbclid=IwAR0SQDjAnz0VYuNI1_iZgIQfUnR8O53p2VwjsIDX5V6QRLsZhUQ_6LjB0mU
https://www.youtube.com/watch?v=onCAhC_-zg8&fbclid=IwAR0SQDjAnz0VYuNI1_iZgIQfUnR8O53p2VwjsIDX5V6QRLsZhUQ_6LjB0mU
https://www.youtube.com/watch?v=onCAhC_-zg8&fbclid=IwAR0SQDjAnz0VYuNI1_iZgIQfUnR8O53p2VwjsIDX5V6QRLsZhUQ_6LjB0mU
https://www.youtube.com/watch?v=onCAhC_-zg8&fbclid=IwAR0SQDjAnz0VYuNI1_iZgIQfUnR8O53p2VwjsIDX5V6QRLsZhUQ_6LjB0mU
https://www.youtube.com/watch?v=onCAhC_-zg8&fbclid=IwAR0SQDjAnz0VYuNI1_iZgIQfUnR8O53p2VwjsIDX5V6QRLsZhUQ_6LjB0mU
mailto:augeniskasputis@gmail.com
mailto:augeniskasputis@gmail.com


15 

1000 val. 

Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

organizavimo darbo grupės 

posėdis 

Darbo grupės vadovas, direktorius  

Eugenijus Vedeckas 

Darbo grupės 

nariai direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

15, 16 

 

Gamų ir etiudų atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Sigutė Minkevičė, mokytojas Andrius Šimkus 

Akordeono 

mokiniai 

 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

16, 20 

 

Gamų ir etiudų atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Sigutė Minkevičė, mokytojas Virginijus Skudas 

Pučiamųjų 

instrumentų 

mokiniai 

 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

16 

10 val. 

Fortepijono metodinės grupės 

posėdis 

Metodinės grupės pirmininkė  

Liauda Vaitkūnaitė 

Fortepijono 

mokytojai 

Nuotolinio darbo vieta, 

Google „Fortepijono 

metodinė grupė“ 

20 

1000 val.) 

Dailės metodinės grupės 

posėdis 

Dailės metodinės grupės pirmininkas  

Augenis Kasputis 

Dailės mokytojai  Nuotolinio darbo vieta, 

Viber grupė „VMM 

Dailė“ 

20, 21 Pjesių atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Liauda Vaitkūnaitė, fortepijono mokytojai 

Fortepijono 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

Nuo 21 Organizuoti metodinio leidinio 

„Pasakiška vaikystė“ 

iliustravimą 

Mokytojai Adelė Kasputienė, Živilė Girdžiūtė ir 

Augenis Kasputis 

Dailės mokiniai Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

27 

10 val. 

Akordeono, pučiamųjų 

instrumentų ir teorijos 

metodinės grupės posėdis 

Metodinės grupės pirmininkė  

Sigutė Minkevičė 

Metodinės grupės 

mokytojai 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

27 

1130 val. 

Metodinės tarybos posėdis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Adelė Kasputienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 

27, 28 Gamų atsiskaitymas Metodinės grupės pirmininkė  

Liauda Vaitkūnaitė, fortepijono mokytojai 

Fortepijono 

mokiniai 

Nuotolinio darbo vieta 

ir nuotolinio 

bendravimo įrankiai 



30 Nuotolinio ugdymo 

organizavimo ataskaitų 

pateikimas el. paštu 

pavaduotoja.vmm@gmail.com  

Mokytojai Mokytojai  Nuotolinio darbo vieta 

 

Planą parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                Adelė Kasputienė 

mailto:pavaduotoja.vmm@gmail.com

