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Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu  būdu   

                                                                                                                                                  karantino sąlygomis tvarkos aprašo priedas 

 

UTENOS MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ 

NUOTOLINIO MOKYMO NAUDOJAMŲ PRIEMONIŲ PLANAS PASKELBTO   KARANTINO  METU 

(nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino ar  2019-2020 mokslo metų  pabaigos) 

Eil. 

nr. 

Mokytojas Kokioje platformoje vyks 

ugdymo procesas 

Ugdymo nuotoliniu būdu pobūdis ir 

grįžtamasis ryšys 

Kaip vyks mokinių atsiskaitymas  

 

1 Elina 

Barzdienė 

Tel. Nr.861609236 

 El.paštas: 

elinabarzdiene@gmail.com 

 Veritus dienynas 

pamokos online (Zoom,  

Whatsapp, Messenger) 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

 Mokinių vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. Mokytojo įrašytų  

garsinių mokomųjų kūrinių  ar jų ištraukų 

pavyzdžių siuntimas mokiniams. 

Kūrinių natų  mokiniams  pdf, jpg, doc. failų 

pavidalu pateikimas. 

Skaitmeninio metronomo, MP3 grotuvo, natų 

skaitymo programėlių: Music Trainer 

Professioinal, Music Theory naudojimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami trumpai kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  fortepijono/ muzikos 

instrumento  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

 Elina Koncertmeisterio programos  tobulinimas, audio  

mailto:elinabarzdiene@gmail.com


Barzdienė   

(koncertmeis-

teris) 

įrašų rengimas, asmeninis profesinis 

tobulėjimas. 

2 Ingrida 

Dirmienė 

Tel. Nr. 8 686 24969 

 El.paštas 

ingridadirmiene@gmail.com 

 

Veritus dienynas 

 pamokos online (Messenger) 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m. pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.  

Naudoju mokinių gebėjimų įsivertinimo kreivę 

ir savęs įsivertinimo lentelę.  

 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  fortepijono/ muzikos 

instrumento  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

Baigiamajam egzaminui mokinys 

pateiks mokyklos direktoriui atliekamos 

programos vaizdo įrašą, kurį vertins 

baigiamųjų egzaminų komisija, 

remiantis Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašu. 

3 Aida Driukaitė Tel. Nr. 8 699 98793 

 el.paštas   

aidadriukaite@gmail.com 

  

Veritus dienynas 

pamokos online ( WhatsApp, 

Messenger, Viber, Skype) 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  fortepijono/ muzikos 

instrumento  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

Baigiamajam egzaminui mokinys 

pateiks mokyklos direktoriui atliekamos 

programos vaizdo įrašą, kurį vertins 

baigiamųjų egzaminų komisija, 

remiantis Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

mailto:ingridadirmiene@gmail.com
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vertinimo aprašu. 

4 Laura 

Raudžiuvienė 

Tel. Nr. (868725643)  

el.paštas 999laura@gmail.com 

 

Veritus dienynas, pamokos online 

(Messenger), telefono diktofonas  

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ir garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  fortepijono/ muzikos 

instrumento  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

Baigiamajam egzaminui mokinys 

pateiks mokyklos direktoriui atliekamos 

programos vaizdo įrašą, kurį vertins 

baigiamųjų egzaminų komisija, 

remiantis Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašu. 

 Laura 

Raudžiuvienė 

(koncertmei-

steris) 

Koncertmeisterio programos  tobulinimas, audio 

įrašų rengimas, asmeninis profesinis 

tobulėjimas. 

 

5 Zita 

Lukošiūnienė 

Tel. Nr. 

  +370 68641761, 

El. paštas  

zita.lukosiuniene@gmail.com  

 Veritus dienynas, pamokos 

online: Messenger 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos 

pagal galiojantį 2019 – 2020 m.m. pamokų 

tvarkaraštį arba kitu, mokiniams patogiu laiku. 

