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PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Mokyklos bendruomenė 2018 metais, atsižvelgdama į 2017-2019 metų strateginį planą, 

išsikėlė veiklos prioritetus: 

• Duomenų analize ir įsivertinimu grindžiamas mokinių įgūdžių, gebėjimų ir poreikių 

vertinimas, siekiant ugdymo kokybės; 

• Bendradarbiaujančios ir diskusinės aplinkos kūrimas bei materialinės bazės turtinimas. 

Mokyklos 2018 metų veiklos kryptys buvo pasirinktos, įvertinus stipriųjų, silpnųjų pusių, 

galimybių ir grėsmių analizę (SSGG). 

2018 metų mokyklos veiklos tikslai: 

• Mokymosi prieinamumas ir kokybiško mokymo(si) užtikrinimas. Uždaviniai tikslo 

įgyvendinimui: 

1. Įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (FŠPU), gilinti ugdymo 

turinio individualizavimą atsižvelgiant ir išryškinant kiekvieno vaiko gebėjimus. 

2. Plėtoti kompetencijų ugdymą, kurios atitiktų švietimo pertvarkos keliamus reikalavimus 

ir užtikrintų ugdymo(si) kokybę ir kurti efektyvią mokyklos veiklos įsivertinimo sistemą. 

• Kūrybingos ir demokratiškos aplinkos stiprinimas. Uždaviniai tikslo įgyvendinimui: 

1. Puoselėti tradicijas ir stiprinti bendruomenės santykius palaikant lyderystę mokykloje. 

2. Modernizuoti ugdymo(si) aplinkas. 

Mokykla 2018 metais didelį dėmesį skyrė: mokyklos veiklos 70 metų jubiliejui, ugdymo 

programų įgyvendinimui, mokyklos ir mokinių tėvų veiksmingam bendradarbiavimui, ugdymo 

turinio pritaikymui konkrečiam mokiniui, pamokų lankymo užtikrinimui, savarankiškam 

mokymuisi. 

2018 metais muzikinio ir choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

baigė 72 mokiniai, jiems įteikti Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai 

(kodas 9201). Neformaliojo muzikinio ugdymo pažymėjimai įteikti: 10 fortepijono, 8 smuiko, 3 

klasikinės gitaros, 6 pučiamųjų instrumentų, 8 tautinių instrumentų, 5 sintezatoriaus, 4 akordeono, 7 

chorinio dainavimo, 2 solinio dainavimo, 19 liaudies šokių specialybių mokiniams.  

2018 m. spalio 1 d. iš viso mokykloje mokėsi 979 mokiniai: formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo muzikinio ugdymo programose (FŠPU) – 443; FŠPU choreografijos ugdymo programose – 

169; neformaliojo ugdymo programose (NU) – (studijose, mėgėjų, suaugusiųjų švietimo, kryptingo 

muzikinio ugdymo ir kt.) – 151; Neformaliojo vaikų švietimo programose (NVŠ) – 216 mokinių. 

191 mokinys mokėsi keliose programose.  

2018 m. rugsėjo 1 d. dirbo 75 mokytojai: 9 mokytojai ekspertai, 39 mokytojai metodininkai, 

21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai. 2018 metais 4 mokytojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją: 1 vyresniojo mokytojo, 3 mokytojo metodininko. 

Tęsiami ir užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai su šalies muzikos ir meno mokyklomis, 

siekiant pasidalinti metodine patirtimi, plėtojant mokytojų ir mokinių kompetencijas, kurios 

užtikrintų ugdymo(si) kokybę, puoselėtų tradicijas ir stiprintų bendruomenės santykius palaikant 

lyderystę mokykloje. 

Panevėžio muzikos mokykla 2018 m. gruodžio 31 d. 2 proc. pajamų gavo 1442,42 Eur. 

Gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų projektams įgyvendinti 520,00 Eur. 

Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas finansavimas – 30166,00 Eur – Panevėžio 

Savivaldybės administracijos lėšos – 30166,00 Eur: 

1. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) lėšos – 10070,00 Eur; 

2. Projektams įgyvendinti – 3120,00 Eur; 
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3. Mokyklos pastato įėjimo laiptų su aikštelėmis avarinės būklės likvidavimo darbams – 

16976,00 Eur. 

2018 metais gerinta mokyklos edukacinė aplinka. Atliktas fojė ir rūbinės (I aukštas) 

kapitalinis remontas – perdažytos sienos, įrengtos pakabinamos lubos su naujais šviestuvais, 

atnaujintos rūbinės pertvaros, nupirkti 4 nauji mediniai suolai, pakeisti seni radiatoriai, pagamintas 

ir pakabintas naujas informacinis stendas. Atliktas įėjimo laiptų su aikštelėmis kapitalinis remontas, 

įrengta nuovaža neįgaliesiems. Sutvarkyti seni ištrupėję laiptai prie įėjimo durų iš mokyklos pastato 

vidinės pusės. Įsigyta naujos kompiuterinės technikos: 2 kompiuterinės technikos komplektai, 1 

lazerinis spausdintuvas. Nupirkta mokymo priemonių bei muzikos instrumentų. Iš projektinių lėšų 

įsigyta mokymo priemonių ir instrumentų.  

 

MOKYKLOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Mokytojų etatinio apmokėjimo modelio įvedimas,  nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.. 

1. Parengti lokalūs teisės aktai, kuriais vadovaujantis įdiegtas etatinis mokytojų darbo 

apmokėjimo modelis:  

• Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka (Panevėžio muzikos mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsak. „Dėl tvarkų aprašo tvirtinimo“ Nr. V-70); 

• Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 30 d. įsak. „Dėl tvarkų aprašo tvirtinimo“ Nr. V-70); 

• Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema (Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 2018 

m. rugpjūčio 30 d. įsak. „Dėl tvarkų aprašo tvirtinimo“ Nr. V-70). 

2. Patvirtintas pedagoginių darbuotojų pareigybių sąrašas, parengti ir patvirtinti pedagoginių 

darbuotojų pareigybių aprašymai (Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 

d. įsak. „Dėl mokytojų, koncertmeisterių ir kitų mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo“ 

Nr. 72; Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsak. „Dėl mokytojų 

pareigybės aprašymo tvirtinimo“ Nr. V-78). 

3. Suderintas su Panevėžio miesto savivaldybe Muzikos mokyklos skirtų etatų skaičius 

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas „Didžiausias leistinas 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Panevėžio miesto savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo, 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir FŠPU ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose, 

pareigybių skaičius“ Nr. 1-262). 

4. Darbo sutartys pakeistos, papildytos (Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsak. „Dėl pareigybių sąrašo, mokytojų tarifikacijos tvirtinimo“ Nr. V-72).  

5. Atnaujintos ir patvirtintos Muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklės (Panevėžio muzikos 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsak. „Dėl Panevėžio muzikos mokyklos darbo tvarkos 

taisyklių tvirtinimo“ Nr. V-84). 

Gabių mokinių ugdymas ir jų galimybių plėtojimas: 

1. 2018 metais profesinės linkmės muzikinio ugdymo programą pasirinko 15  (fortepijono, 

smuiko, violončelės, kanklių, lumzdelio, fleitos specialybių) mokinių (Panevėžio muzikos mokyklos 

direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsak. „Dėl profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio 

programos mokinių sąrašo 2018-2019 m. m. tvirtinimo“ Nr. M-70). 

2.  2018 metais dalyvauta 18 tarptautinių ir 32 respublikiniuose konkursuose.  

Pasiekimai tarptautiniuose konkursuose: 

• I vieta – 21 mok.; 

• II vieta – 13 mok.; 

• III vieta – 6 mok.; 

• Laureatai – 4 mok.; 

• Diplomantai – 12 mok.. 

Tarptautiniams konkursams ruošė 24 mokytojai (32,43 proc.). 

Pasiekimai respublikiniuose konkursuose: 
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• Grand Prix – 1 mok.; 

• I vieta – 14 mok.; 

• II vieta – 15 mok.; 

• III vieta – 9 mok.; 

• Laureatai – 20 mok.; 

• Diplomantai – 24 mok.. 

Respublikiniams konkursams ruošė 34 mokytojai (45,95 proc.). 

3.  Į Panevėžio miesto gabių mokinių pagerbimo šventę, buvo pakviesti 4 mokiniai ir jų 

mokytojai (mokykla teikė 8 pretendentus). 

4. Tarptautiniuose konkurse dalyvavo 68 mokiniai (I-III vietų laimėtojai, diplomantai), tai 

sudarė 82,35 proc. visų dalyvavusių mokinių. 

5. Respublikiniuose konkurse dalyvavo 105 mokiniai (I-III vietų laimėtojai, diplomantai), 

tai sudarė 79,05 proc. visų dalyvavusių mokinių. 

Mokyklos veiklos 70 metų jubiliejus. 

Mokykla atšventė mokyklos 70 metų veiklos jubiliejų, kurį vainikavo trys koncertiniai 

renginiai „Muzika mano gyvenime“ – tai mokytojų ir mokinių pasirodymas, „Muzika mano 

miestui“ – pravesta muzikos pamoka miestui, šventinis koncertas Muzikiniame teatre „Muzika 

Lietuvai“. Šiuose renginiuose dalyvavo visa mokyklos bendruomenė, pasirodė per 200 dalyvių. 

Lietuvos šimtmečio dainų šventė. 

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos“ dalyvavo 5 Panevėžio muzikos mokyklos 

meno kolektyvai (145 mokiniai). 

Mokyklos koncertinė, projektinė veikla. 

Iš viso mokykloje suorganizuota 36 koncertai, kuriuose dalyvavo per 300 mokinių, 

koncertams mokinius rengė beveik visų metodinių grupių mokytojai. Pravesti tradiciniai mokyklos 

koncertai: „Kalėdinė girlianda“, šventinis koncertas Lietuvos šimtmečiui pažymėti,  „Tau mano 

mamyte“, „Pirmokų krikštynos“, Aukštaitijos sostinės gimtadieniui paminėti, žemės dienai 

paminėti „Žemei reikia draugo“, Gatvės muzikavimo diena, Baigiamasis mokslų metų koncertas, 

Pažymėjimų įteikimo šventė, Tarptautinė muzikos diena. 

Sėkmingai įgyvendintas koncertų ciklas „Sveika, muzika“ Panevėžio miesto bendruomenei. 

Surengti 28 koncertai – 2 koncertai iš koncertų ciklo „Draugystės tiltai“, 1 autorinis vakaras, 6 

profesionalių atlikėjų ir 19 muzikos mokyklos mokinių. Dalyvavo per 500 atlikėjų, apsilankė per 

1000 žiūrovų. 

Mokykloje vykdomi festivaliai: „Lietuvių kompozitorių kūrybos vakaras“, „Muzikuokime 

drauge“, „Suk ratelį pasauliui“, „Polifonija“, fortepijoninių ansamblių vakaras „Etiudų šventė“, 

techninio meistriškumo diena „Etiudų pasažai“, projektas ‚Sveika ir sudie muzika“. 

Peržiūrėta mokyklos struktūra. Atsižvelgiant į Mokyklos nuostatus, patvirtintos mokytojų 

metodinės grupės: 

• Akordeono ir sintezatoriaus mokytojų metodinė grupė; 

• Bendrojo fortepijono mokytojų metodinė grupė; 

• Choreografijos mokytojų metodinė grupė; 

• Džiazo ir populiarios muzikos mokytojų metodinė grupė; 

• Fortepijono mokytojų metodinė grupė; 

• Muzikos teorijos ir chorinio dainavimo mokytojų metodinė grupė; 

• Pučiamųjų instrumentų mokytojų metodinė grupė; 

• Styginių instrumentų mokytojų metodinė grupė; 

• Tautinių instrumentų mokytojų metodinė grupė. 

Įkurtas Džiazo ir populiariosios muzikos skyrius (Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsak. „Dėl mokyklos organizacinės struktūros tvirtinimo“ Nr. V-76/1). 
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Parengta formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programa „Džiazas ir populiarioji 

muzika“ (Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsak. „Dėl programų 

tvirtinimo“ Nr. V-77). 

 

II. MOKYKLOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

2017-2018 m. m. mokykloje įgyvendinamos muzikinio ir choreografijos ugdymo formalųjį 

švietimą papildančios ir neformaliojo švietimo programos: 

• Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildanti ugdymą programa; 

• Individuali pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (vienoje 

pamokoje 2-3 mokiniai); 

• Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildanti ugdymą programa; 

• Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa; 

• Džiazo ir populiariosios muzikos ugdymo programa; 

• Pradinio choreografijos formalųjį švietimą papildanti ugdymą programa; 

• Pagrindinio choreografijos formalųjį švietimą papildanti ugdymą programa; 

• Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa; 

• Parengiamojo muzikinio ugdymo programa; 

• Ankstyvojo baleto programa; 

• Muzikos mėgėjų programa; 

• Kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programa; 

• Kryptingo muzikinio ugdymo programa; 

• Meninės saviraiškos programa; 

• Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa. 

