
 

 

Mieli Mokiniai, Tėveliai, Mokytojai, 

Atsižvelgiant į susidariusią nepalankią epideminę COVID -19 ( koronavirusinės 

infekcijos) situaciją,  Lietuvos Respublikos  Vyriausybei 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus trečią civilinės saugos sistemos 

parengties lygį ir karantiną visoje LR teritorijoje, švietimo, mokslo, ir sporto ministras 2020 m. 

kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ nustatė, kad nuo 2020 

m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. švietimo tiekėjai neformaliojo vaikų švietimo ( toliau NVŠ) ir 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo( toliau – FŠPU) programas tiek, kiek tai įmanoma , gali 

organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Vadovaujantis šiuo ministro įsakymu, 

Anykščių muzikos mokykloje perorganizuojamas ugdymo procesas. 

Nuo 2020 m. kovo 13 d. (penktadienio) iki 2020 m. kovo 27 dienos  Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu skelbiamos 

mokinių PAVASARIO ATOSTOGOS  (vietoj 2020 m. balandžio 14 dienos – 2020 m. balandžio 17 

dienos numatytų pavasario atostogų). 

Nuo kovo 30 dienos ( pirmadienio)Anykščių muzikos mokykla pasirengusi ugdymo 

procesą vykdyti nuotoliniu būdu, kurio užtikrinimas  priklausys nuo jį organizuojančių mokytojų 

kompetencijos bei teigiamo mokinių ir tėvelių požiūrio. 

Tėvelių ir mokinių prašome aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su visų dalykų 

mokytojais, nuotolinio ugdymo procesą organizuojant Jums priimtiniausiomis formomis, 

priemonėmis ir laiku taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų. 

Siekiant, kad ugdymo procesas būtų nuoseklus ir nesukeltų sumaišties, jį vykdysime 

stengdamiesi išlaikyti tą patį pamokų tvarkaraštį, kuriuo dirbome iki kovo 13 dienos. 

               Organizuojant individualių ir grupinių dalykų nuotolinio ugdymo procesą, 

ugdymo proceso teikėjai ( mokytojai) bei gavėjai ( mokiniai) turi turėti: 

- Interneto ryšį; 

- Išmanųjį mobilųjį telefoną, kompiuterį ar planšetę; 

- Susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje). 

                      Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio 

socialinio komunikavimo Viber, Whatsapp, Messenger,  Zoom ir kt. programas,  el. paštą 

 bus organizuojamas NUOTOLINIS  ugdymo procesas. 

 

Informacija mokinių tėveliams 

                   Individualių ir kolektyvinių mokomųjų dalykų: pagrindinio instrumento, antro 

instrumento, solfedžio, muzikos istorijos, ansamblių, orkestro, choro nuotolinio ugdymo procesą ir 

tinkamiausią formą aptarsite su dalykų mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis. 



                   Tikėtina, kad pradėjus vykdyti nuotolinį mokymą, kils nemažai klausimų, tačiau 

bendraudami telefonu ir kitomis komunikacinėmis priemonėmis sieksime išspręsti iškilusius 

klausimus. 

Su administracija bendraujama el. paštu, telefonu: 

Anykščių muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė, 

mob. +37061564846, el. p.: anyksciumm @gmail.com arba  

kristina.viciniene@gmail.com 

Anykščių muzikos mokyklos pavaduotoja Sigita Urbonavičienė 

Mob.  el. p. : sigita.urbo@gmail.com 

 

 

 