Vaizdo ir garso įrašų perklausos, jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualaus ugdymo planas kiekvienam 

mokiniui - pakoreguotas pagal jo galimybes. 

Individualus pamokos planas kiekvienam 

mokiniui -  pritaikytas pagal turimas mokymosi 

sąlygas, poreikius, atliktas užduotis. 

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką , naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį 

vertinimą, bei paties mokinio įsivertinimą. 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos programos vaizdo 

įrašą, kuris bus vertinamas pagal Utenos 

meno mokyklos fortepijono/muzikos 

instrumento programos vertinimo 

kriterijus, remiantis Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

Baigiamajam egzaminui mokinys 

pateiks mokyklos direktoriui atliekamos 

programos vaizdo įrašą, kurį vertins 

baigiamųjų egzaminų komisija, 

remiantis Utenos meno mokyklos 

mailto:999laura@gmail.com
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 mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašu. 

 Zita 

Lukošiūnienė  

( koncertmeis-

teris) 

Koncertmeisterio programos  tobulinimas, audio 

įrašų rengimas, asmeninis profesinis 

tobulėjimas. 

 

6 Roberta 

Saifulininenė 

Telefonas, 

 el.paštas  

 robertasaif@gmail.com,  

Veritus dienynas, pamokos online  

wats up, mesenger, Viber 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ir garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos programos vaizdo 

įrašą, kuris bus vertinamas pagal Utenos 

meno mokyklos fortepijono/muzikos 

instrumento programos vertinimo 

kriterijus, remiantis Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

Baigiamajam egzaminui mokinys 

pateiks mokyklos direktoriui atliekamos 

programos vaizdo įrašą, kurį vertins 

baigiamųjų egzaminų komisija, 

remiantis Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašu. 

7 Lolita 

Starkuvienė 

Tel. Nr.8-686-78025 

 el.paštas 

lolitastarkuviene@gmail.com. 

Veritus dienynas,  

pamokos online:  WhatsApp, 

Viber 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ir garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną pamoką 

naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  vertinimą,  

skatinamas mokinių  įsivertinimas 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos programos vaizdo 

įrašą, kuris bus vertinamas pagal Utenos 

meno mokyklos fortepijono/muzikos 

instrumento programos vertinimo 

kriterijus, remiantis Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

Baigiamajam egzaminui mokinys 

pateiks mokyklos direktoriui atliekamos 

programos vaizdo įrašą, kurį vertins 

baigiamųjų egzaminų komisija, 

remiantis Utenos meno mokyklos 

mailto:robertasaif@gmail.com


mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašu. 

 PUČIAMŲJŲ  IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ METODINĖS GRUPĖS MOKYTOJAI 

8. Audronė 

Misiukaitė 

Telefonas 8 568 49741 

el.paštas 

misaudra59@gmail.com 

Veritus dienynas,  

pamokos online: Messenger, Zoom 

 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo ar garso įrašą, kuris 

bus vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos pučiamųjų muzikos 

instrumentų  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

9.  Evaldas 

Beinoravičius 

Telefonas, 

  8 686 27291 

El.paštas evaldas.bei@gmail.com 

Veritus dienynas,    

pamokos online: Messenger, Zoom 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  pučiamųjų muzikos 

instrumentų  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

10.  Renata 

Buzėnaitė 

Telefonas +37060578259 

 el.paštas 

renata.buzenaite@gmail.com 

Veritus dienynas,  

pamokos online:   Messenger 

 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m. m.  pamokų 

tvarkaraštį.   

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  fortepijono/ muzikos 

instrumento  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

mailto:misaudra59@gmail.com
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Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

11.  Arūnas Katinas Tel. Nr. +37068784749 

El.paštas  

katinas.arunas@gmail.com 

Veritus dienynas, 

pamokos online ( Zoom, 

Messenger) 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas. 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  pučiamųjų muzikos 

instrumentų  programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

12. Irena Latonienė Telefonas  865205934 

    el. paštas 

irenalatoniene@gmail.com 

Veritus dienynas, 

pamokos online ( Messenger) 

 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m. pamokų 

tvarkaraštį.  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.  