Gabiausiems muzikos atlikėjams sudaryta galimybė mokytis Profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo modulio programoje. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programa skirta aukštą 

mokymosi motyvaciją turintiems gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams, siekiantiems 

muzikinės kompetencijos, specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities 

programas. 

Mokiniams sudarytos galimybės dalyvauti bei gerinti savo asmeninius pasiekimus, tobulinti 

gebėjimus, plėsti akiratį įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, konkursuose, festivaliuose, 

projektuose ir renginiuose. Mokytojų kompetencija ir daugiametė patirtis ruošiant ugdytinius 

įvairiems konkursams, festivaliams, renginiams padėjo pasiekti gerų rezultatų. Daugumos mokinių 

pasiekimai įvertinti diplomais, pagyrimo raštais, prizais, padėkomis. 

 

Mokinių akademiniai pasiekimai 

 

Mokinių dalyvavimas konkursuose (N=5 metai) 

1 lentelė 

Konkursų 

lygmuo 

2014 metai 2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai 

Tarptautiniai 10 11 10 13 18 

Respublikiniai 10 20 26 21 32 

 

Pasiekimai tarptautiniuose konkursuose (N=5 metai) 

2 lentelė 

Metai Tarptautiniai konkursai 

I vietos II vietos III vietos Diplomantai Laureatai 

2014 3 4 3 1 1 

2015 3 6 3 2 - 
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2016 30 6 6 1 - 

2017 5 6 3 5 7 

2018 21 13 6 12 4 

 

Pasiekimai respublikiniuose konkursuose (N=5 metai) 

3 lentelė 

Metai Respublikiniai konkursai 

I vietos II vietos III vietos Diplomantai Laureatai 

2014 4 - 5 1 1 

2015 9 10 1 5 18 

2016 9 15 8 10 15 

2017 7 3 1 9 11 

2018 14 15 9 24 20 

 

Į Panevėžio miesto gabiausiųjų mokinių ir mokytojų pagerbimo šventę, skirtą pagerbti 2017-

2018 m. m. geriausius mokslo ir meno srityje pasiekusius Panevėžio miesto mokinius, buvo 

pakviesti ir apdovanoti mūsų mokyklos 4 mokiniai ir jų mokytojai: Dovydas Levickis (mokyt. 

Kornelija Petkutė), Domas Gintautas (mokyt. Gražina Beleckienė), Roberta Kalkytė (mokyt. Dalia 

Matulienė), Jokūbas Kaselis (mokyt. Darius Kaselis). 

Baigus pradinio ar pagrindinio ugdymo programas, mokiniai turi galimybę tęsti muzikos 

mokslus: Kryptingo muzikinio ugdymo, Kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programose 

(styginių instrumentų orkestras, tautinių instrumentų orkestras, kanklininkių ansamblis, „Ašarėlė“, 

jaunių choras, pučiamųjų instrumentų orkestras, mušamųjų instrumentų ansamblis, saksofonininkų 

studija). 

Nuo 16 metų siūloma mokytis muzikos Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programoje – 

smuiko, violončelės, fortepijono, dainavimo, akordeono, armonikos, kanklių, birbynės, skudučių, 

kontraboso, bosinės gitaros, klasikinės gitaros, saksofono, klarneto, fleitos, varinių pučiamųjų 

instrumentų, sintezatoriaus specialybių. 

2018 metais muzikinio ir choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

baigė 72 mokiniai, jiems įteikti Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai 

(kodas 9201). Neformaliojo muzikinio ugdymo pažymėjimai įteikti: 10 fortepijono, 8 smuiko, 3 

klasikinės gitaros, 6 pučiamųjų instrumentų, 8 tautinių instrumentų, 5 sintezatoriaus, 4 akordeono, 7 

chorinio dainavimo, 2 solinio dainavimo, 19 liaudies šokių specialybių mokiniams.  

2018 metais neformaliojo vaikų švietimo ES projektą „Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ (NVŠ) programas mokykla įgyvendino dviem etapais, nuo 2018 m. vasario mėn. 1 

dienos iki birželio mėn. 1 dienos ir nuo spalio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 1 d.. Įgyvendinta 

muzikavimo meno kolektyvuose programa, kurioje mokėsi 216 mokiniai. 

Neformaliojo vaikų švietimo programos buvo įgyvendinamos ne tik Muzikos mokykloje, bet 

ir „Beržų“, „Rožyno“, Dembavos progimnazijose, Pradinėje mokykloje. 

 

Mokinių pasiekimai 2018 metais 

 

Konkursai, konkursai – festivaliai (tarptautiniai) 

4 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Data 

Konkurso-festivalio 

pavadinimas, vieta 

Mokinio vardas, 

pavardė 
Pasiekimai 

Mokytojos 

vardas, pavardė 

1.  2018-05-12 

 

XVII tarptautinis vaikų ir 

jaunimo džiazo muzikos 

festivalis – konkursas 

„Jazz fontanas 2018“ 

Paulius Svetika 

(fortepijonas) 

II vieta Solveiga 

Varašinskaitė 

Paulius Sakalauskas 

(saksofonas) 

II vieta Darius Kaselis 
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(Panevėžys) Saksofonininkų 

kvartetas  

II vieta 

2.  208-05-04 Tarptautinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Mažieji talentai2018“ 

(Utena) 

Rasa Benaitytė 

(lumzdelis) 

Laureatas Alvyda 

Beržonienė 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

Laureatas Snieguolė 

Alijošaitienė 

Urtė Nevulytė 

(Smuikas) 

Diplomantas Eugenija 

Mėlynavičienė 

Paula Petrauskaitė 

(smuikas) 

Padėka Violeta Sabonienė 

Ernestas Padaiga 

(mušamieji) 

Diplomantas Saulius 

Astrauskas 

Dometa Pauliukaitė 

(mušamieji) 

Diplomantas 

Elzė Kęstaitytė 

(fleita) 

Diplomantas Irma Paurienė 

Ugnė Gogaitė (fleita) Diplomantas 

Nikolė 

Kucharzyszyn 

(fleita) 

Diplomantas 

Adrija Budnikaitė 

(fortepijonas) 

III vieta Diana Gudienė 

3.  2018-05-04 II tarptautinis Algirdo 

Ločerio akordeonininkų 

konkursas 

Melita 

Matuzevičiūtė 

(akordeonas) 

Motiejus Gatulis 

(akordeonas) 

II vieta Danutė 

Šatrauskienė 

4.  2018-03-24 Tarptautinis styginių 

instrumentų jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Diena 

su lietuviška pjese“ 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

Padėka Kornelija Petkutė 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

I vieta 

5.  2018-03-09 III tarptautinis jaunųjų 

pianistų konkursas 

„Muzikinė vaivorykštė“ 

(Latvija) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

III vieta Gražina 

Beleckienė 

6.  2018-05-12 III tarptautinis vaikų ir 

jaunimo meninės raiškos 

festivalis – konkursas 

„Linksmosios sūpynės“ 

(Prienai) 

Mišrus ansamblis I vieta Irina Gustienė 

Jolanta Virginija 

ir Vidas Klišiai 

Miglė Karaliūnaitė 

(kanklės) 

I vieta Jolanta Virginija 

Klišienė 

Gabija Smulkaitė 

(kanklės) 

I vieta 

7.  2018-01-19 III tarptautinis konkursas 

„Jaunieji talentai 2018“ 

(Kupiškis) 

Kornelija 

Sakalauskaitė 

(smuikas) 

I vieta Eugenija 

Mėlynavičienė 

Paulius Svetika 

(fortepijonas) 

II vieta Solveiga 

Varašinskaitė 

Nikodemas Šutas 

(fortepijonas) 

III vieta Dalia Matulienė 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

III vieta Snieguolė 

Alijošaitienė 

Elzė Kęstaitytė 

(fleita) 

III vieta Irma Paurienė 

Viltė Adakauskaitė 

(smuikas) 

II vieta Vidmanta 

Luomanienė 
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Ernestas Padaiga 

(mušamieji) 

Diplomantas Saulius 

Astrauskas 

Dometa Pauliukaitė 

(mušamieji) 

Diplomantas 

8.  2018-03-22 Tarptautinis festivalis – 

konkursas „Groju 

lietuvišką pjesę“ 

(Rokiškis) 

Arnas Šukys 

(birbynė) 

I vieta Vidas Klišys 

Domantas Vilkas 

(lumzdelis) 

I vieta 

Anetė Kašėtaitė 

(skrabalai) 

I vieta 

Ignas Mekėlis 

(lumzdelis) 

I vieta 

Kanklininkių 

ansamblis 

I vieta Snieguolė 

Alijošaitienė 

Jurgita Tunkevičiūtė 

(kanklės) 

I vieta 

Urtė Mažylytė 

(kanklės) 

I vieta 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

I vieta 

Dovydas Skuja 

(birbynė) 

I vieta Alvyda 

Beržonienė 

Vakaris Valikonis 

(birbynė) 

I vieta 

Rasa Benaitytė 

(lumzdelis) 

I vieta 

Luknė Morkūnaitė 

(lumzdelis) 

II vieta 

Dovydas Šimas 

(lumzdelis) 

II vieta 

Rugilė Jakštaitė  II vieta Rima Mureikienė 

Lea Zidonis    I vieta 

Kanklininkių 

ansamblis „Ašarėlė“ 

jaunesnioji grupė 

II vieta 

 

 

Kanklininkių 

ansamblis „Ašarėlė“  

vyriausioji grupė 

I vieta 

Gabija Markevičiūtė 

(fortepijonas) 

Diplomas Irina Diksienė 

Austėja Gvergždytė 

(fortepijonas) 

I vieta Rita Frankienė 

Gabija Juozapaitytė 

(kanklės) 

II vieta Danutė 

Kazakevičienė 

Austėja Filomena 

Valonytė (kanklės) 

III vieta 

Miglė Karaliūnaitė 

(kanklės) 

I vieta Jolanta Virginija 

Klišienė 

Gabija Smulkaitė 

(kanklės) 

I vieta 

Evelina Vaitoškaitė I vieta 
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(kanklės) 

9.  2018-04-18 V tarptautinis pianistų 

solistų ir kamerinių 

ansamblių konkursas 

(Latvija) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

II vieta Gražina 

Beleckienė 

Kornelija Petkutė 

10.  2018-12-14 II tarptautinis Dainiaus 

Trinkūno jaunųjų pianistų 

konkursas – festivalis 

(Šiauliai) 

Urtė Vizorytė 

(fortepijonas) 

Laureatas Silvija 

Paskačimaitė - 

Sipavičienė 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

Diplomas Dalia Matulienė 

11.  2018-12-01 VI tarptautinis Kazimiero 

Biliūno tautinių muzikos 

instrumentų solistų, 

ansamblių ir orkestrų 

festivalis – konkursas 

(Klaipėda) 

Kanklininkių 

ansamblis „Ašarėlė“ 

II vieta Rima Mureikienė 

12.  2018-10-14 II tarptautinis konkursas – 

festivalis „Pasaulio 

harmonija“ (Vilnius) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

II vieta Gražina 

Beleckienė 

13.  2018-10-23 I tarptautinis Aleksandro 

Fedotovo saksofonininkų 

konkursas (Vilnius) 

Jokūbas Kaselis 

(saksofonas) 

Laureatas Darius Kaselis 

14.  2018-11-25 Tarptautinis baleto ir 

šiuolaikinio šokio festivalis 

– konkursas „Allegro 

2018“ (Vilnius) 

Baleto specialybės 

mokiniai 

Diplomas Lijana 

Girdžijauskienė 

15.  2018-12-02 III tarptautinis šiuolaikinės 

muzikos festivalis – 

konkursas „Šimtmečio 

muzika“ 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

I vieta Gražina 

Beleckienė 

16.  2018-03-17 VII tarptautinis lenkų 

fortepijoninės muzikos 

konkursas – festivalis, 

skirtas Frederikui Šopenui 

(Vilnius) 

Domas Gintautas Diplomantas Gražina 

Beleckienė 

17.  2018-04-27 XIX tarptautinis J. Jurjano 

valtornistų konkursas 

„Jaunasis valtornistas“ 

(Latvija) 

Marta Ethezarreta 

Arrizabalaga 

Pateko į 

antrą turą 

Alvydas 

Alijošaitis 

18.  2018-04-29 XXVIII Jaunųjų Muzikų 

Tarptautinis konkursas 

„Citta di Barletta“ (Italija) 

Domas Gintautas II vieta Gražina 

Beleckienė 

 

Konkursai, konkursai – festivaliai (respublikiniai) 

5 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Data 

Konkurso-festivalio 

pavadinimas, vieta 

Mokinio vardas, 

pavardė 
Pasiekimai 

Mokytojos vardas, 

pavardė 

1.  2018-02-10 Respublikinis 

skrabalininkų 

festivalis – konkursas 

„Pamario žirgeliai“ 

(Klaipėda) 

