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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA        

PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I. MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

Mokykla 2017 metais didelį dėmesį skyrė: ugdymo programų tobulinimui ir įgyvendinimui, 

mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimui, ugdymo turinio pritaikymui konkrečiam mokiniui, 

pamokų lankymo užtikrinimui, mokymuisi namuose, saviruošai. 

2017 metais muzikinio ir choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

baigė 82 mokiniai ir gavo Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus (kodas 

9201). Neformaliojo muzikinio ugdymo pažymėjimai įteikti 8 fortepijono, 2 smuiko, 1 klasikinės 

gitaros, 6 pučiamųjų instrumentų, 5 tautinių instrumentų, 6 sintezatoriaus, 6 akordeono, 8 chorinio 

dainavimo, 1 solinio dainavimo, 17 baleto, 22 liaudies šokių specialybių mokiniams.  

2017 m. spalio 1 d. mokėsi 788 mokiniai: muzikinio ugdymo programose – 443: 71 

fortepijono, 54 smuiko, 37 klasikinės gitaros, 9 violončelės, 90 chorinio dainavimo, 5 solinio 

dainavimo, 23 sintezatoriaus,  27 akordeono, 46 kanklių, 11 birbynės, 6 lumzdelio, 3 skrabalų, 10 

fleitos, 10 klarneto, 12 saksofono, 20 varinių pučiamųjų, 9 mušamųjų instrumentų specialybių 

mokiniai; 169 choreografijos ugdymo programose: 107 lietuvių liaudies šokio, 62 baleto 

specialybių. Trumpalaikėse Neformaliojo vaikų švietimo programose 176 mok. 

Į Panevėžio miesto gabiausiųjų mokinių ir mokytojų pagerbimo šventę, skirtą pagerbti 2016-

2017 m. m. geriausius mokslo ir meno srityje pasiekusius Panevėžio miesto mokinius, buvo 

pakviesti ir apdovanoti mūsų mokyklos 10 mokinių ir 8 mokytojai.  

Respublikiniuose festivaliuose dalyvavo 27 mokytojai, 86 mokiniai (formalųjį švietimą 

papildantis muzikinis ugdymas). Tarptautiniuose festivaliuose 10 mokytojų, 97 mokiniai (formalųjį 

švietimą papildantis muzikinis, choreografijos ugdymas). 

Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, galimybes, sudarytos galimybės mokiniams 

koncertuoti mokykloje, mieste, šalyje. Iš viso per praėjusius kalendorinius metus, kaip solistai, 

koncertavo virš 250 mokyklos mokinių ir dalyvavo 163 koncertuose. 

2017 metais dauguma mokyklos meno kolektyvų dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, 

miesto, mokyklos renginiuose. Mokyklos meno kolektyvai: kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“, 

dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“, Tautinių instrumentų orkestras, Akordeonininkų orkestras, 

Saksofonininkų studija, Popchoras, Styginių instrumentų orkestras ir ansamblis, Jungtinis jaunučių 

ir jaunių choras buvo aktyvūs Aukštaitijos sostinės gimtadienio ir kituose miesto, šalies 

renginiuose. 

2017 m. rugsėjo 1 d. dirbo 75 mokytojai: 9 mokytojai ekspertai, 39 mokytojai metodininkai, 

21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai. 

Mokyklai neformaliojo vaikų švietimo mokyklų aplinkos išlaikymo programai finansuoti 

2017 metais buvo skirta (su patikslintu biudžetu) 994,7 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšos (finansavimo 

šaltinis) – 151) sudarė 860,6 tūkst. Eur, darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti (finansavimo 

šaltinis – 1457) sudarė 0,7 tūkst. Eur, pajamų įmokų į biudžetą lėšos (finansavimo šaltinis – 30) 

sudarė 107,2 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos 26,2 tūkst. Eur.  

2017 m. gruodžio 31 d. mokykla uždirbo 112577,65 Eur pajamų, iš jų patalpų nuomą 

2047,46 Eur, už mokslą 109179,40 Eur, už kitas paslaugas 1350,79Eur. Mokykla 2017 m. gruodžio 

31 d. 2 proc. paramos lėšų gavo 1841,28 Eur, gautos paramos lėšos 320,00 Eur.  

Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas finansavimas – 30966,00 Eur, iš jų: 

1. Kultūros tarybos fondo lėšų – 8300,00 Eur; 

2. Savivaldybės administracijos lėšos – 22666,00 Eur, tame skaičiuje neformaliojo vaikų 

švietimo lėšos (NVŠ) 2486,00 Eur, 2016 m. gruodžio mėn. įsiskolinimui sumokėti ir 2017 m. 

skirtos lėšos (NVŠ) 16820,00 eurų. 
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II. MOKYKLOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Mokykla savo veiklą reglamentuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 

(2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-2695, 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. V-554 redakcija), Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų 

Neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu (LR ŠMM 2004 m. birželio 18 d. Nr. ISAK-991, 

LR ŠMM 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija), Profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo modulio aprašu (LR ŠMM 2009 m. vasario 24 d. Nr. ISAK-354), Neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašas (LR ŠMM 2015 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymas Nr. V-883), Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo (LR ŠMM 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48), Panevėžio 

muzikos mokyklos nuostatais (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. 

sprendimas Nr. 1-260), Mokyklos 2017-2019 metų strateginiu planu (Panevėžio muzikos mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-70), Mokyklos 2016-2017 m. m. (Panevėžio 

muzikos mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-160) ir 2017-2018 m. m. (Panevėžio 

muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-102) ugdymo planu, Mokyklos 

vidaus tvarkos taisyklėmis (Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymas Nr. V-5) ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Mokyklos veiklai turėjusių veiksnių apžvalga: 

 Pedagoginio personalo kompetencija ir profesionalumas; 

 Personalo kaita (atleistas mokyklos direktorius, jo pareigas laikinai eina direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui); 

 Mokyklos mikroklimatas (mokytojų tarpusavio santykiai); 

 Mokyklos biudžeto sandara ir jo įgyvendinimas; 

 Teisės aktų kaita (apmokėjimo tvarka, darbo kodeksas); 

 Lėšų pritraukimas (projektai, NVŠ įgyvendinimas, 2 proc.); 

 Tradicijų tęstinumas ir novacijų diegimas; 

 Mokyklos atvirumas visuomenei; 

 Projektinės veiklos įgyvendinimas; 

 Koncertinės veiklos aktyvumas; 

 Mokyklos bendruomenės dalyvavimas planuojant, organizuojant, įgyvendinant mokyklos 

veiklą; 

 Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; 

 Sėkmingai įgyvendinamas profesinės linkmės muzikinio ugdymo programos modulis. 

Ugdymo kokybės, mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas – vieni iš svarbiausių šalies 

švietimo tobulinimo uždavinių. Mokykla 2017 metais didelį dėmesį skyrė: ugdymo programų 

tobulinimui ir įgyvendinimui, mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimui, ugdymo turinio 

pritaikymui konkrečiam mokiniui, pamokų lankymo užtikrinimui, mokymuisi namuose, saviruošai. 

 

III. MOKYKLOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Šiuo metu, visuomenei vertinant mokyklas, yra įprasta pagrindiniais jų gerumo rodikliais 

laikyti formalius akademinius – egzaminų, testų – rezultatus. Panevėžio muzikos mokykloje 

įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikinio ir choreografijos ugdymo 

programas, 2017 metais buvo skiriama ne viena rezultatų rūšis (asmenybės branda, pasiekimai ir 

pažanga). Vertinant mokyklą yra svarbūs, mokyklos, kaip organizacijos, veiklos veiksniai – 

ugdymo ir ugdymosi aplinka, ugdymas (mokymas), mokyklos darbuotojai, mokyklos bendruomenė. 

Mokyklos vizija: „Prasmės, kūrybiškumo ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, kurioje 



3 

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA        

kiekvienas turi galimybę atsiskleisti ir augti“. Misija: teikti kokybišką neformalųjį vaikų ir 

suaugusiųjų švietimą bei formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą; formuoti asmens vertybines 

nuostatas, tenkinti  pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; tobulinti ugdymo programas, 

sudarant sąlygas kiekvienam atsiskleisti pasirinktoje meninėje veikloje; formuoti atvirą kultūrinio 

švietimo židinį Panevėžio miesto bendruomenei. Mokykla yra atvira pasauliui: mokyklos 

bendruomenės nariai domisi kintančia aplinka ir reaguoja į pokyčius. Skatinamas 

bendradarbiavimas su vietos bendruomene, išorinėmis organizacijomis, kitomis mokyklomis, 

palaikomi ilgalaikiai prasmingi santykiai su mokyklą baigusiais mokiniais. 

Panevėžio muzikos mokyklos pedagogams svarbi kiekvieno mokinio asmenybės ūgtis 

(savivertė, vertybinis kryptingumas); pasiekimai  ir pažanga (mokinių įgytų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų visuma). Mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, 

programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, siekiant 

nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu. Sudaromos sąlygos meninei ir 

kūrybinei raiškai. Stiprūs ryšiai tarp vaikų tėvų (globėjų) ir mokytojų, užtikrinantys ugdymo tikslų 

įgyvendinimą. Mokyklos gyvenime daug įdomios veiklos įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams. 

Turininga koncertinė veikla tiek meno kolektyvų, tiek solistų. Mokykloje puoselėjamos pozityvios 

vertybės. Dauguma mokinių savo buvimą laiko prasmingu.  

