
  

Neformaliojo vaikų švietimo  

lėšų skyrimo ir panaudojimo  

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS  

PARAIŠKOS FORMA 
  

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ 

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėją – juridinį asmenį 

1. Pavadinimas Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla 

2. Kodas 190253584 

3. Juridinis statusas Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

4. Adresas Rokiškis, Kauno g.4 LT-42115 

5. Telefono numeris 8 615 92750 

6. El. pašto adresas muzika.rokiskyje@gmail.com  

7. Interneto svetainės adresas www.muzikarokiskyje.lt 

8 Pagrindinė veiklos sritis 

(įrašykite švietimas, sportas, 

kultūra, turizmas ir pan.) 

Švietimas 

9. Teikėjo kodas Švietimo ir 

mokslo institucijų registre 

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (institucijos) vadovą 

10

. 

Vardas ir pavardė Nijolė Mateikienė 

11

.  

El. pašto adresas manijole@gmail.com  

12

.  

Telefono numeris 8 615 92750 

Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį 

13

. 

Vardas ir pavardė  

14

. 

Viešai skelbtinas adresas, 

telefono Nr., el. pašto adresas, 

interneto svetainės adresas 

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (fizinio / juridinio asmens) patirtį NVŠ srityje 

15

. 

Teikėjas turi patirties įgyvendinti NVŠ programas XTaip  ☐Ne 

 Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius dvejus metus vykdytos veiklos: 

 Programos, projekto, veiklos pavadinimas Trukmė 

 1) Ritmo šėlsmu 2 metai 

 2) Gitaros šėlsmu 1 metai 

 3) Laiminga muzika 1 metai 

 4) Muzikos spalvos 2 metai 

 5) Dainavimo studija „Domino“ 1,5 metų 

 6) Smuikininkų ansamblinio muzikavimo studija „Muzikuokime drauge“ 1,5 metų 

16

. 

Teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, 

rekomendacijas 
XTaip ☐Ne 

 Institucijos, galinčios rekomenduoti NVŠ teikėją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar 

bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį  

mailto:muzika.rokiskyje@gmail.com
mailto:manijole@gmail.com


 Pavadinima

s 

Adresas Telefona

s 

 

El. paštas Rekomenduoja 

/  

bendradarbiauj

a 

 1) Rokiškio 

dienos 

centras 

neįgaliems 

ir sutrikusio 

intelekto 

vaikams 

Vytauto 

g. 25, 

Rokiškis 

- 42113 

8 458 

62673 

centrasn@gmail.com  XR ☐B 

 2) Rokiškio 

pagrindinė 

mokykla 

P. Širvio 

g. 1, 

Rokiškis

- 42155 

8 458 

51809 

rokiskiopagrindine@post.rokiskis.l

t 

XR ☐B 

 

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ  

 Informacija apie NVŠ programos rengėją 

1. Vardas ir pavardė Reda Kazlauskienė 

2. Išsilavinimas ir kvalifikacija: aukštasis, edukologijos magistro laipsnis, mokytoja      

metodininkė 

3. El. pašto adresas: redakaz@gmail.com 

4.  Telefono numeris 8 614 21840 

5.  Darbovietė, pareigos               Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, dainavimo ir 

choro mokytoja 

 Informacija apie NVŠ programos turinį – Kompetencijų, savirealizacijos ir pilietiškumo 

ugdymas per dainą, ritmą, judesį, improvizaciją. 

6.  Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu) 

Dainavimo studija „Linksmuolės“ 

7. NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) 

120101520 

 

8.  Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas) 

Dainavimo studija „Linksmuolės“ – tai kompetencijų, savirealizacijos ir pilietiškumo 

ugdymas per dainą, ritmą, judesį, improvizaciją.  