Anetė Kašėtaitė 

(skrabalai) 

II vieta Vidas Klišys 

2.  2018-03-24 IV Lietuvos mokinių 

konkursas „Muzikos 

olimpas“ (Vilnius) 

Anetė Kašėtaitė 

(skrabalai) 

I vieta Vidas Klišys 

Rimutė 

Stankuvienė 
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Vaiva Šateikaitė 

Arnas Šukys (birbynė) II vieta Vidas Klišys 

Rimutė 

Stankuvienė 

Vaiva Šateikaitė 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

II vieta Gražina Beleckienė 

Giedrė Jatautytė 

Rimutė 

Stankuvienė 

Rugilė Garbaliauskaitė 

(smuikas) 

III vieta Vidmanta 

Luomanienė 

Giedrė Jatautytė 

Rimutė 

Stankuvienė 

Rugilė Jakštaitė 

(kanklės) 

III vieta Rima Mureikienė 

Rimutė 

Stankuvienė 

Vaiva Šateikaitė 

3.  2018-03-10 Respublikinis 

„Solfedžio konkursas 

2018“ (Kaunas) 

Rugilė Jakštaitė 

(kanklės) 

III vieta Rima Mureikienė 

Vaiva Šateikaitė 

Saulė Cechanavičiūtė 

(fortepijonas) 

III vieta Giedrė Jatautytė 

Rugilė Garbaliauskaitė 

(smuikas) 

II vieta 

Vėja Beleckytė (solinis) Diplomas 

4.  2018-02-03 I respublikinis 

jaunųjų pianistų 

polifonijos konkursas 

(Vilnius) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Grand Prix Gražina Beleckienė 

5.  2018-05-19 VIII respublikinis 

vaikų ir jaunimo 

konkursas – festivalis 

„Tirlytis“ 

(Panevėžys) 

Jurgita Tunkevičiūtė 

(kanklės) 

I vieta Snieguolė 

Alijošaitienė 

Urtė Mažylytė (kanklės) I vieta 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

I vieta 

Kanklininkių ansamblis I vieta 

Rasa Benaitytė 

(lumzdelis) 

I vieta Alvyda Beržonienė 

Kvartetas  

Dovydas Skuja 

(birbynė) 

Gabija Markevičiūtė 

(fortepijonas) 

Samanta Krivickaitė 

(gitara) 

Ignas Janeliūnas 

(mušamieji) 

II vieta Alvyda Beržonienė 

Irina Diksienė 

Viktoras 

Labanauskas 

Saulius Astrauskas 

Duetas 

Rasa Benaitytė 

(lumzdelis) 

Austėja Gvergždytė 

(fortepijonas)  

II vieta Alvyda Beržonienė 

Rita Frankienė 

Austėja Filomena 

(kanklės) 

III vieta Danutė 

Kazakevičienė 
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Kanklininkių 

ansamblio „Ašarėlė“ 

jaunesnioji grupė 

III vieta Rima Mureikienė 

Kanklininkių 

ansamblio „Ašarėlė“ 

vyriausioji grupė 

I vieta 

Gabija Markevičiūtė 

(fortepijonas) 

Diplomas  Irina Diksienė 

6.  2018-03-26 XXVI respublikinis 

Juozo Pakalnio 

jaunųjų atlikėjų 

pučiamaisiais ir 

mušamaisiais 

instrumentais 

konkursas (Kaunas) 

Marta Ethezarreta 

(valtorna) 

I vieta Alvydas Alijošaitis 

Jokūbas Kaselis 

(saksofonas) 

II vieta Darius Kaselis 

7.  2018-02-08 XX Nacionalinis 

Balio Dvariono 

pianistų ir stygininkų 

konkursas 

(Panevėžio regiono 

etapas) 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

I etapo 

nugalėtojas 

Kornelija Petkutė 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

I etapo 

nugalėtojas 

Kornelija Petkutė 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

I etapo 

nugalėtojas 

Dalia Matulienė 

8.  2018-04-29 V respublikinis 

jaunųjų 

violončelininkų ir 

kamerinių ansamblių 

konkursas, skirtas 

Domo Svirskio 100 

gimimo metinėms 

„Mano violončelė“ 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

Diplomantas Kornelija Petkutė 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Laureatas 

Irmantas Klikūnas 

(violončelė) 

Padėka  

9.  2018-04-28 V respublikinis 

akordeono muzikos 

festivalis – konkursas 

„Pavasario spalvos“ 

(Nemenčinė) 

Pijus Šukys 

(akordeonas) 

Ignas Kerulis 

(akordeonas) 

Viltė Masiulytė 

(akordeonas) 

Diplomas Danutė 

Šatrauskienė 

10.  2018-03-21 I respublikinis 

Antano Žemaičio 

jaunųjų kanklininkų 

konkursas (Šiauliai) 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

Laureatas Snieguolė 

Alijošaitienė 

11.  2018-01-24 VII Lietuvos jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

„Linksmoji polkutė 

2018“ (Alytus) 

Rugilė Jakštaitė 

(kanklės) 

Elzė Dambrauskaitė 

(kanklės) 

Urtė Dambrauskaitė 

(kanklės) 

Laureatas Rima Mureikienė 

12.  2018-02-02 II respublikinis 

Aleksandro Livonto 

jaunųjų stygininkų 

konkursas – festivalis 

(Vilnius) 

Gerda Valkiūnaitė 

(smuikas) 

Diplomas Birutė Juodviršienė  

Kornelija Sakalauskaitė 

(smuikas) 

Diplomantė Eugenija 

Mėlynavičienė 

Viltė Adakauskaitė 

(smuikas) 

Diplomantė Vidmanta 

Luomanienė 

13.  2018-03-03 V respublikinis 

muzikos mokyklų 

papildomo muzikos 

Gabrielė Jankevičiūtė 

(sintezatorius) 

II vieta Vaiva Šateikaitė 
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instrumento 

(fortepijono) 

mokinių konkursas 

(Kaunas) 

14.  2018-03-09 VII respublikinis 

ansamblinio 

muzikavimo 

konkursas „Lietuva, 

aš už muziką“ 

(Panevėžys) 

Mišrus ansamblis II vieta Irina Gustienė 

Jolanta Virginija ir 

Vidas Klišiai 

15.  2018-04-20 Respublikinis 

jaunųjų atlikėjų – 

pianistų konkursas – 

festivalis „Muzikinis 

pavasaris“ 

(Panevėžys) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

I vieta Gražina Beleckienė 

Aurėja Černytė 

(fortepijonas) 

I vieta Dalia Matulienė 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

I vieta 

Mila Andrejeva 

(fortepijonas) 

II vieta 

Adrija Budnikaitė 

(fortepijonas) 

III vieta Diana Gudienė 

Deimantė Grakauskaitė 

(fortepijonas) 

Diplomas  Rita Frankienė 

Emilija Želvytė 

(fortepijonas) 

Laureatas  Jūratė Vilienė 

Oresta Tarabildaitė 

(fortepijonas) 

Laureatas  

Rusnė Rekašiūtė 

(fortepijonas ) 

Padėka  Vilija Vanagaitė 

Urtė Simanavičiūtė 

(fortepijonas) 

Padėka  

Gabija Markevičiūtė 

(fortepijonas) 

Padėka  Irina Diksienė 

Milena Dominaitė 

(fortepijonas) 

Padėka  

Milėja Rimšaitė 

(kanklės) 

Padėka Audronė Bružienė 

Ainė Koncytė (gitara) Padėka 

Rugilė Švedkauskaitė 

(smuikas) 

Diplomas  Ingrida 

Petrauskienė 

Dominyka Šaučiulytė 

(chorinis) 

Diplomas  Jolanta 

Navardauskienė 

Mingailė Rutkūnaitė 

(gitara) 

Diplomas  

Agnė Bulovaitė (lietuvių 

liaudies šokis) 

Padėka  Lijana Stundžienė 

Laura Lukianaitė 

(kanklės) 

Padėka  

16.  2018-05-05 I respublikinis 

pianistų konkursas 

„Piano tech“ 

(Kaunas) 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

II vieta Dalia Matulienė 

Nikodemas Šutas 

(fortepijonas) 

II vieta 

17.  2018-03-28 Respublikinis 

styginių instrumentų 

festivalis – konkursas 

„Šokis Lietuvai“ 

Urtė Nevulytė (smuikas) Laureatas Eugenija 

Mėlynavičienė Benas Petrauskas 

(smuikas) 

Laureatas 

Žanas Užalinskas Laureatas Violeta Kudūkienė 
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(Ukmergė) (smuikas) 

Aurėja Černytė 

(fortepijonas) 

Dalia Matulienė 

Paula Petrauskaitė 

(smuikas) 

Diplomas Violeta Sabonienė 

18.  2018-04-12 II respublikinis 

fortepijono ir 

styginių instrumentų 

jaunųjų atlikėjų 

festivalis – konkursas 

„Muzikinė mozaika“ 

(Krekenava) 

Paula Petrauskaitė 

(smuikas) 

I vieta Violeta Sabonienė 

Tautvydas Kozmianas 

(violončelė) 

II vieta Kornelija Petkutė 

19.  2018-04-18 VIII respublikinis 

antrojo instrumento 

(fortepijono) 

festivalis – konkursas 

„Pavasario garsai“ 

(Rumšiškės) 

Mingailė Rutkūnaitė 

(gitara) 

Laureatas Jolanta 

Navardauskienė 

Sibilė Petravičiūtė 

(chorinis) 

Diplomantė Giedrė Jatautytė 

Gabrielė Jankevičiūtė 

(sintezatorius) 

Diplomantė  Vaiva Šateikaitė 

Rūta Baltušnikaitė 

(lietuvių liaudies šokis) 

Diplomas  Lijana Stundžienė 

20.  2018-05-10 Respublikinis 

jaunųjų pianistų 

konkursas 

„Polifonija ir aš“ 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

I vieta Dalia Matulienė 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

II vieta  Gražina Beleckienė 

21.  2018-09-30 Respublikinis 

muzikuojančių šeimų 

festivalis – konkursas 

„Gaidų pynė“ 

(Vilnius) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

I vieta Rima Mureikienė 

22.  2018-12-07 I respublikinis 

Vytauto Mikalausko 

jaunųjų pianistų 

konkursas 

(Panevėžys) 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

Laureatas Dalia Matulienė 

23.  2018-10-10 II respublikinis 

muzikos ir meno 

mokyklų solfedžio 

festivalis – konkursas 

„Kelionė į muzikos 

šalį – 2018“ 

(Vilnius) 

Rugilė Garbaliauskaitė 

(smuikas) 

Goda Mickevičiūtė 

(chorinis) 

Saulė Cechanavičiūtė 

(fortepijonas) 

Vėja Beleckytė (solinis) 

Simona Mociškytė 

(kryptingas muzikinis 

ugdymas) 

Emilis Juzikėnas 

(kryptingas muzikinis 

ugdymas) 

I vieta Giedrė Jatautytė 

Rugilė Jakštaitė 

(kanklės) 

Arnas Šukys (birbynė) 

Dominykas Vertelka 

(saksofonas) 

Emilija Jėčiūtė (fleita) 

Monika Navakaitė 

(fortepijonas) 

III vieta Vaiva Šateikaitė 
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Miglė Karaliūnaitė 

(kanklės) 

24.  2018-11-24 V respublikinis 

jaunųjų pianistų 

konkursas „...nuo 

broko iki 

romantizmo“ 

(Vilnius) 

Urtė Vizorytė 

(fortepijonas) 

Laureatas Silvija 

Paskačimaitė – 

Sipavičienė Karmelė Ethezarreta 

Arrizabalaga 

(fortepijonas) 

Diplomas 

Saulė Cechanavičiūtė 

(fortepijonas) 

Diplomas 

25.  2018-11-29 V Aukštaitijos krašto 

Marijos Jolantos 

Černienės jaunųjų 

stygininkų festivalis 

– konkursas 

(Panevėžys) 

Vytė Verbiejūtė 

(smuikas) 

Laureatas Birutė Juodviršienė 

Irmantas Klikūnas 

(violončelė) 

Laureatas Kornelija Petkutė 

Dovydas Čiplys 

(smuikas) 

Laureatas Inga Ūsienė 

Urtė Nevulytė (smuikas) Laureatas Eugenija 

Mėlynavičienė Benas Petrauskas 

(smuikas) 

Diplomas 

Styginių instrumentų 

ansamblis 

Laureatas Birutė Juodviršienė 

Karigailė Malinauskaitė 

(smuikas) 

Diplomas  Violeta Sabonienė 

Paula Petrauskaitė 

(smuikas) 

Diplomas  

Povilas Giknius 

(smuikas) 