2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. mokykloje vykdomos 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; 

 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. 

Gabiausi jaunieji muzikos atlikėjai gali 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 kompetencijos ir daugiametė patirtis ruošiant ugdytinius 

įvairiems konkursams, festivaliams, renginiams bei parodoms padėjo pasiekti gerų rezultatų. 

Daugumos mokinių pasiekimai įvertinti diplomais, pagyrimo raštais, prizais, padėkomis. 

Į Panevėžio miesto gabiausiųjų mokinių ir mokytojų pagerbimo šventę, skirtą pagerbti 2016-

2017 m. m. geriausius mokslo ir meno srityje pasiekusius Panevėžio miesto mokinius, buvo 

pakviesti ir apdovanoti mūsų mokyklos 10 mokinių ir 8 mokytojai: Dovydas Levickis (mokyt. 

Kornelija Petkutė), Domas Gintautas (mokyt. Gražina Beleckienė), Justina Šimonytė (mokyt. 

Jolanta Virginija Klišienė), Gabija Aleknavičiūtė (mokyt. Irina Gustienė), Mantas Tušas (mokyt. 

Darius Kaselis, Vaiva Šateikaitė, Rimutė Stankuvienė), kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ (Rugilė 
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Juškaitė, Urtė Dambrauskaitė, Elzė Dambrauskaitė, Adrija Rėja Rimonytė, Aurėja Venslavičiūtė), 

vadovė Rima Mureikienė. 

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“, 

jaunimo 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. 

Ugdymo proceso įgyvendinimas: 

Organizuojant ir įgyvendinant ugdymo (-si) procesą svarbiausia – nuosekliai ir sistemingai 

organizuoti ugdymo procesą, kad kiekvienas besimokantysis ugdytųsi prigimtinius meninius 

gebėjimus ir asmenines galias, įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir muzikinių ar 

choreografinių dalykinių kompetencijų. Tikslo įgyvendinimui išsikelti uždaviniai: 

 įgyvendinti pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančias muzikinio, 

choreografijos ugdymo programas, profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą, 

neformaliojo ugdymo programas; 

 gerinti mokinių lankomumą; 

 siekti tikslingo ir veiksmingo individualios pažangos pamatavimo; 

 užtikrinti kokybišką ugdymą. 

2017 metais mokykla didelį dėmesį skyrė mokinių lankomumo stebėsenai, ugdymo 

programų įgyvendinimui, kokybiškam ugdymui(si), tinkamų mokymui(si) sąlygų sudarymui, kad 

kiekvienas mokinys plėtotų gebėjimus ir įgūdžius, tobulintų dalykinę, asmeninę, socialinę ir kitas 

kompetencijas. Mokiniams buvo sudarytos galimybės dalyvauti bei gerinti savo asmeninius 

pasiekimus, tobulinti gebėjimus, plėsti akiratį įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto 

bei mokyklos konkursuose, festivaliuose, projektuose ir renginiuose. Mokytojų kompetencijos ir 

daugiametė patirtis ruošiant ugdytinius įvairiems konkursams, festivaliams, renginiams padėjo 

pasiekti gerų rezultatų. Daugumos mokinių pasiekimai įvertinti diplomais, pagyrimo raštais, prizais, 

padėkomis. 

2017 metais muzikinio ir choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

baigė 82 mokiniai ir gavo Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus (kodas 

9201). Neformaliojo muzikinio ugdymo pažymėjimai įteikti 8 fortepijono, 2 smuiko, 1 klasikinės 

gitaros, 6 pučiamųjų instrumentų, 5 tautinių instrumentų, 6 sintezatoriaus, 6 akordeono, 8 chorinio 

dainavimo, 1 solinio dainavimo, 17 baleto, 22 liaudies šokių specialybių mokiniams.  

Mokinių pokytis per 4 metus: 

 2014 m. spalio 1 d. mokėsi 717 mokinių:  muzikinio ugdymo programose – 431 mok., 

choreografijos ugdymo programoje – 174 mok., trumpalaikėse programose 112 mok.;  

 2015 m. spalio 1 d. mokėsi 753 mokiniai: muzikinio ugdymo programose 441 mok., 

choreografijos ugdymo programoje – 185, trumpalaikėse Neformaliojo vaikų švietimo programose 

127 mok.; 

 2016 m. spalio 1 d. mokėsi 780 mokinių: muzikinio ugdymo programose – 436 mok., 

choreografijos ugdymo programoje 184, trumpalaikėse programose 195 mokiniai; 