Programa vyks Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje. Dainavimo studiją 

„Linksmuolės“ lankys mokiniai, kurie myli dainą ir nori dainuoti kartu. Mažiau dainavimo 

patirties turintys mokiniai, ne taip pasitikintys savimi ir turintys scenos baimę, turės 

galimybę dainuoti su jau patyrusiais. Studijoje naudojami mikrofonai leis mokiniui geriau 

suvokti galimybes ir siekti savo tikslų. Programos lankymas – tai puiki proga pažinti ir 

išgirsti save. Bendros pastangos ir daugiau laiko praleisto dainuojant kartu leis geriau 

pasiruošti koncertams, konkursams bei festivaliams. Naudojami standartiniai, kūrybiniai, 

variaciniai ir improvizaciniai metodai. Siekiama suteikti gebėjimą save realizuoti, socialiai 

įprasminti savo pasiekimus, formuojami komandinio darbo įgūdžiai, sceninė  kultūra, 

bendravimo, bendradarbiavimo ir socialiniai įgūdžiai. 

 

9.  Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti vietą, jei įmanoma – ir adresą) 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla. Kauno g. 4, Rokiškis-42115,  

tel. 8 615 92750 

mailto:centrasn@gmail.com
mailto:rokiskiopagrindine@post.rokiskis.lt
mailto:rokiskiopagrindine@post.rokiskis.lt


10.  Nuoroda į išsamesnę informaciją (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija 

apie programą) 

http:// 

11.  Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių) 

X Muzika 

☐ Dailė 

☐ Šokis 

☐ Teatras 

☐ Sportas 

☐ Techninė kūryba 

☐ Turizmas ir kraštotyra 

☐ Gamta, ekologija 

☐ Saugus eismas 

☐ Informacinės technologijos 

☐ Technologijos 

☐ Medijos 

☐ Etnokultūra 

☐ Kalbos 

X Pilietiškumas 

☐ Kita (įrašyti) 

12.  NVŠ programos tikslas(formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą 

ir pagrindinę ugdomą kompetenciją) 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, tobulinti vokalinius gebėjimus, ugdyti 

kompetencijas, savirealizaciją ir pilietiškumą per dainą, ritmą, judesį, improvizaciją. 

13.  NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, 

nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad 

nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes) 

1. Atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį vaiko muzikalumą, lavinant 

vokalinius muzikinius gebėjimus; 

2. Skatinti vokalinius, emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius gebėjimus, 

savirealizaciją ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

3. Ugdyti vaikų pilietiškumą ir savarankiškumą, gebėjimą muzikuoti ansamblyje  

bendraujant ir  bendradarbiaujant. 

14.  Pažymėkite, kurie programos uždaviniai atitinka šiuos Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos 

patvirtinimo“, apibrėžtus NVŠ uždavinius: 

 ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; 

 ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką 

požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę; 

 ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; 

 spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš 

kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, 

iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių 

problemų sprendimas; 

 padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas; 

 tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui 

papildomų dalykinių kompetencijų. 

X TAIP 

15.  Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą: 

Kompetencijų 

sritis 

Kompetencijos  

Asmeninės 

kompetencijos 
X Pažinti save ir save gerbti 

X Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius 

X Kryptingai siekti tikslų 



X Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio 

X Valdyti emocijas ir jausmus 

☐ Kita – įrašykite: 

Socialinės 

kompetencijos 
X Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus 

X Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus 

X Padėti kitiems ir priimti pagalbą 

X Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime 

☐ Kita – įrašykite: 

Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 

kompetencijos 

☐ Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas 

☐ Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus 

X Aktyviai ir kūrybingai veikti 

X Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių 

☐ Kita – įrašykite: 

Komunikavimo 

kompetencijos 
X Išsakyti mintis 

X Išklausyti 

X Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą 

☐ Parinkti tinkamą kalbos stilių 

☐ Kita – įrašykite: 

Pažinimo 

kompetencijos 
X Klausti ir ieškoti atsakymų 

X Daryti išvadas 

X Plėsti akiratį 

X Stebėti, vertinti 

X Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi 

☐ Kita – įrašykite: 

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

X Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis 

X Išsikelti realius mokymosi tikslus 

☐ Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones 

X Vertinti mokymosi pažangą 

☐Numatyti tolesnius žingsnius 

☐ Kita – įrašykite: 

 Dalykinės 

kompetencijos 

Įrašykite 

Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus 

Žinoti garsų, pauzių trukmę 

Žinoti pagrindinius dinamikos ženklus 

Žinoti taisyklingos sėdėsenos/ laikysenos reikalavimus 

Mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio aprangai ir elgsenai scenoje 

Mokytis susikaupti, nesijaudinti pasirodymo metu 

Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir kitų atlikimą (išskiriant teigiamas 

ir neigiamas atlikimo puses) 

16.  NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, 

veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, 

protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos 

programos turinys) 

Eil. 