Laureatas  Vidmanta 

Luomanienė 

26.  2018-12-05 Respublikinis XIX 

Lietuvos muzikos ir 

meno mokyklų 

styginių instrumentų 

festivalis ARCO 

(Kaunas) 

Gerda Valkiūnaitė 

(smuikas) 

 

Padėka  

Birutė Juodviršienė 

 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Laureatas  Kornelija Petkutė 

Tautvydas Kozmianas 

(violončelė) 

Padėka  

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

Padėka  

Irmantas Klikūnas 

(violončelė) 

Padėka  

27.  2018-03-03 V respublikinis 

papildomo muzikos 

instrumento 

(fortepijono) 

konkursas „Su 

šypsena“ (Kaunas) 

Mingailė Rutkūnaitė 

(gitara) 

Diplomantas  Jolanta 

Navardauskienė 

 

Rugilė Garbaliauskaitė 

(smuikas) 

III vieta Dalia Matulienė 

 

Gabrielė Jankevičiūtė 

(sintezatorius) 

II vieta Vaiva Šateikaitė 

Sibilė Petravičiūtė 

(gitara) 

Diplomas Giedrė Jatautytė 

28.  2018-04-05 V respublikinis 

tautinių instrumentų 

kamerinių ansamblių 

festivalis-konkursas 

„Keturnytis“ 

(Kretinga) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Laureatas Rima Mureikienė 

29.  2018-04-15 XIX Nacionalinis 

Balio Dvariono 

jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkursas 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Laureatas  Kornelija Petkutė 

Gerda Valkiūnaitė 

(smuikas) 

Padėka  Birutė Juodviršienė 
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(Vilnius) Ugnė Valikonytė 

(smuikas) 

Padėka  Eugenija 

Mėlynavičienė 

Kornelija Sakalauskaitė 

(smuikas) 

Padėka  

30.  2018-04-28 III respublikinis 

muzikos ir meno 

mokyklų stygininkų 

solistų konkursas 

„Perpetuum mobile“ 

(Vilnius) 

Viltė Adakauskaitė 

(smuikas) 

Diplomantas Vidmanta 

Luomanienė 

Rugilė Garbaliauskaitė 

(smuikas) 

Diplomantas  

31.  2018-01-27 II respublikinis 

styginių instrumentų 

festivalis – konkursas 

„Romantikų įkvėpti“ 

(Trakai) 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Laureatas  Kornelija Petkutė 

32.  2018-12-05 Respublikinis 

vidurinių ir muzikos 

mokyklų projektas – 

konkursas „Muzikos 

spalvos“ 

Marija Aleliūnaitė 

(smuikas) 

I turo 

nugalėtoja 

Violeta Kudūkienė 

Paula Petrauskaitė 

(smuikas) 

Padėka  Violeta Sabonienė 

 

Festivaliai (tarptautiniai) 

6 lentelė 
Eil. 

Nr. 

 

Data 
Konkurso-festivalio 

pavadinimas, vieta 

Mokinio vardas, 

pavardė/meno kolektyvo 

pavadinimas 

Mokytojos vardas, 

pavardė 

1.  2018-07-30  Tarptautinis vaikų  

folkloro festivalis 

„Ochrido perlas“ 

(Makedonija) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“, styginių 

instrumentų orkestras 

Rima Mureikienė 

Vidmanta Luomanienė 

2.  2018-01-20 XXVII tarptautinis 

Valmieros žiemos 

muzikos festivalis 

(Latvija) 

Styginių instrumentų 

orkestras 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Vidmanta Luomanienė 

Rima Mureikienė 

 

3.  2018-03-06 Tarptautinis tautinių 

šokių festivalis ,,Suk 

ratelį pasauliui“ 

(Panevėžys) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

Tautinių instrumentų 

orkestras 

Jolanta Virginija ir Vidas 

Klišiai 

4.  2018-04-14 Tarptautinis tautinių 

šokių festivalis (Latvija) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

5.  2018-05-27 Tarptautinis šokių 

festivalis (Graikija) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

6.  2018-03-06 Tarptautinis tautinio 

meno festivalis „Suk 

ratelį pasauliui“ (Lietuva) 

Ignas Mekėlis (lumzdelis) 

Karolis Kriščiūnas (birbynė) 

Tomas Vinčiūnas (birbynė) 

Anetė Kašėtaitė (skrabalai) 

Vidas Klišys 

7.  2018-06-18 VII Baltijos šalių 

muzikos mokyklų 

styginių orkestrų 

festivalis (Latvija) 

Styginių instrumentų 

orkestras 

Vidmanta Luomanienė 

8.  2018-06-17 Tarptautinis jaunųjų 

atlikėjų praktinis 

seminaras „Gintarinė 

svetainė (Palanga) 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

Kornelija Petkutė 
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9.  2018-03-28 V tarptautinis seminaras 

– praktikumas 

„Pramoginė muzika 

akordeonui“ 

Viltė Masiulytė 

(akordeonas) 

Asta Vinckienė 

Pijus Šukys (akordeonas) 

Ignas Kerulis (akordeonas) 

Danutė Šatrauskienė 

 

Festivaliai (respublikiniai) 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data 

Konkurso-festivalio 

pavadinimas, vieta 

Mokinio vardas, 

pavardė/meno kolektyvo 

pavadinimas 

Mokytojos vardas, 

pavardė 

1.  2018-03-28 VIII respublikinis 

jaunųjų violončelininkų 

festivalis (Kaunas) 

 Kornelija Petkutė 

2.  2018-11-07 Tradicinis vaikų tautinių 

šokių festivalis  „Draugai 

draugams“ (Vilnius) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ (4, 5 klasės 

mokiniai) 

Rita Bakanauskienė 

Ričardas Bakanauskas 

3.  2018-11-14 VII respublikinis 

profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo 

festivalis – koncertas 

(Vilnius) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Gražina Beleckienė 

Kornelija Petkutė 

4.  2018-02-19 IV respublikinis 

festivalis „Pramoginė 

muzika ir tautiniai 

instrumentai“ (Šiauliai) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

5.  2018-03-09 VII akordeonistų 

festivalis – maratonas 

(Kaunas) 

Miglė Januškevičiūtė 

(akordeonas) 

Asta Vinckienė  

 

Simonas Radžius 

(fortepijonas) 

Rita Frankienė 

 

Ignas Kerulis (akordeonas) 

Pijus Šukys (akordeonas) 

Danutė Šatrauskienė 

6.  2018-03-19 XIV instrumentinių 

ansamblių festivalis 

„Muzikuokime drauge“ 

(Panevėžys) 

Mila Andrejeva (fortepijonas) 

Emilija Vilytė (fortepijonas) 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

Aurėja Černytė (fortepijonas) 

Nikodemas Šutas 

(fortepijonas) 

Rugilė Garbaliauskaitė 

(smuikas) 

Austėja Varytė (fortepijonas) 

Dalia Matulienė 

Adas Putauskas (smuikas) Ingrida Petrauskienė 

Dovydas Skuja (birbynė) 

Rasa Benaitytė (lumzdelis) 

Alvyda Beržonienė 

Laura Lukianaitė (kanklės) Jolanta Virginija 

Klišienė Miglė Karaliūnaitė (kanklės) 

Gabija Smulkaitė (kanklės) 

Marija Briedytė (kanklės) Snieguolė Alijošaitienė 

Aistė Jasinskaitė (kanklės) 

Urtė Mažylytė (kanklės) 

Jokūbas Kašėta (lumzdelis) 

Anetė Kašėtaitė (skrabalai) 

Vidas Klišys 
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Ainė Kotryna Kuncytė 

(gitara) 

Mingailė Rutkūnaitė (gitara) 

Aldona Bagdonienė 

Gerda Valkiūnaitė (smuikas) 

Evelina Kaškelytė (smuikas) 

Karolina Kaškelytė (smuikas) 

Birutė Juodviršienė 

Urtė Nevulytė (smuikas) 

Benas Petrauskas (smuikas) 

Austėja Slavinskaitė 

(smuikas) 

Eugenija Mėlynavičienė 

Simonas Radžius 

(fortepijonas) 

Austėja Gvergždytė 

(fortepijonas) 

Rita Frankienė 

Adas Putauskas (smuikas) 

Rugilė Stankaitytė (smuikas) 

Sigita Sičiūnienė 

7.  2018-04-06 Senosios muzikos 

festivalis „Baroko 

pavasaris Biržuose“ 

(Biržai) 

Elzė Kęstaitytė (fleita) Irma Paurienė 

8.  2018-10-19 XI liaudiškų šokių grupių 

festivalis „Velžio klumpė 

2018“ 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ (5 klasės 

mokiniai) 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

9.  2018-05-05 II respublikinis vaikų ir 

jaunimo muzikos 

festivalis „Skambantys 

perliukai“ (Kėdainiai) 

Popchoras Irina Gustienė 

10.  2018-12-05 XIX Lietuvos muzikos ir 

meno mokyklų festivalis 

Geda Valkiūnaitė (smuikas) Birutė Juodviršienė 

11.  2018-12-01 III Lietuvos jaunųjų 

atlikėjų festivalis 

„Fortissimo“ (Vilnius) 

Mingailė Rutkūnaitė (gitara) Jolanta Navardauskienė 

12.  2018-05-16 VII respublikinis 

profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo 

modulio mokinių 

festivalis – koncertas 

„Aukštaitijos talentai“ 

(Rokiškis) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Gražina Beleckienė 

Kornelija Petkutė 

13.  2018-11-14 VII respublikinis 

profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo 

modulio mokinių 

festivalis – koncertas 

„Aukštaitijos talentai“ 

(Vilnius) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Gražina Beleckienė 

Kornelija Petkutė 

 

2018 metais dalyvauta 18 tarptautiniuose ir 32 respublikiniuose konkursuose. 

Tarptautiniams konkursams ruošė 24 mokytojai (32,43 proc.). Respublikiniams konkursams ruošė 

34 mokytojai (45,95 proc.). Tarptautinių konkursų, visų dalyvavusių gabių mokinių (68 mokiniai) – 

82,35 proc. I-III vietų laimėtojai, diplomantai. Respublikinių konkursų, visų dalyvavusių gabių 

mokinių (105 mokiniai) – 79,05 proc. I-III vietų laimėtojai, diplomantai. 64,03 proc. mokinių 

dalyvavo tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose. 
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Mokinių koncertinė veikla  

 

Mokykla atšventė mokyklos 70 metų veiklos jubiliejų, kurį vainikavo trys koncertiniai 

renginiai “Muzika mano gyvenime“ – tai mokytojų ir mokinių pasirodymas, „Muzika mano 

miestui“ – pravesta muzikos pamoka miestui, šventinis koncertas Muzikiniame teatre „Muzika 

Lietuvai“. Šiuose renginiuose dalyvavo visa mokyklos bendruomenė, pasirodė per 200 dalyvių. 

Sėkmingai įgyvendintas koncertų ciklas „Sveika muzika“ Panevėžio miesto bendruomenei. 

Surengti 28 koncertai – 2 koncertai iš koncertų ciklo „Draugystės tiltai“, 1 autorinis vakaras, 6 

profesionalių atlikėjų ir 19 muzikos mokyklos mokinių. Dalyvavo per 500 atlikėjų, apsilankė per 

1000 žiūrovų. 

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje  „Vardan tos“ dalyvavo 5 mokyklos kolektyvai (145 

mokiniai),  20 mokytojų, iš jų: dirigentai – 2 mokytojai, dainų aranžuotes kūrė – 1 mokytojas, 

šokius statė – 1 mokytojas.  

Miesto renginiuose dalyvauta 42 programose. 36 mokytojai rengė koncertines programas. 

Iš viso mokykloje suorganizuota 36 koncertai, kuriuose dalyvavo per 300 mokinių, koncertams 

mokinius rengė beveik visų skyrių mokytojai. Pravesti tradiciniai mokyklos koncertai: „Kalėdinė 

girlianda“, koncertas Bistrampolio dvare, šventinis koncertas Lietuvos šimtmečiui pažymėti,  „Tau 

mano mamyte“, „Pirmokų krikštynos“, Aukštaitijos sostinės gimtadieniui paminėti, Žemės dienai 

paminėti „Žemei reikia draugų“, Gatvės muzikavimo diena, Baigiamasis mokslų metų koncertas, 

Pažymėjimų įteikimo šventė, Tarptautinė muzikos diena. 

Tradiciniai klasių koncertai mokykloje: pavasarinis koncertas tėvams, Kalėdiniai koncertai, 

skyrių akademiniai koncertai, atsiskaitymai.  

Mokykloje vykdomi festivaliai: „Lietuvių kompozitorių kūrybos vakaras“ (tautinių 

instrumentų metodinė grupė), „ Muzikuokime drauge“(styginių instrumentų metodinė grupė), „Suk 

ratelį pasauliui“, „Polifonija“ (fortepijono metodinė grupė). Fortepijono metodinė grupė surengė 

fortepijoninių ansamblių vakarą „Etiudų šventė“, techninio meistriškumo dieną „Etiudų pasažai“. 