 

II pusmečio įskaitai mokinys pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  kanklių muzikos instrumento  

programos vertinimo kriterijus, 

remiantis  Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimo ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašu. 

 

MUZIKOS TEORIJOS, CHORINIO DAINAVIMO IR SMUIKO METODINĖS GRUPĖS MOKYTOJAI 

13. Gintarė 

Armonaitienė 

Tel.: +370 67132526 

argitex@gmail.com 

Veritus dienynas,  

Pamokos online 

(Viber, Whats App, Skype, 

Messenger, Zoom) 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Individualus pamokos planas (įskaitant ir 

programinius pakeitimus), atsižvelgiant į mokinio 

pasiekimus, atliktas  namų užduotis, individualius  

poreikius.  

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos 1-2 kūrinių 

(individualizuojant mokinio pasiekimus)  

video-audio įrašu kuris bus vertinamas 

pagal Utenos meno mokyklos  smuiko 

muzikos instrumento  programos 

mailto:katinas.arunas@gmail.com
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Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas, vertinimas ir mokinio 

įsivertinimas. 
Pamokų metu naudojami: individualios pažangos, 

mokinių įsivertinimas, apibendrinamasis, 

formuojamasis, diagnostinis  ir kriterinis vertinimai. 

 

 

vertinimo kriterijus, remiantis  Utenos 

meno mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

14.  Danutė 

Aleknienė 

Tel. Nr. 8 614 60056  

el.paštas  

aleknien.danut@gmail.com 

Veritus dienynas  

pamokos online (Messenger) 

 

 Pamokos vyksta  nuotoliniu būdu per pagal 

įprastą tvarkaraštį. Kai kurios pamokos vyksta 

mokiniui patogesniu laiku. Taip pat siunčiama 

vaizdo ir garso įrašai. Pateikiu komentarus, 

pastabas ir vertinimus.   

Pamokos planas vyksta atsižvelgiant į pasiekimus, 

namų užduotis ir poreikius.  

 Mokinių pasiekimams vertinti naudoju 

formuojamąjį vertinimą.  

 

II pusmečio pabaigoje mokiniai atsiųs 

savo atliekamos programos vaizdo įrašą. 

Jų atlikimas bus vertinamas pagal 

Utenos meno mokyklos  smuiko 

muzikos instrumento  programos 

vertinimo kriterijus, remiantis  Utenos 

meno mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

15. Darius Biriukas Tel. Nr. 865325192 

 el.paštas  darius37@gmai.com 

Veritus dienynas,  

pamokos online  (zoom, 

facetime) 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį.  

Individualus pamokos planas (įskaitant ir 

programinius pakeitimus), atsižvelgiant į mokinio 

pasiekimus, atliktas  namų užduotis, individualius  

poreikius.  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas, vertinimas ir mokinio 

įsivertinimas. 
Pamokų metu naudojami: individualios pažangos, 

mokinių įsivertinimas, apibendrinamasis, 

formuojamasis, diagnostinis  ir kriterinis vertinimai. 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos 1-2 kūrinių 

(individualizuojant mokinio pasiekimus)  

video-audio įrašu kuris bus vertinamas 

pagal Utenos meno mokyklos  smuiko 

muzikos instrumento  programos 

vertinimo kriterijus, remiantis  Utenos 

meno mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

16 Lina Garūbienė Tel. Nr. 868235788 

El.paštas 

linajurkaite@gmail.com 

Veritus dienynas,  

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas, vertinimas ir mokinio 

įsivertinimas. 
Naudojami  individualios pažangos, mokinių 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui  muzikinės programos 1-2 

kūrinių (individualizuojant mokinio 

pasiekimus)  audio įrašus kurie bus 

about:blank
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pamokos online  (zoom, 

