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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė 

 

PROJEKTAS  

 

RITMUOJAME IR KURIAME KARTU 

 

Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-mečiui 

 

NUOSTATAI 

 

               Anotacija. 

2018-2019 metais Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vykdomas projektas apjungs 400 

dalyvių iš Lietuvos muzikos, meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių darželių, 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtinių ir mokytojų bendrai meninei ir 

koncertinei veiklai. Šiandien itin aktualu skatinti mokinių kūrybiškumo, įvairiapusių gebėjimų, 

praktinių darbų įvairovę pamokose ir koncertinėje veikloje. Tikėtina, kad veikla kūrybinėse 

dirbtuvėse, derinant įvairių gebėjimų lavinimą,  suteiks naujų impulsų kūrybiškumui. 

 

1. TIKSLAS 

 

Plėtoti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų,  skatinant mokinių ir mokytojų saviraišką bei 

kūrybiškumą pamokų ir popamokinėje veikloje. 

 

2. UŽDAVINIAI 

 

2.1. 2018-2019 metais surengti dvi dailės darbų ekspozicijas skirtingose miesto erdvėse, 

įtraukiant mokinius, tėvelius ir miesto bendruomenės narius. 

2.2. 2018-2019 metai surengti du koncertus skirtingose miesto erdvėse, įtraukiant mokinius, 

tėvelius ir miesto bendruomenės narius. 

 

3. DALYVIAI 

 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solfedžio 1-8 klasių mokiniai, fortepijono, pučiamųjų, 

styginių, mušamųjų, papildomo fortepijono, liaudies instrumentų dalykų mokiniai; 

Vilniaus Žemynos gimnazijos mokiniai; 

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokiniai; 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai; 

Kėdainių muzikos mokyklos mokiniai; 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokiniai; 

Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai; 

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai; 

Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ 5-6 m. auklėtiniai; 

Vilniaus lopšelio darželio „Puriena“ 5-6 m. auklėtiniai; 



Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtiniai. 

 

4. PROJEKTO VADOVĖ 

 

Klara Karnaševičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir 

kompozicijos dalykų metodinės grupės vyr. mokytoja. 

 

5. PROJEKTO KURATORIAI 

 

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė; 

Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

6. PROJEKTO PARTNERIAI 

 

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė; 

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija; 

Vilniaus miesto centrinė biblioteka, skaitytojų aptarnavimo skyrius, meno ir muzikos skaitykla; 

Žaneta Markova, Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

Giedrė Jatautytė, Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė; 

Svetlana Pūkienė, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos vyr. mokytoja; 

Ilona Baltušnikienė, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos vyr. mokytoja; 

Rimutė Zaleckaitė, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos meno vadovė; 

Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

Ingrida Naujokaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokytoja metodininkė; 

Danutė Kibickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja ekspertė; 

Ugnius Vaiginis, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytojas ekspertas; 

Vita Vošterienė, Vilniaus lopšelio darželio ,,Puriena“ meninio ugdymo pedagogė; 

Jolita Remeikienė, Vilniaus lopšelio darželio ,,Lazdynėlis“  meninio ugdymo pedagogė; 

Inga Šilaikienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokytoja metodininkė; 

Dalia Ražanienė, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos, skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus, meno ir muzikos skaityklos vyr. bibliotekininkė. 

 

7. PROJEKTO VYKDYTOJAI 

 

Aurelija Seliavienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja; 

Viktorija Zabrodaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja ekspertė; 

Eva Balachovičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja; 

Antanas Žitkauskas, Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas; 

Kornelijus Karnaševičius, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytojas;  

Klara Karnaševičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja; 

Vytautas Barkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas. 

 

8. RĖMĖJAI 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Karoliniškių seniūnija; 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lazdynų seniūnija; 

UAB ,,Eurobiuras“. 

 

Informacija apie projektą   http://www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt 
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