Fortepijono ir Muzikos teorijos skyriaus projektas „Sveika ir sudie muzika“. 

Vyko pažintinė vaikų vasaros užimtumo stovykla „Stebuklingas muzikos pasaulis“ 3 

pamainos, kurioje dalyvavo per 90 vaikų iš Panevėžio miesto. 

 

Meno kolektyvų koncertinė veikla 

Tarptautiniai renginiai 

8 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Meno kolektyvas Vadovai 

1.  Koncertas, skirtas Latvijos nepriklausomybės 

100 - mečiui.  VEF kultūros rūmai (Latvija) 

Šokių ir dainų ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

2.  XXVII tarptautinis Valmieros žiemos 

muzikos festivalis (Latvija) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

3.  Tarptautinis festivalis-konkursas „Groju 

lietuvišką pjesę“ (Lietuva) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

4.  Tarptautinis vaikų folkloro festivalis 

„Ochrido perlas“ (Makedonija) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

 

Respublikiniai renginiai 

9 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Meno kolektyvas Vadovai 

1.  Vaikų tautinių šokių festivalis „Draugai 

draugams“ (Vilnius) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

2.  Aukštaitijos regiono dainų ir šokių šventė 

,,Šimtmečio skrynia“ (Panevėžys) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 
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3.  Vaikų tautinių šokių festivalis ,,Draugai 

draugams“ (Švenčionis) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

4.  Koncertas XII-ojo respublikinio religinės 

muzikos ir meno festivalio-konkurso 

atidarymo programoje (Panevėžys) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

5.  Koncertas projekte „Protų mūšis tėvynės 

labui“ (Biržai) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

6.  Lietuvos šimtmečio Dainų šventė Jaunių choras Sandra Baronienė 

Tautinių instrumentų 

orkestras 

Virginija Jolanta ir 

Vidas Klišiai 

Giedrė Jatautytė 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

 

Miesto renginiai 

10 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Meno kolektyvas Vadovai 

1.  Panevėžio miesto 515 metų gimtadienio 

renginiai 

Šokių ir dainų ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

Popchoras Irina Gustienė 

2.  XI liaudiškų šokių grupių festivalis 

„VELŽIO KLUMPĖ 2018“ (Velžys) 

Šokių ir dainų ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

3.  Panevėžio muzikos mokyklos 70 – mečiui 

skirtas renginys ,,Muzika mano miestui“ 

Šokių ir dainų ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

Popchoras  Irina Gustienė 

Diana Ciobanu 

4.  Panevėžio muzikos mokyklos 70-čio 

koncertas ,,Muzika Lietuvai“ 

muzikiniame teatre 

Akordeonistų ansamblis Asta Vinckienė 

Tautinių instrumentų 

orkestras 

Jolanta Virginija ir 

Vidas Klišiai 

Styginių instrumentų 

ansamblis  

Birutė Juodviršienė 

Styginių instrumentų 

orkestras 

Vidmanta Luomanienė 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

5.  Koncertas VII-oje kalėdinėje mugėje. 

Panevėžio miesto CIDO arena. 

Šokių ir dainų ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

Akordeonistų ansamblis Asta Vinckienė 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

6.  Panevėžio muzikos mokyklos meno 

kolektyvų koncertas Panevėžio 

muzikiniame teatre 

Akordeonistų ansamblis Asta Vinckienė 

Šokių ir dainų ansamblis 

„Pynimėlis“ 

Rita ir Ričardas 

Bakanauskai 

Akordeonistų ansamblis Asta Vinckienė 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

Pučiamųjų orkestras Justinas Mačys 

Stygininkų ansamblis Birutė Juodviršienė 

Styginių instrumentų 

orkestras 

Vidmanta Luomanienė 
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Popchoras  Irina Gustienė 

Diana Ciobanu 

Tautinių instrumentų 

orkestras 

Jolanta Virginija ir 

Vidas Klišiai 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

7.  Koncertas, skirtas parodos „Lietuvos 

dailės akiračiai iš Lietuvos dailininkų 

sąjungos 100-mečio kolekcijos“ 

atidarymui (Panevėžio dailės galerija) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

8.  Bendras projektas – koncertas su 

Panevėžio lopšelio – darželio „Rugelis“ 

bendruomene skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-mečiui (l/d „Rugelis“) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

9.  Koncertas „100 knygų ne riba“ 

(Panevėžio muzikinis teatras) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

10.  Koncertas G. Petkevičaitės-Bitės 

atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ 

įteikimo ceremonijos renginyje 

(Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

11.  Koncertas Panevėžio lopšelyje-darželyje 

„Rugelis“ 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

12.  Koncertas Panevėžio Mykolo Karkos  

progimnazijos 40-mečio jubiliejaus 

renginyje (Panevėžio muzikinis teatras) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

13.  Koncertas advento renginyje „Baltas 

vakaras“ (Kultūros centro Panevėžio 

bendruomenių rūmai) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

14.  Koncertas  „Advento vakarą“ (Panevėžio 

Kristaus karaliaus katedra) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

15.  Koncertas Panevėžio 100-ninkų 

abiturientų pagerbimo šventiniame 

renginyje (Panevėžio dailės galerija) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

16.  Bendruomenės Mišios (Kristaus Karaliaus 

katedra). Renginys skirtas Panevėžio 

muzikos mokyklos 70-čiui 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

17.  Koncertas „Kalėdos mano širdyje“ 

(Bistrampolio dvaras) 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

18.  XIV muzikos festivalis ,,Muzikuokime 

drauge“     

Styginių instrumentų 

orkestras 

Birutė Juodviršienė 

19.  Panevėžio muzikos mokyklos ir Gamtos 

mokyklos projektas – koncertas, skirtas 

Žemės dienai paminėti 

Styginių instrumentų 

orkestras 

Birutė Juodviršienė 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

20.  Baigimo pažymėjimų įteikimo šventė 

(Kultūros centras Panevėžio 

bendruomenių rūmai) 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

Jaunių choras Sandra Baronienė 

 

Mokyklos renginiai 

11 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Meno kolektyvas Vadovai 

1.  Tautinių instrumentų skyriaus mokinių 

koncertas „Lietuva – mano gimtinė“, skirtas 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 
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Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui 

paminėti 

 

2.  Koncertas vaikų vasaros stovykloje 

„Stebuklingas muzikos pasaulis“ 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

3.  Tautinių instrumentų metodinės grupės 

moksleivių koncertas „Advento tyla“ 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

4.  Šventinis koncertas Lietuvos šimtmečiui 

paminėti muzikos mokykloje 

Tautinių instrumentų 

orkestras 

Virginija Jolanta ir 

Vidas Klišiai 

5.  Panevėžio muzikos mokyklos styginių  

instrumentų specialybės mokinių koncertas, 

skirtas Motinos dienai paminėti 

Styginių instrumentų 

orkestras 

Vidmanta 

Luomanienė 

Styginių instrumentų 

ansamblis  

Birutė Juodviršienė 

6.  Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ koncertas 

skirtas mokyklos 70-mečiui 

Kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

Rima Mureikienė 

 

 

Mokytojų metodinė ir praktinė veikla 

 

Mokytojų stebėtos pamokos: 

12 lentelė 
Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Stebėta pamoka 

1.  Dalia Matulienė 

Benedikta Pučkytė 

Rita Frankienė 

Jolanta Sriubiškytė 

Jūratė Vilienė 

Vilija Vanagaitė 

Mokytojos ekspertės E. Matulionienės edukacinė pamoka – 

koncertas „Skirtingų epochų kūrinių atlikimas vienoje 

koncertinėje programoje: pianistinių priemonių arsenalo 

įvairovė“ 

2.  Dalia Matulienė 

Jūratė Vilienė 

Doc. D. Račio meistriškumo pamokos Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijoje 

3.  Giedrė Jatautytė Stebėta atvira 7 klasių solfedžio pamoka Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykloje „Užduočių vizualizacijos 

galimybės solfedžio pamokoje“. Pamoką vedė Kėdainių 

muzikos mokyklos mokytoja Žaneta Markova 

Stebėtos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos 

mokyklos neformaliojo švietimo  mokytojos Vaidos 

Beinorienės pamokos, mokytoja pretenduojanti įgyti 

mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją 

Stebėtos Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos muzikos 

istorijos  mokytojos Jūratės Bernotaitės pamokos, mokytoja 

pretenduojanti įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

4.  Asta Vinckienė Stebėta atvira pamoka „Pramoginė muzika akordeonui“. 

Ignalinos muzikos mokyklos mokytoja Elena Berezina 

5.  Gražina Beleckienė Stebėta ir vertinta Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 

fortepijono mokytojos Loretos Baublinskienės, ketinančios 

įgyti fortepijono mokytojos metodininko kvalifikacinę 

kategoriją, praktinė veikla 

6.  Gražina Beleckienė 

Jolanta Sriubiškytė 

Stebėtos profesorės V. Nosinos (Rusija), G. Gedvilaitės 

(Vokietija) meistriškumo pamokos „Kūrinių interpretacija“ 

7.  Gražina Beleckienė 

Jolanta Sriubiškytė 

Stebėtos meistriškumo pamokos profesoriaus V. Landsbergio 

„M. K. Čiurlionio kūrinių interpretacija“ 

8.  Gražina Beleckienė Stebėtos meistriškumo pamokos I. Lebedev (Rusija), N. 

Fitenko (JAV), R. Zaslavsky (Austrija), A. Tomas (Rusija) 
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Mokytojų vestos atviros pamokos, skaityti pranešimai miesto, šalies pedagogams. 

Atviros pamokos: 

1. „Garso formavimo problema grojant klarnetu“ (mokyt. Evaldas Laureckas); 

2. „Atlikėjas scenoje. Muzikavimas grojant solo pritariant akompaniatoriui“ (mokyt. 

Evaldas Laureckas); 

3. „Kūrinio nuotaikos perteikimas grojant saksofonu. Muzikavimas“ (mokyt. Evaldas 

Laureckas); 

4. „Garso formavimo, kvėpavimo, artikuliacijos problemos grojant klarnetu“ (mokyt. 

Evaldas Laureckas); 

5. „Ritmo pasaulis“ (mokyt. Benedikta Pučkytė, Saulius Astrauskas); 

6. „Grojimo technikos lavinimas bendrojo fortepijono pamokoje“ (mokyt. Ingrida 

Petrauskienė); 

7. „Pianistinių įgūdžių lavinimas bendrojo fortepijono pamokoje“ (mokyt. Ingrida 

Petrauskienė); 

8. „Pažintis su nauju kūriniu bendrojo fortepijono pamokoje“ (mokyt. Ingrida Petrauskienė); 

9. „Fortepijoninių grojimo įgūdžių lavinimas grojant skirtingo charakterio muzikos 

kūrinius“ (mokyt. Ingrida Petrauskienė); 

10. „Dinamikos svarba muzikos kūrinių interpretacijos tobulinimui bendrojo fortepijono 

pamokoje“ (mokyt. Ingrida Petrauskienė); 

11. „Ritmo pojūčio įgūdžių formavimas pradiniame grojimo fortepijonu etape“ (mokyt. 

Ingrida Petrauskienė); 

12. „Pagrindiniai fortepijoninės artikuliacijos būdai bendrojo fortepijono pamokoje“ 

(mokyt. Ingrida Petrauskienė); 

13. „Skirtingų charakterių kūrinių interpretacijos tobulinimas bendrojo fortepijono 

pamokoje“ (mokyt. Ingrida Petrauskienė); 

14.  „Fortepijoninės technikos įgijimas bendrojo fortepijono pamokoje“ (mokyt. Ingrida 

Petrauskienė); 

15. Meistriškumo pamoka Šiaulių Jovaro progimnazijos mokytojams (mokyt. Ričardas 

Bakanauskas); 

16. Pamoka 13 klasei „Piemenėlių žaidimai“ (mokyt. Jolanta Virginija Klišienė); 

17. „Teksto, harmoninės moduliacijos, garso ir pedalizacijos suvokimas“ (mokyt. Saulius 

Astrauskas); 

18. „Grojimas būgnų komplektu, koordinacija, improvizacija“ (mokyt. Saulius Astrauskas); 

19. „Sinkopinis ritminių figūrų grojimas mažuoju būgneliu, rankų aplikatūra“ (mokyt. 

Saulius Astrauskas); 

20. „Teksto mokymasis ir pedalizacija grojant vibrofonu“ (mokyt. Saulius Astrauskas); 

21. Pamoka 13 klasei „Misija įmanoma“ (mokyt. Saulius Astrauskas); 

Skaityti pranešimai: 

1. „Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programos baigiamojo solfedžio 

egzamino aktualijos“ (mokyt. Giedrė Jatautytė); 

2. „Ansamblinis grojimas ir individualios mokymosi motyvacijos skatinimas“ (mokyt. 