Messenger) 

įsivertinimas, apibendrinamasis, formuojamasis, 

diagnostinis  ir kriterinis vertinimas 
vertinami pagal Utenos meno mokyklos  

chorinio dainavimo programos 

vertinimo kriterijus, remiantis  Utenos 

meno mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

17.  Rima 

Garsonienė 

Tel.Nr. 868435563 

El.paštas 

rimagarsoniene@gmail.com 

pamokos online  (zoom, 

messenger 

Tiesioginės pamokos ar jos dalies transliacijos  

pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  pamokų 

tvarkaraštį. Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  
Naudojami  individualios pažangos, mokinių 

įsivertinimas, apibendrinamasis, formuojamasis 

vertinimas. 

 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos 1-2 kūrinių 

(individualizuojant mokinio pasiekimus)  

video-audio įrašus kuris bus vertinamas 

pagal Utenos meno mokyklos    muzikos 

instrumento (armonikos)  programos  

vertinimo kriterijus, remiantis  Utenos 

meno mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

 17.  Nijolė 

Gelgotienė 

Tel. Nr. 8 68218799 

El paštas 

nijole.gelgotiene@gmail.com 

 

Veritus dienynas, 

pamokos online (Zoom, 

Messenger, Viber)  

Tiesioginės pamokos transliacijos ZOOM 

platforma pagal galiojantį 2019-2020 m.m.  

pamokų tvarkaraštį.  

Rašto darbų peržiūra ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas (raštu, telefonu, 

tiesiogiai transliacijos metu). 

Mokinių pasiekimai vertinami pristačius darbą. 

vertinama rašant recenziją, naudojant 

formuojamąjį, kaupiamąjį  vertinimą. Rašto darbų 

klaidas aptariant online, mokiniai savo pažangą 

įsivertina patys žodžiu.   

 

II pusmečio mokinių pasiekimai bus 

vertinami kaupiamuoju pažymiu,  

4PR mokinių pasiekimų galutinį pažymį 

sudarys egzaminų bilietų įrašų 

įvertinimo balų sumos ir bilietų 

skaičiaus(10)dalmuo bei metinis 

pažymys. 

4PG  baigiamojo solfedžio egzamino 

įvertinimui  mokinys pateiks bilietų 

įrašus(10), ir kontrolinį klausos ir 

muzikos teorijos savarankiškai online 

atliktą darbą-(individualų testą).  

Darbai bus vertinamas pagal Utenos 

meno mokyklos  solfedžio programos 

vertinimo kriterijus, remiantis  Utenos 

meno mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 
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Galutinį solfedžio pažymį sudarys 

egzamino ir metinio pažymio vidurkis, 

pridedant 1 papildomą balą už 

dalyvavimą kūrybiniuose konkursuose. 

18. Lina Gudienė Tel.Nr.868354556 

el.paštas  umm.pav@gmail.com 

 

 Veritus dienynas, 

 pamokos online  (Zoom ) 

Mokomoji solfedžio medžiaga ir užduotys 

pateikiamos Veritus dienyne. Pamokos  arba 

asmeninės konsultacijos pamokų laiku, pagal 

galiojantį tvarkaraštį (zoom, messenger, viber). 

Mokinių atliktos užduotys  vertinamos kiekvieną 

pamoką naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas. 

Grįžtamasis ryšys teikiamas kiekvienam mokiniui 

asmeniškai ( ištaisyti darbai ir vertinimo 

komentaras) įkeliami į el. dienyną. 

 

II pusmečio mokinių pasiekimai bus 

vertinami pusmečio pažymiu, sumuojant 

visus pusmečio eigoje gautus pažymius  

(taip pat už nuotoliniu būdu paskirtus 

darbus) ir  vedant aritmetinį vidurkį.  