Nr. 

Sudėtinė dalis  

(tema) 

Veiklos 

apibūdinimas 
Metodai 

Ugdomos 

bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos 

Trukmė 

(val.) 



1. 
Muzikinio rašto 

pagrindai 

Susipažinimas 

su natomis, 

pauzėmis, 

dinamikos 

ženklais ir kt. 

Aiškinimas, 

demonstravimas 
Asmeninės, dalykinės 

kompetencijos 
10 val. 

 

2. Pratimai 

Kvėpavimo 

pratimai, 

Artikuliacijos, 

dikcijos 

pratimai, 

Vokaliniai 

pratimai, 

Atsipalaidavimo 

pratimai prieš 

pasirodymą. 

 

Aiškinimas, 

demonstravimas, 

pokalbis, 

pasakojimas 

Asmeninės, socialinės, 

dalykinės 

kompetencijos 

12 val. 

 

3.  Ritmo lavinimas 
Ritminiai 

junginiai. 

Individuali ir 

grupinė pamoka, 

natų skaitymas , 

improvizacija, 

imitavimas, 

stebėjimas, 

demonstravimas 

Asmeninės, 

kūrybingumo, 

dalykinės 

kompetencijos 

12 val. 

 

 

4. 
Judesio 

lavinimas 

Scenos kalbos ir 

fizinio kūno 

lavinimas, 

charakteringų 

bruožų kūrimas. 

Improvizavimas. 

Asmeninės, 

kūrybiškumo, 

dalykinės 

kompetencijos 

12 val. 

 

 

5. Dainavimas 

Kvėpavimo, 

ritmo ir balso 

lavinimo 

pratimai, 

įvairaus stiliaus 

dainų 

parinkimas ir 

mokymasis. 

Individuali ir 

grupinė pamoka, 

natų skaitymas 

,improvizacija, 

kūno judesių 

lavinimo 

pratybos. 

Asmeninės 

kompetencijos, 

kūrybiškumo 

kompetencija, dalykinė 

kompetencija, 

savarankiškumo 

principų 

įgyvendinimas 

72 val. 

 

6. 
Individualus 

darbas 

Kvėpavimo, 

ritmo ir balso 

lavinimo 

pratimai, 

įvairių, 

sunkesnių vietų, 

kurios neišeina 

tik tam vaikui 

mokymas ir 

mokymasis. 

Individuali ir 

grupinė pamoka. 

Aiškinimas, 

demonstravimas, 

variaciniai ir 

improvizacinei. 

Asmeninės 

kompetencijos, 

kūrybiškumo 

kompetencija, dalykinė 

kompetencija, 

savarankiškumo 

principų 

įgyvendinimas 

30 val.  

 

6. 
Pavyzdžio 

analizė 

Koncertų, 

pasirodymų 

stebėjimas, 

DVD 

analizavimas. 

Refleksijos, 

savita 

interpretacija, 

minčių lietus, 

nuomonės 

reiškimas. 

Interpretavimo, 

komunikavimo, 

socialinės 

kompetencijos 

4 val. 

 

7. 

Koncertai,  

Konkursas, 

festivaliai, 

šventės. 

Scenos kalbos 

lavinimas, 

sceninės 

kultūros 

ugdymas. 

Individualus 

darbas, koncertai, 

festivaliai, 

šventės, 

savianalizė,  

mokymasis iš 

patirties. 

Kūrybiškumas,  

atsakingumas, 

komunikacinė, 

socialinė, sceninės 

patirties kompetencija. 

40 val. 