Ingrida Petrauskienė; 

3. „Solfedžio baigiamųjų ir keliamųjų patikrų organizavimas, vykdymas, vertinimas“ 

(mokyt. Rimutė Stankuvienė); 

4. „Lietuvių liaudies šokio populiarinimas remiantis Dainų šventės repertuaru“ (mokyt. 

Ričardas Bakanauskas); 

5. „Muzikinių žaidimų pritaikymas pradiniame birbynininko ugdyme“ (mokyt. Alvyda 

Beržonienė); 

6. „Kūrybiškumo ugdymas kanklių pamokoje“ (mokyt. Virginija Jolanta Klišienė); 

7. „Ansamblinio kankliavimo privalumai“ (mokyt. Rima Mureikienė); 

8. „Kūrinių aranžavimas liaudies instrumentų ansambliams“ (mokyt. Vidas Klišys); 
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9. „Kūrybiškumas fortepijono pamokoje“ (mokyt. Jolanta Sriubiškytė); 

Recenzuoti Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto muzikos pedagogikos studentų 

baigiamieji darbai (mokyt. Giedrė Jatautytė, Jolanta Virginija Klišienė, Jūratė Vilienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Žydrūnė Pilkauskienė). 

Festivalių – konkursų organizavimas ir įgyvendinimas: 

1. VIII respublikinis festivalis – konkursas „Tirlytis“ (mokyt. Alvyda Beržonienė); 

2. Respublikinis konkursas – festivalis „Muzikinis pavasaris“ (mokyt. Jūratė Vilienė); 

3. Festivalis „Lietuvių kompozitorių kūrybos vakaras“ (mokyt. Danutė Kazakevičienė). 

Mokytojų vesti seminarai: 

1. „Kasdieninių muzikinių užsiėmimų praktika, istorinė raida ir technologinės galimybės“ 

(mokyt. Justinas Mačys); 

2. „Mokymosi patirtys – meninės kūrybos džiaugsmas ir mokymosi sėkmė“ (mokyt. Irma 

Paurienė); 

3. „Ansamblinio muzikavimo ypatumai bendrojo ir dalykinio fortepijono bei kitų 

instrumentų pamokose“ (mokyt. Ingrida Petrauskienė); 

4. „Pasiruošimas Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“ (mokyt. Jolanta Virginija 

Klišienė); 

5. „Baroko muzikos atlikimo ypatumai pradiniame smuikininko ugdymo etape“ (mokyt. 

Violeta Sabonienė). 

Mokytojų įgyvendintos edukacinės programos: 

1. „Mūzos pokštai muzikos ir cirko pasaulyje“ (mokyt. Benedikta Pučkytė, Lina 

Martinkutė); 

2. „Piemenėlių žaidimai“ (mokyt. Jolanta Virginija Klišienė, Vidas Klišys); 

3. „Pažinkime sintezatorių“ (mokyt. Virgilijus Tichanavičius, Vaclovas Sikorskis); 

4. „Muzikos taku“ (mokyt. Lina Martinkutė). 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas: 

14 lentelė 
Eil. 

Nr.  
Kvalifikacinio renginio pavadinimas 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Iš viso 

valandų 

1.  Seminaras „Pasiruošimas Lietuvos šimtmečio dainų šventei 

„Vardan tos...“ 
25 6 150 

2.  Pamoka 13 klasei „Piemenėlių žaidimai“ 14 1 14 

3.  Pamoka 13 klasei „Misija įmanoma“ 2 2 4 

4.  Seminaras „Muzika žmogaus gyvenime“ 35 18 630 

5.  Seminaras „Adaptyvaus ugdymo metodai pagal 

individualaus mokinio gebėjimus dėstant dalykinį ir 

bendrąjį fortepijoną“ 

25 6 150 

6.  XXXVII EPTA konferencija – seminaras – praktikumas 

„Moksleivių kūrybiškumo ir interpretacijos pagrindų 

vystymas 

2 12 24 

7.  Gerosios patirties sklaidos renginys „III tarptautinis 

konkursas „Jaunieji talentai 2018“ 
9 6 54 

8.  Gerosios patirties sklaidos renginys „Tarptautinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas „Aukso raktai 2018“ 
1 6 6 

9.  Seminaras „Gabių vaikų mokymo ypatumai“ 29 5 145 

10.  Seminaras „Dalykinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymas 

netradicinėse erdvėse“ 
14 8 112 

11.  Seminaras „Tarptautiniai muzikiniai egzaminai. Didžiosios 

Britanijos muzikos sistema“ 
17 4 68 

12.  XVIII tarptautinė mokslinė – metodinė konferencija 

„Muzika be sienų“ 
4 48 192 

13.  Seminaras „Kasdieninių muzikinių užsiėmimų praktika. 

Istorinė raida ir technologinės galimybės“ 
2 6 12 
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14.  Seminaras „Atmintis ir dėmesys mokymosi procese“ 1 6 6 

15.  Seminaras „Meno (muzikos) mokyklų misija – kiekvieno 

vaiko asmenybės ugdymas“ 
2 6 12 

16.  Seminaras „J. S. Bacho kūrinių interpretacija ir barokinė 

stilistika“ 
3 6 18 

17.  Seminaras „Teoriniai ir praktiniai kūrinių interpretavimo 

bei atlikimo aspektai fleitos pamokoje“ 
1 6 6 

18.  Kompiuterinio raštingumo kursai (technologinė dalis) 2 40 80 

19.  Seminaras „Ansamblinis grojimas. Iškylančios problemos ir 

jų sprendimo būdai“ 
11 4 44 

20.  Seminaras „Sintezatoriaus trečiojo akompanimento 

(Fingering of bass) panaudojimas muzikos kūriniuose“ 
11 4 44 

21.  Seminaras „Tautinių ir klasikinių instrumentų ansamblių 

sintezė“ 
11 8 88 

22.  Seminaras „Inovatyvios Amerikos ir Vokietijos varinių 

pučiamųjų instrumentų pedagogų metodikos“ 
1 8 8 

23.  Seminaras „Ansamblinio muzikavimo ypatumai bendrojo ir 

dalykinio fortepijono bei kitų instrumentų pamokose“ 
19 5 95 

24.  Seminaras „Solfedžio konkursas: (ne) sėkmės ir jų 

priežastys“ 
3 6 18 

25.  Seminaras „Aktyviųjų metodų panaudojimas sėkmingoje 

pamokoje“ 
2 6 12 

26.  Konferencija „Muzikos mokytojas mokykloje“ 2 4 8 

27.  Seminaras „Solfedžio baigiamojo egzamino aktualijos“ 2 6 12 

28.  Metodinė diena „Užduočių vizualizacijos galimybės 

solfedžio pamokoje“ 
1 6 6 

29.  Seminaras, skirtas 2018 metų Lietuvos dainų šventei 

„Vardan tos...“ ansamblių vakaro programai „Tėvynė 

mūsų“ įgyvendinti 

2 4 8 

30.  Seminaras – mokymai „Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ 
1 40 40 

31.  Seminaras „ASS vaikų ugdymas: svarbiausi sėkmės 

kriterijai“ 
1 6 6 

32.  Seminaras „Tinkamų metodų parinkimo svarba puoselėjant 

liaudies kūrybą“ 
9 7 63 

33.  Seminaras „Liaudies daina kaip etinės kultūros dalis, 

ugdant jaunąją kartą“ 
1 6 6 

34.  Seminaras Gabių ir talentingų mokinių kompetencijų 

ugdymas“ 
5 6 30 

35.  Seminaras „Vaikų socialinių emocinių kompetencijų 

stiprinimas per neformalųjį švietimą“ 
2 32 64 

36.  Respublikinė mokytojų konferencija „Kokybiškas 

nacionalinių instrumentų ugdymas: ką galėtume daryti 

geriau?“ 

3 7 21 

37.  Seminaras – konkursas „Linksmoji polkutė“ 1 6 6 

38.  Seminaras „Pramoginė muzika Lietuvos 100-mečio 

atkūrimui“ 
1 6 6 

39.  Seminaras „Vasaros aidai 2018“ 1 6 6 

40.  Seminarai „Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies 

instrumentais aktualijos“ 
1 12 12 

41.  Metodinė diena Klaipėdos universiteto Menų akademijoje 

tema „Mokymo groti skrabalais metodikos ir repertuaro 

aktualijos“ 

1 6 6 

42.  Mokymai įgyvendinant psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencinę programą „Savo keliu“ 
1 8 8 



24 

 

43.  Seminaras „Pagrindinės strategijos ugdant autizmo spektro 

bei emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus“ 
1 6 6 

44.  Seminaras – praktikumas „Šokių interpretacinės ypatybės 

muzikoje“ 
5 6 30 

45.  Seminaras „M. J. Černienės kūrinių interpretacija ir 

pritaikymas violončelei“ 
6 6 36 

46.  Tarptautinis seminaras „Baroko muzikos atlikimo ypatumai 

pradiniame smuikininko ugdymo etape“ 
3 6 18 

47.  Smuiko meistriškumo pamokos. Lektorius Cesar Velev 

(Bulgarija – Prancūzija)  
1 6 6 

48.  Respublikinė konferencija „Lietuvos tūkstantmečio 

ąžuoliukai pasitinka valstybingumo šimtmetį“ 
1 4 4 

49.  Seminaras  „Naujo teksto interpretacija. Problemos ir jų 

sprendimo būdai“ 
1 18 18 

50.  Seminaras „Scenos baimė. Kaip ją nugalėti?“ 2 6 12 

51.  Seminaras „Misija – ugdyti mokinių poreikį muzikuoti“ 1 6 6 

52.  Šv. Cecilijos viduramžių muzikos meistriškumo kursai 1 24 24 

53.  V tarptautinis seminaras – praktikumas „Pramoginė muzika 

akordeonui“ 
2 9 18 

54.  Seminaras „Aktyviųjų metodų panaudojimas sėkmingoje 

pamokoje“ 
2 6 12 

55.  Seminaras „Mokinių motyvavimas neįprastais metodais“ 1 6 6 

56.  Seminaras „Saviraiškaus muzikavimo ansamblyje atitikmuo 

specializuoto ugdymo programos reikalavimams“ 
1 6 6 

57.  Seminaras „Italų baroko muzikos repertuaras mokytojams ir 

mokiniams“ 
1 6 6 

58.  Seminaras „Jaunųjų atlikėjų meistriškumo ugdymas 

atliekant kompozitoriaus Vytauto Mikalausko kūrinius“ 
3 6 18 

59.  Seminaras „Kasdieninių muzikinių užsiėmimų praktika. 

Istorinė raida ir technologinės galimybės“ 
1 6 6 

60.  Seminaras „Mokytojo (suaugusiojo) autoritetas“ 1 6 6 

61.  Seminaras „Darbdavio lygmens kolektyvinės derybos ir 

kolektyvinių sutarčių sudarymas“ 
1 6 6 

62.  Gerosios patirties sklaida „Jaunieji talentai“ 1 16 16 

63.  Seminaras „Šiuolaikinės pamokos didaktiniai aspektai“ 1 6 6 

64.  Seminaras „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ 1 6 6 

65.  Seminaras „Kai vaikai nieko nenori: kaip motyvuoti juos 

mokytis?“ 
1 6 6 

66.  Seminaras „Kaip suvaldyti stresą?“ 1 6 6 

67.  Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės vertinimo modelis: 

besimokančios organizacijos kontekstas“ 
1 6 6 

68.  Seminaras „Mokytojo profesinio kapitalo vystymas 

mokinio pažangai“ 
1 

6 

 
6 

69.  Jaunųjų pianistų meistriškumo klasė „Master days“ 1 40 40 

70.  III tarptautinis seminaras „Pagilinimas profesinių bei 

specialiųjų žinių, sąlygojančių sėkmingą profesinę veiklą“ 
1 6 6 

71.  Seminaras „Pianistinės tradicijos ir interpretacinė 

problematika meno gimnazijų (mokyklų) moksleivių 

ugdyme“ 

1 6 6 

72.  Teorinė – praktinė konferencija „Specializuoto ugdymo 

krypties programų, dailės, muzikos ugdymo programų 

dalies įgyvendinimo iššūkiai ir perspektyvos“ 

1 8 8 

Iš viso: 672 2656 

Vienam mokytojui tenka: 35,42 
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2018 metais pedagogai tobulino bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas. 

Bendrosios kompetencijos ir jų ugdymas mokytojams leido kurti atvirą ir veiksmingą sąveiką su 

ugdytiniais, dalyvauti atsakingos pilietinės visuomenės kūrime, stiprinti profesionalius ryšius su 

mokyklos bendruomene ir socialiniais partneriais, nuolat mokytis ir tobulėti, reflektuojant savo 

profesinę veiklą ir jos rezultatus. 