4PR mokinių pasiekimų galutinį pažymį 

sudarys atliktų  užduočių  ( pagal 10 

bilietų)    įvertinimo ir metinio solfedžio 

pažymio vidurkis. 

19.  Jūratė Katinienė Tel.Nr. 8686 14737 

el. paštas 

juratekatiniene7@gmail.com 

 Veritus dienynas,  

pamokos online (Zoom, 

Messenger) 

Dainavimas, choras, ansamblis 

Vaizdo ar garso įrašų pateikimas mokiniams kaip 

savarankiško mokymosi medžiaga; atsiųstų 

vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas; konsultacinio 

pobūdžio pamokos online. 

Mokinių pasiekimai vertinami gavus iš jų audio ar 

video medžiagą su atliktomis užduotimis 

(formuojamasis, kaupiamasis vertinimai, 

įsivertinimas). 

 

Muzikos istorija 

Mokymosi užduočių pateikimas savarankiškam 

mokymuisi remiantis muzikos istorijos programa 

ir susijusiomis temomis; pamokos online. 

Mokinių pasiekimai vertinami kaupiamuoju balu 

už savarankišką užduočių atlikimą. 

 

Muzikos instrumento pamokos 

Dainavimo 1-3PR klasių mokiniai bus 

vertinami mokytojo už 2 atsiųstas 

įdainuotas dainas; 4PR – už įrašytą 

dviejų dainų  partitūrų  grojimą ir savo 

balso partijų dainavimą; 1PG – už 

įrašytą dviejų dainų partitūrų grojimą ir 

dviejų balsų partijų dainavimą. Choro ir 

ansamblio pažymys bus bendras už 

buvusius pasirodymus renginiuose ir 

dainų šventės bei koncertų repertuaro 

išpildymą atsiųstuose įrašuose. 

 

1-4PG klasių mokiniams bus susumuoti 

balai už ankstesnius atsiskaitymus ir 

kaupiamieji savarankiškų užduočių 

balai. 4PG mokiniai papildomai bus 

vertinami už paruoštus duotų temų 

pristatymus; galutinis įvertinimas bus 

susumavus metinį ir egzamino 
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Nuotolinės vaizdo pamokos kartą į savaitę. 

Vaizdo ar garso įrašų perklausa ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Individualus pamokos planas, atsižvelgiant į 

mokinio pasiekimus, atliktas  namų užduotis, 

individualius  poreikius.  

Mokinių pasiekimai vertinami kiekvieną pamoką 

naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  vertinimą,  

skatinamas mokinių  įsivertinimas 

 

įvertinimus. 

 

II pusmečio įskaitai mokiniai pateiks 

mokytojui atliekamos  muzikinės 

programos vaizdo įrašą, kuris bus 

vertinamas pagal muzikos instrumento  

programos vertinimo kriterijus, 

remiantis  Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimo ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašu. 

20. Virginija 

Šeduikienė 

Telefonas 8060015921 

el. paštas  

virginija.seduikiene@gmail.com 

„Veritus“ dienynas, 

pamokos online ( WhatsApp, 

Messenger, Zoom) 

Vyksta tiesioginės ir savarankiškos (su 

asmeninėmis konsultacijomis) pamokos pagal 

galiojantį 2019-2020 m.m. pamokų tvarkaraštį: 

garso įrašų perklausa, darbo įvertinimas. 

Mokinio pasiekimas vertinamas atlikus numatytą 

darbą pagal formuojamąjį ir kaupiamąjį  

vertinimą. 

II pusmečio egzaminui / įskaitai 

mokinys pateiks mokytojui atliekamos 

muzikinės programos vaizdo įrašą, kuris 

bus vertinamas pagal Utenos meno 

mokyklos  chorinio dainavimo / 

dirigavimo (muzikos instrumento  

programos) vertinimo kriterijus, 

remiantis  Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimo ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašu. 