     Iš viso val.: 192 

17.  Programos apimtis ir trukmė 



3 valandas per savaitę 12 kartai per mėnesį 16 
mėnesių 

skaičius  

Mažiausia 3 val. per savaitę Mažiausia 8 val. per mėnesį Mažiausia 3 mėn. 

18. Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai) 

 

☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15☐16 ☐ 17☐18 ☐ 19 metų; 

tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų:☐ 20 ☐ 21 metai 

19. Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai) 

 

X Berniukams   X Mergaitėms 

20. Kita svarbi informacija(jeigu yra specialių reikalavimų programos dalyviams ar specifinės 

informacijos apie programą) 

 

 

 

21. Numatomas grupės dydis (vaikų skaičius grupėje 

10 mokinių 

22.   Numatomas grupių skaičius 

1 

 

23.  
Numatoma paslaugos kaina asmeniui 

15,00 Eur 

24.  Vaikų vaidmuo įgyvendinant programą (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti 

sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.) 

Spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir 

atsakomybe. 

Patiems prisidėti prie kūrinių interpretavimo. 

25.  Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų 

programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais 

vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai 

ugdymo procese) 

Vaikai bus vertinami žodiniu pagyrimu, komentaru nuolat, skatinant juos analizuoti savo 

pasiekimus, suteikiant galimybę patiems vertinti savo ir kitų draugų atlikimą (išskiriant 

teigiamas ir neigiamas puses), kelti meninio ugdymosi motyvaciją. 

26. NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikaciją, 

kompetencijas) 

Programos vykdytoja – dainavimo ir choro mokytoja metodininkė Reda Kazlauskienė  

Išsilavinimas: 

1973-1984  Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto vidurinė mokykla (Rokiškio E. Tičkaus 

vidurinė     mokykla) 

1984-1990 Lietuvos muzikos Akademijos Klaipėdos fakultetai. Muzikos studijos. 

Suteikta muzikos mokytojos ir choro dirigento kvalifikacija. 

1999-2001 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas. Profesijos edukologijos studijos. 

Suteiktas edukologijos magistro laipsnis. 

Darbo patirties:  

1990 – 08 – 25 Rokiškio muzikos mokykla, mokytoja. 

1995 – 2001 Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto vidurinė mokykla, choro vadovė. 

2001 – 2006 Rokiškio Senamiesčio pradinė mokykla, choro vadovė. 



2011-10-09  Rokiškio Šv. Mato bažnyčios vaikų ir jaunimo choro vadovė, reikalui esant 

vargonininkė. Rokiškio rajono neformaliojo ugdymo muzikos mokytojų metodinio būrelio 

įkūrėja ir pirmininkė. Tarptautinio vokalinės muzikos konkurso “Lėkime dainų sparnais” 

iniciatorė ir organizatorė, mokyklos renginių vedėja. Mokiniai - tarptautinių, 

respublikinių, rajoninių bei miesto švenčių koncertų dalyviai, diplomatai bei laureatai. 

 Patvirtinkite, kad, vykdant programą, bus vadovaujamasi šiais NVŠ principais: 

 savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas; 

prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, 

išsilavinimą, turimą patirtį, nepaisant jų socialinės padėties; 

 individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui 

reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir 

pasiekimus; 

 aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, 

profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti; 

 demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai yra aktyvūs 

ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius; 

 patirties – ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija; 

 ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus 

sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe; 

 pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos 

gerai vaiko savijautai. 

X TAIP 

28. Patvirtinkite, kad: 

 vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir 

meno, politinių, religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms 

žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas bus tik priemonė programos tikslams 

pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas; 

 vykdant programą, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos. 

Programos įgyvendinimo priemonės: 

 nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai; 

 jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams 

jausmams ir simboliams; 

 jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų 

ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų; 

 jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų 

teisės aktų. 

X TAIP 

 Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už tai, jog programą įgyvendins asmenys, pagal 

Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais 

X TAIP 

 Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką 

X TAIP 

 Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programai įgyvendinti 

X TAIP 

 Patvirtinkite, kad turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau kaip mėn.) 

X TAIP 



             

 

_______ 