Didaktinių kompetencijų ugdymas leido mokytojams geriau pažinti mokinį, projektuoti 

ugdymo turinį, siekti aukštų mokinių akademinių pasiekimų, dalyvauti konkursinėje, koncertinėje ir 

projektinėje veikloje, vertinti savo veiklos rezultatų kokybę. 

Ugdydami dalykines kompetencijas, mokytojai užtikrino dalyko turinio, taikomų metodų, 

ugdymo strategijų atitiktį su veiksmingu mokinių saviraiškos puoselėjimu. 

Aukšta daugumos mokytojų kvalifikacija turėjo įtakos pedagoginės patirties sklaidai, 

pedagoginės veiklos kokybei, kolegų bei kitų švietimo institucijų veiklos vertinimui. 

 

Mokyklos administracijos dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose 

15 lentelė 
Eil. 

Nr. 
Kvalifikacinis renginys 

Pareigybė  Valandų 

skaičius 

1.  „Finansų valdymo ir apskaitos sistema“ Apskaitininkė – kasininkė 

Vyr. buhalterė 

6 

2.  „Teisės aktų, kurie aktualūs viešojo sektoriaus 

subjektų buhalteriams, pasikeitimai per 2018-2019 

metus“ 

Vyr. buhalterė 8 

3.  „Duomenų pateikimas į VSAKIS“ Vyr. buhalterė 6 

4.  „Darbo apmokėjimo, apmokestinimo, kitų išmokų 

ir darbo santykių aktualijos biudžetinėse įstaigose“ 

Vyr. buhalterė 6 

 

 

5.  „Darbas su DVS Avilys: pagrindiniai principai“ Raštinės vedėja  4 

6.  „Vadovo vaidmuo, valdant pokyčius šiuolaikinėje 

inovatyvumo siekiančioje ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje 2018“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

6 

7.  „Asmens duomenų apsauga mokymo įstaigoje 

įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui (ES) 2016/679: teisiniai aspektai“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

6 

8.  „Muzika mano gyvenime“ Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

18 

9.  „Vadybinių kompetencijų ugdymas per asmeninę 

patirtį (ketinantiems tapti švietimo įstaigų 

vadovais)“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

40 

10.  „Pasiruošimas Lietuvos šimtmečio dainų šventei 

„Vardan tos...“. PŠC – 2018 m. kovo 16 d. 

Pažymos Nr. 1165 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

6 

11.  „Gabių vaikų mokymo ypatumai“. PŠC – 2018 m. 

balandžio 4 d.. Pažymos Nr. 1618 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

5 

12.  „Dalykinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymas 

netradicinėse erdvėse“. PŠC – 2018 m. balandžio 

20 d.. Pažymos Nr. 2570 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

8 

13.  „Biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, metinės veiklos vertinimas“. PPŠC – 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

8 
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2018 m. sausio 19 d.. Pažymos Nr. 124 direktoriaus pareigas 

14.  „13-tos klasės pamoka „Misija įmanoma“ Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

2 

15.  „Etatinis pedagogų darbo užmokestis nuo 2018-09-

01“. PŠC – 2018 m. rugpjūčio 30 d.. Pažymėjimo 

Nr. 4657 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Vyr. buhalterė 

8 

 

16.  „Tarptautiniai muzikiniai egzaminai. Didžiosios 

Britanijos muzikos sistema“. PŠC – 2018 m. 

gegužės 29 d. . Pažymos Nr. 3537 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

4 

17.  „Gabių ir talentingų muzikai mokinių ugdymo 

aktualijos muzikos bei meno mokyklose“. RŠC – 2018 

m. gegužės 16 d.. Pažymėjimo Nr. 1208 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

8 

18.  Anglų kalba pažengusiems. PŠC – 2018 m. gegužės 

– birželio mėn.. Pažymėjimo Nr. 912 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

40 

 

19.  Anglų kalba pažengusiems (II dalis). PŠC – 2018 

m. lapkričio mėn. – gruodžio mėn. Pažymėjimo Nr. 

913 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

40 

Iš viso valandų:  229 

 

Projektinė veikla 

 

Panevėžio miesto savivaldybės finansuoti projektai: 

1. Vaikų ir jaunimo meno projektas „Skambėkite kanklės 100-čio šviesoje“. Projekto tikslas 

– sudaryti sąlygas jaunimo tautinės meninės saviraiškos plėtotei, kūrybingumo ugdymui ir sklaidai 

Panevėžio miesto bendruomenėje kultūros ir meno srityje. Projekte dalyvavo per 30 mokinių, 

surengta 16 koncertų. Bendra projekto suma 800 Eur. Projekto vadovas mokytoja Rima Mureikienė. 

2. Vaikų ir jaunimo meno projektas „Piemenėlių žaidimai“. Projekto tikslas – ugdyti 

Panevėžio miesto l/d ugdytinių pilietiškumą, tautiškumą ir socialines, kultūrines bei pažinimo 

kompetencijas, formuoti tautinę ir kultūrinę savimonę. Projekte dalyvavo per 400 vaikų, pravestos 7 

edukacinės programos Panevėžio miesto ir rajono vaikų l/d auklėtiniams. Bendra projekto suma 100 

Eur. Projekto vadovai mokytojai Jolanta Virginija ir Vidas Klišiai. 

3. Vaikų ir jaunimo meno projektas „Tirlytis“. Projekto tikslas – vykdyti kultūrinį – 

švietėjišką Lietuvos ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, formuoti jauno žmogaus buvimo tautos 

atstovu vertybes, skatinti jo paties dalyvavimą tautinės kultūros puoselėjime. Pravesti 3 edukaciniai 

užsiėmimai konkurso dalyviams „Muilo gamybos tradicijos“. Konkurso metu suorganizuotos 

rytinės ir popietinės konkurso dalyvių perklausos. Projekto bendra suma 1281 Eur. Projekto 

vadovas mokytoja Alvyda Beržonienė. 

4. Vaikų Vasaros poilsio projektas „Stebuklingas muzikos pasaulis“. Projekto tikslas – 

plėtoti vaikų socializaciją, skatinant kūrybinę veiklą, lavinant mąstymą, saviraišką, konstruktyvaus 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Projekte dalyvavo per 100 Panevėžio miesto vaikų, iš jų 

20 vaikų iš socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų. Kūrybinė stovykla vyko tris darbo savaites.  

Bendra projekto suma 420 Eur. Projekto vadovas direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė 

Stasevičienė. 

5. Kultūros ir meno projektas koncertų ciklas „Sveika muzika“. Projekto tikslas – ugdyti 

muzikos klausytoją, kuris gebėtų klausytis, vertinti, analizuoti ir atsirinkti estetiškai įvairius 

muzikos žanrus. Sėkmingai įgyvendintos visos suplanuotos  veiklos, koncertai Panevėžio miesto 

bendruomenei. Surengti 28 koncertai – 2 koncertai iš koncertų ciklo „Draugystės tiltai“, 1 autorinis 

vakaras, 6 profesionalių atlikėjų, 19 muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių pasirodymai. 

Dalyvavo per 500 atlikėjų, apsilankė per 1000 dalyvių. Bendra projekto suma 1500 Eur. Projekto 

vadovas direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Stasevičienė. 
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Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

Mokyklai neformaliojo vaikų švietimo mokyklų aplinkos išlaikymo programai finansuoti 

2018 metais skirta 1054,5 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšos (finansavimo šaltinis – 151) sudaro 906,5 

tūkst. Eur, pajamų įmokų į biudžetą lėšos (finansavimo šaltinis – 30) sudaro 108,9 tūkst. Eur, 

mokinio krepšelio lėšos 26,1 tūkst. Eur, finansavimo šaltis 1413 – 13,0 tūkst. Eur ir 2017 m. 

biudžeto likutis (finansavimo šaltinis – 1508) 3479,80 Eur, 2017 m. nepanaudotas pajamų likutis 

24131,38 Eur. 

2018 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 151) gauta 900364,71 Eur 

darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms 876133,00 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidoms (patalpų šildymas ir karštas vanduo) 21600,00 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais 

2631,71 Eur. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą. 

2018 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 1411) gauta 26100,00 Eur 

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų 

sąmatą. 

2018 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 1413) gauta 13000,00 Eur 

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų 

sąmatą. 

2018 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 1508) 2017 m. biudžeto 

likutis gauta 3479,80 Eur komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms. Gautos lėšos panaudotos pagal 

patvirtintą išlaidų sąmatą sumokėti 2017 m. gruodžio mėn. komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidoms. 

Panevėžio muzikos mokykla 2018 m. gruodžio 31 d. uždirbo 116325,17 Eur pajamų, iš jų už 

patalpų nuomą 2107,08 Eur, už mokinių ugdymo paslaugas 110691,09 Eur, už kitas paslaugas 

3527,00 Eur. Patvirtintas pajamų įmokų į biudžetą planas 2018 m. gruodžio 31 d. 108900,00 Eur 

tame skaičiuje patalpų nuoma – 1800,00 Eur, mokinių ugdymo paslaugas – 104000,00 Eur, kitas 

paslaugas 3100,00 Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. mokykla uždirbo pajamų daugiau 7425,17 Eur. 

Pagal patvirtintą pajamų įmokų į biudžetą (finansavimo šaltinis – 30) programos sąmatą 

2018 m. gruodžio 31 d. mokykla gavo asignavimų – 79719,82 Eur, iš jų: 

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 27660,00 Eur; 

2. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 37270,98 Eur; 

3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui – 14788,84 Eur. 

Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą. 

2017 metais nepanaudotas 24131,38 Eur pajamų įmokų į biudžetą likutis (finansavimo 

šaltinis – 302). 2018 m. gruodžio 31 d. gautos lėšos – 24131,38 Eur pagal patvirtintą programos 

sąmatą, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų 

sąmatą. 

Panevėžio muzikos mokykla 2018 m. gruodžio 31 d. 2 proc. paramos lėšų gauta 1442,42 

Eur. Gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų projektams įgyvendinti 520,00 Eur. 

Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas finansavimas – 30166,00 Eur. Panevėžio 

Savivaldybės administracijos lėšos – 30166,00 Eur: 

• Neformaliojo vaikų švietimo lėšos (NVŠ) 10070,00 Eur; 

• projektams įgyvendinti 3120,00 Eur; 

• mokyklos pastato įėjimo laiptų su aikštelėmis avarinės būklės likvidavimo darbams 

16976,00 Eur. 

Panevėžio muzikos mokyklos 2017 m. gruodžio 31 d. 3718,56 Eur įsiskolinimas už prekių ir 

paslaugų naudojimo išlaidos sudarė: 

1. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 40,70 Eur, 

2. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 3677,86 Eur, tame skaičiuje už šildymą ir 

karštą vandenį – 3479,80 Eur išrašyta sąskaitų faktūrų Panevėžio dailės mokyklai suma 1686,87 

Eur. 
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Įsiskolinimas už 2017 m. gruodžio mėn. už ryšio paslaugas, komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos sumokėta 2018 m. sausio mėn. iš uždirbamų pajamų ir biudžeto lėšų. 

Panevėžio muzikos mokyklos 2018 m. gruodžio 31 d. 3761,62 Eur įsiskolinimas už prekių ir 

paslaugų naudojimo išlaidos sudarė: 

1. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 17,04 Eur, 

2. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 3744,58 Eur, tame skaičiuje už šildymą ir 

karštą vandenį – 2871,39 Eur išrašyta sąskaita faktūra Panevėžio dailės mokyklai suma 2214,63 

Eur. 

Iš projektinių lėšų neformaliojo vaikų švietimo lėšos (NVŠ), kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos – 134,00 Eur.  

2018 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui mokykla 

neturi. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Panevėžio muzikos mokyklos pinigų likutis bankų 

sąskaitose – 8600,20 Eur. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur. Paramos banko sąskaitoje – 

5797,83 Eur (tai sudaro paramos lėšos – 1705,69 Eur, 2 proc. – 4092,14 Eur). Projektinių lėšų 

banko sąskaitoje – 0,00 Eur. Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 

543,00 Eur už mokinių mokslą – 543,00 Eur, patalpų nuomą – 0,00 Eur, už paslaugas – 0,00, 

eksploataciniai mokesčiai – 0,00 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Panevėžio muzikos 

mokyklos pinigų likutis kasos sąskaitoje – 0,00 Eur. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo 

išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturi. 

 

Kita svarbi informacija 

 

2018 metais gerinta mokyklos edukacinė aplinka. Atliktas fojė ir rūbinės  (I aukštas) 

kapitalinis remontas – perdažytos sienos, įrengtos pakabinamos lubos su naujais šviestuvais, 

atnaujintos rūbinės pertvaros, nupirkti 4 nauji mediniai suolai, pakeisti seni radiatoriai, pagamintas 

ir pakabintas 1 komplektas naujų informacinių stendų. Atliktas įėjimo laiptų su aikštelėmis 

kapitalinis remontas, įrengta nuovaža neįgaliesiems. Sutvarkyti seni ištrupėję laiptai prie įėjimo 

durų iš mokyklos pastato vidinės pusės. 