 

DAILĖS METODINĖS GRUPĖS MOKYTOJAI 

21. Ilona Bartkienė  Telefonas 861419414 

ba.ilona@hotmail.com  

Veritus dienynas 

Ilona Bartkienė 

Pamokos online: 

Messenger Ilona Bartkienė 

 

Tiesioginės pamokos  pagal galiojantį 2019-

2020 m.m.  pamokų tvarkaraštį.  

Darbų video ar foto peržiūra ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Mokinių pasiekimai vertinami atlikus užduotį, 

naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

  

II pusmečio peržiūrose  vertinami 

mokinių darbai foto ar video formate 

vertinama pagal Utenos meno mokyklos  

pradinio ugdymo, piešimo, skulptūros  

programų vertinimo kriterijus, remiantis  

Utenos meno mokyklos mokinių 

pasiekimo ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašu. 

 

22. Danutė 

Burbienė  

Telefonas 860333850 

d.burbiene0@gmail.com 

Veritus dienynas 

Tiesioginės pamokos  pagal galiojantį 2019-

2020 m.m.  pamokų tvarkaraštį.  

Darbų video ar foto peržiūra ir jų 

II pusmečio peržiūrose  vertinami 

mokinių darbai foto ar video formate 

vertinama pagal Utenos meno mokyklos 
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Messenger Danutė Burbienė komentavimas bei vertinimas. 

Mokinių pasiekimai vertinami atlikus užduotį, 

naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

 

Piešimo, kompozicijos, dailėtyros 

programų vertinimo kriterijus, remiantis  

Utenos meno mokyklos mokinių 

pasiekimo ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašu. 

 

23. Danius 

Galiauskas 

Telefonas 861596477 

dgaliauskas@gmail.com 

Veritus dienynas 

Messenger Danius Galiauskas 

Tiesioginės pamokos  pagal galiojantį 2019-

2020 m.m.  pamokų tvarkaraštį.  

Darbų video ar foto peržiūra ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Mokinių pasiekimai vertinami atlikus užduotį, 

naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

 

II pusmečio peržiūrose  vertinami 

mokinių darbai foto ar video formate 

vertinama pagal Utenos meno mokyklos 

pradinio  ugdymo, tapybos, dailėtyros, 

piešimo programų vertinimo kriterijus, 

remiantis  Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimo ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašu. 

 

24. Giedrius 

Mazūras 

Telefonas 867404569 

gmazuras@yahoo.com 

Veritus dienynas 

Messenger Giedrius Mazuras 

Tiesioginės pamokos  pagal galiojantį 2019-

2020 m.m.  pamokų tvarkaraštį.  

Darbų video ar foto peržiūra ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Mokinių pasiekimai vertinami atlikus užduotį, 

naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

 

II pusmečio peržiūrose  vertinami 

mokinių darbai foto ar video formate 

vertinama pagal Utenos meno mokyklos 

skulptūros programos vertinimo 

kriterijus, remiantis  Utenos meno 

mokyklos mokinių pasiekimo ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

 

25. Jūratė Mitalienė Telefonas 867343537 

juratemit@gmail.com 

Veritus dienynas 

Messenger Jūratė Mitalienė 

Tiesioginės pamokos  pagal galiojantį 2019-

2020 m.m.  pamokų tvarkaraštį.  

Darbų video ar foto peržiūra ir jų 

komentavimas bei vertinimas. 

Mokinių pasiekimai vertinami atlikus užduotį, 

naudojant formuojamąjį, kaupiamąjį  

vertinimą,  skatinamas mokinių  įsivertinimas.   

 

II pusmečio peržiūrose  vertinami 

mokinių darbai foto ar video formate 

vertinama pagal Utenos meno mokyklos 

kompozicijos, tapybos piešimo  

programos vertinimo kriterijus, 

remiantis  Utenos meno mokyklos 

mokinių pasiekimo ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašu. 
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