Visoms klasėms sumontuotos ventiliacijos grotelės 1 solfedžio klasei nupirkta ir sumontuota 

lenta su penkline. 39 klasių langams įsigytos ir sumontuotos vertikalios žaliuzės, bei roletai I aukšto 

choreografijos salei. Atnaujinti 1 kabineto baldai. Įsigyta 50 naujų kėdžių klasėms. 

Įsigyta naujos kompiuterinės technikos: 2 kompiuterinės technikos komplektai, 1 lazerinis 

spausdintuvas. 

Nupirkta mokymo priemonių bei muzikos instrumentų: plakatų ir mokymo knygų solfedžio 

kabinetams, 1 nešiojama kolonėlė, plastikų komplektas būgnams, 1 akordeonas, 4 klarnetai, 1 

sintezatorius, orkestrinių lėkščių komplektas, 2 dėklai violončelei, 1 dėklas akordeonui, 25 pianisto 

kėdutės, 4 būgnininko kėdutės, 4 stovai mikrofonams, 4 pūstukai trombonui, 1 pianinas, 1 

baritonhornas, 1 chromatinė birbynė, 1 trombonas, 4 pūstukai trimitui, 1 natų stovas, 1 dėklas 

sintezatoriui. 

Iš projektinių lėšų įsigyta mokymo priemonių ir instrumentų: 2 aukštosios kanklės, 10 stygų 

komplektų klasikinei gitarai, 2 gitaros, 1 nešiojama kolonėlė, 6 stygų komplektai smuikui, 1 stygų 

komplektas violončelei, 7 antpetėliai smuikui, 9 pogrifiai smuikui, 6 strykai smuikui,  4 

metronomai, 3 etnografinės kanklės, 2 pulteliai kanklėms, 5 atramėlės kanklių natoms, 1 dėklas 

skrabalams, varpelių komplektas, 10 žvangučių, 1 būgno mušeklis, 1 vėjo garso instrumentas, 1 

pūstukas saksofonui, 1 trikampis, 4 poros diržų akordeonui, 15 vnt., palaidinių, 40 sijonų jaunių 

chorui ir kt. 

2018 m. mokyklos bibliotekos fondą sudarė 16476 vnt. (iš jų 15503 natų rinkiniai). Iš 

labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ mokykla gavo 18 vaikiškų knygelių. 2018 metais 

mokykla prenumeravo 5 leidinius: „Muzikos barai“, „Bravissimo“, „Apskaitos audito ir mokesčių 

aktualijos“, miesto dienraščius „Panevėžio balsas“, „Sekundė“. Fiksuotas registruotų mokyklos 
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bibliotekos vartotojų skaičius – 832, iš jų 83 naujai užsiregistravę skaitytojai. Per metus biblioteka 

aptarnavo 4684 lankytojus ir išdavė 9311 leidinius.  

Mokyklos dokumentai rengiami vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis 

patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117. 

2018 metų dokumentacijos planas parengtas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 

ir Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 

29 d. įsakymu Nr. ĮSAK – 1776/V-83 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo 

terminų rodyklės patvirtinimo“, 2009 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. ĮSAK – 1385/V-49 „Dėl švietimo 

ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 

2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1776, V-83 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo pakeitimo“ ir 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 

patvirtinimo“:  

Skelbti konkursai mokytojo pareigoms eiti: trombono mokytojo, trimito mokytojo, chorinio 

dainavimo (terminuotam laikotarpiui), direktoriaus pavaduotojo (choreografiniam) ugdymui ir 

projektinei veiklai pareigoms eiti. 

 

Įgyvendinant mokyklai keliamus tikslus, susiduriama su įvairiomis problemomis 

 

1. Pastato saugumui suprojektuota lauko vaizdo stebėjimo sistema. Mokinių saugumo 

užtikrinimui bei turto apsaugai mokyklos viduje, būtina  dar įrengti 5 vidaus, 1 lauko vaizdo 

stebėjimo kamerų (mokykla įrengė 7). Reikalingas saugos sistemų sutvarkymas ir įrengimas visoje 

mokykloje. 

2. Neišspręstas priešgaisrinės sistemos modernizavimas. 

3. Reikalinga pakeisti visą mokyklos patalpų elektros instaliaciją, nes dabartinė būklė yra 

kritiška. 

4. Būtina įrengti tinkamą klasių akustiką, pakeisti klasių duris, modernizuoti patalpų 

vėdinimo sistemą, sutvarkyti kabinetų aplinką, kuri būtų pritaikyta tinkamam ugdymo 

organizavimui.  

5. Būtina koncertų salės kapitalinė rekonstrukcija ir tinkamų sąlygų kamerinės muzikos 

atlikimui sudarymas, reikalingas naujas koncertinis fortepijonas. 

6. Trūksta patalpų solfedžio, choreografijos programų įgyvendinimui –  reikia dar vienos 

choreografijos salės, nes įgyvendinant naujas choreografinio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas,  po metų trūks patalpų klasikinio šokio ir baleto pamokoms, nes didėja 

programinių valandų ir norinčiųjų mokytis skaičius. 

7. Mokyklai reikalingas tarnybinis transportas (mikroautobusas), mokinių išvykimui į 

konkursus, koncertus, renginius mieste ir respublikoje. 

8. Atsižvelgiant į besimokančių mokinių skaičių, papildomai reikalingi 5 mokytojų etatai 

(Panevėžio miesto taryba patvirtino 47 mokytojų etatus) 

9. Mokyklai reikalingas IT specialisto etatas, internetinės svetainės nuolatiniam 

atnaujinimui, valdymui, priežiūrai, elektroninio dienyno įdiegimui. 

10. Atsižvelgiant į didelį mokymo priemonių (muzikos instrumentų skaičių) būtinas dar 

vienas instrumentų derintojo etatas. 

11. Atsižvelgiant į mokyklos valymo plotus, reikalingas vienas valytojo etatas. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

2019 ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

KRYPTYS 

 

Mokyklos veiklos prioritetai: 

• Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos 

pritaikymas, mokyklos veiklos duomenų analizei ir įsivertinimui, siekiant kurti efektyvią mokyklos 

veiklos įsivertinimo sistemą; 

• Kūrybingos, bendradarbiaujančios ir diskusinės aplinkos stiprinimas bei (ir) materialinės 

bazės turtinimas. 

Artimiausi tikslai: 

1. Efektyvios mokyklos veiklos įsivertinimo sistemos kūrimas. 

2. Mokymosi prieinamumas ir kokybiško mokymo užtikrinimas. 

3. Kūrybingos ir demokratiškos aplinkos kūrimas. 

Pirmo tikslo uždaviniai: 

1.1. Įgyvendinant formaliojo švietimo papildančio ugdymo (FŠPU) programas, gilinti 

ugdymo turinio individualizavimą atsižvelgiant ir išryškinat kiekvieno vaiko gebėjimus; 

1.2. Atnaujinti mokinių vertinimo įsivertinimo tvarką, formalųjį švietimą papildančio 

muzikinio ir choreografijos ugdymo (FŠPU) programas. 

Antro tikslo uždaviniai: 

2.1. Plėtoti kompetencijų ugdymą, kurios atitiktų švietimo pertvarkos keliamus reikalavimus 

ir užtikrintų ugdymo (-si) kokybę ir kurti efektyvią mokyklos veiklos įsivertinimo sistemą. 

2.2. Įgyvendinti ES projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (NVŠ) 

programas. 

Trečio tikslo uždaviniai: 

3.1. Puoselėti tradicijas ir palaikyti lyderystę mokykloje; 

3.2. Mokyklos edukacinės aplinkos modernizavimas ir inovacijų taikymas ugdymo procese. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                    Žydrūnė Pilkauskienė 

laikinai einanti direktoriaus pareigas 
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Priedas Nr. 2 

 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms 

 

 

 

1. 

 

 

Mokinių skaičius 

mokykloje 

2018.10.01 

 

 

2018.10.01 

 

iš viso 

tame tarpe iš 

socialiai 

remtinų šeimų 

tame tarpe 

besimokantys 

pagal FŠPU, NU, 

NVŠ programas 

979 iš jų 35 

mokiniai mokosi 

dviejų specialybių 

24 FŠPU – 612 

NU – 151 

NVŠ – 216 

 

979 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 

 

74 

3. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 13 

 

 

4. 

 

Panaudotas savivaldybės biudžeto lėšų 

kiekis (Eur) 

 

iš viso 

darbo užmokesčiui 

ir socialinio 

draudimo 

mokesčiams 

kitoms 

(ūkinėms) 

reikmėms 

1046795,71 942893,00 103902,71 

5. Panaudotas savivaldybės biudžeto lėšų kiekis vienam 

mokiniui (Eur) 

1375,55 

 

6. 

 

Surinktų lėšų kiekis 

(Eur) 

iš viso už ugdymo 

paslaugas 

2 % pajamų 

mokestis 

kita 

116325,17 110691,09 1442,42 6154,08 

7. Surinktų lėšų kiekis vienam mokiniui (Eur) 

 

152,86 

8. Vieno mokinio išlaikymo kaštai ugdymui per metus 

(Eur) 

 

1239,02 

 

9. 

 

Kreditoriniai įsiskolinimai 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

 

iš viso 

darbo užmokesčiui 

ir socialinio 

draudimo 

mokesčiams 

kitoms 

(ūkinėms) 

reikmėms 

3761,62 0,00 3761,62 

 

10. Dalyvavimas projektuose 

(skaičius) 

Miesto lygmens Respublikiniai Tarptautiniai 

5 2 - 

11. Dalyvavimas konkursuose/festivaliuose (skaičius) Respublikiniai Tarptautiniai 

32 18 

12. Dalyvavimas miesto renginiuose (skaičius) 

 

129 

13. 

 

Sėkmės Mokyklos 70 metų jubiliejaus renginiai mokyklos, miesto 

bendruomenei. Aukšti mokinių akademiniai pasiekimai. 

Įvairi ir gausi mokinių koncertinė veiklą. Turininga 

mokyklos meno kolektyvų koncertinė veikla mieste, šalyje 

ir užsienyje. Mokyklos mokinių dalyvavimas Lietuvos 



32 

 

šimtmečio Dainų šventėje. Tęsiami ir užmegzti nauji 

bendradarbiavimo ryšiai su šalies muzikos ir meno 

mokyklomis, siekiant pasidalinti metodine patirtimi, 

plėtojant mokytojų ir mokinių kompetencijas. Aukšta 

mokytojų kvalifikacija. 

14. 

 

Aktualiausios problemos Mokinių saugumo užtikrinimui bei turto apsaugai 

mokyklos viduje, būtina  dar įrengti 5 vidaus, 1 lauko 

vaizdo stebėjimo kamerų (mokykla įrengė 7). Reikalingas 

saugos sistemų sutvarkymas ir įrengimas visoje mokykloje. 

Neišspręstas priešgaisrinės sistemos modernizavimas. 

Reikalinga pakeisti visą mokyklos patalpų elektros 

instaliaciją, nes dabartinė būklė yra kritiška. 

Būtina įrengti tinkamą klasių akustiką, pakeisti klasių 

duris, modernizuoti patalpų vėdinimo sistemą, sutvarkyti 

kabinetų aplinką, kuri būtų pritaikyta tinkamam ugdymo 

organizavimui.  

Būtina koncertų salės kapitalinė rekonstrukcija ir tinkamų 

sąlygų kamerinės muzikos atlikimui sudarymas, reikalingas 

naujas koncertinis fortepijonas. 

Trūksta patalpų solfedžio, choreografijos programų 

įgyvendinimui –  reikia dar vienos choreografijos salės, nes 

įgyvendinant naujas choreografinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas,  po metų trūks patalpų 

klasikinio šokio ir baleto pamokoms, nes didėja 

programinių valandų ir norinčiųjų mokytis skaičius. 

Mokyklai reikalingas tarnybinis transportas 

(mikroautobusas), mokinių išvykimui į konkursus, 

koncertus, renginius mieste ir respublikoje. 

Atsižvelgiant į besimokančių mokinių skaičių, papildomai 

reikalingi 5 mokytojų etatai (Panevėžio miesto taryba 

patvirtino 47 mokytojų etatus) 

Mokyklai reikalingas IT specialisto etatas, internetinės 

svetainės nuolatiniam atnaujinimui, valdymui, priežiūrai, 

elektroninio dienyno įdiegimui. 

Atsižvelgiant į didelį mokymo priemonių (muzikos 

instrumentų skaičių) būtinas dar vienas instrumentų 

derintojo etatas. 

Atsižvelgiant į mokyklos valymo plotus, reikalingas vienas 

valytojo etatas. 

 

_______________________ 