 2017 m. spalio 1 d. mokėsi 788 mokiniai: muzikinio ugdymo programose – 443: 71 

fortepijono, 54 smuiko, 37 klasikinės gitaros, 9 violončelės, 90 chorinio dainavimo, 5 solinio 

dainavimo, 23 sintezatoriaus,  27 akordeono, 46 kanklių, 11 birbynės, 6 lumzdelio, 3 skrabalų, 10 

fleitos, 10 klarneto, 12 saksofono, 20 varinių pučiamųjų, 9 mušamųjų instrumentų specialybių 

mokiniai; 169 choreografijos ugdymo programose: 107 lietuvių liaudies šokio, 62 baleto 

specialybių. Trumpalaikėse Neformaliojo vaikų švietimo programose 176 mok. 
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2017 m. mokykla įgyvendino Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programą, kuri skirta 

aukštą mokymosi motyvaciją turintiems gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams, siekiantiems 

muzikinės kompetencijos, specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities 

programas. 2016-2017 m. m. programoje mokėsi 14 mokinių (fortepijono, smuiko, violončelės, 

klasikinės gitaros, fleitos, valtornos, saksofono, kanklių specialybių); 2017-2018 m. m. – 12 

mokinių (fortepijono, smuiko, violončelės, fleitos, valtornos, saksofono, kanklių). Profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo programos mokiniai dalyvavo konkursuose ir festivaliuose, 

meistriškumo pamokose, koncertuose ir kt. veikloje. 

2017 metais neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas mokykla įgyvendino dviem 

etapais, nuo 2017 m. vasario 1 dienos iki birželio 1 dienos buvo įgyvendinamos 2 programos, 

programose dalyvavo 256 mokiniai: 

 Muzikavimo meno kolektyvuose programoje (Gitaristų studija, Saksofonistų studija, Vaikų 

choras, Tautinių instrumentų orkestras, Styginių ansamblis, Styginių orkestras, Kanklininkių 

ansamblis, Akordeonistų ansamblis,  Popchoras, Studija „Skamba kanklės“, Studija „Tautinė 

mozaika“, Ansamblis „Vėjavaikiai“, Skudučiavimo studija, Trimito studija) – 148 mokiniai; 

 „Teatras – savęs atradimų mokykla“ – 8 mokiniai. 

Nuo spalio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos buvo įgyvendinama 1 programa – Muzikavimo 

meno kolektyvuose. Šioje programoje dalyvavo 221 mokinys (Gitaristų studija, Saksofonistų 

studija, Vaikų choras, Tautinių instrumentų orkestras, Styginių ansamblis, Styginių orkestras, 

Kanklininkių ansamblis, Akordeonistų ansamblis, Akordeonistų studija, Skudučiavimo studija, 

Ansamblis „Vėjavaikiai“, Mišrus jaunučių ansamblis). 

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

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

 

Mokinių akademiniai pasiekimai 

Mokinių dalyvavimas konkursuose 

1 lentelė 

Konkursų lygmuo 2014 metai 2015 metai 2016 metai 2017 metai 

Tarptautiniai 10 11 10 13 

Respublikiniai 10 20 26 21 

 

Pasiekimai tarptautiniuose konkursuose (N=4 metai) 

2lentelė 

Metai Tarptautiniai konkursai 

I vietos II vietos III vietos Diplomantai Laureatai 

2014 3 4 3 1 1 

2015 3 6 3 2 - 

2016 30 6 6 1 - 

2017 5 6 3 5 7 

 

Pasiekimai respublikiniuose konkursuose (N=4 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 
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Mokinių dalyvavimas konkursuose 

4 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Konkurso pavadinimas, 

vieta 

Mokinio vardas 

pavardė, specialybė, 

klasė 

Pasiekimai Mokytojo vardas, 

pavardė 

Tarptautiniai konkursai 

1.  Tarptautinis kamerinės 

muzikos konkursas „Musica 

Brillante“, Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos 

mokykla 

Kornelija 

Sakalauskaitė 

(smuikas) 

Paulius Sakalauskas 

(fortepijonas) 

Diplomas Eugenija 

Mėlynavičienė 

Kornelija 

Adamonienė 

2.  II tarptautinis akordeonistų 

konkursas „Liepsnojantis 

akordeonas“, Kupiškis 

Tautvydas Šukys 

(akordeonas) 

II vieta Lina Palivonienė 

Atlanta Puodžiūnaitė 

(akordeonas) 

III vieta Lina Palivonienė 

Evelina Bulbenkovaitė 

(akordeonas) 

III vieta Lina Palivonienė 

3.  I tarptautinis konkursas 

„Muzikuojantys berniukai“, 

Klaipėdos Juozo Karoso 

muzikos mokykla 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

I vieta Kornelija Petkutė 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

II vieta Gražina Beleckienė 

Emilis Šarinskas 

(fortepijonas) 

I vieta Gražina Beleckienė 

4.  Tarptautinis Jura Jurjana 

jaunųjų valtornistų 

konkursas, Latvija 

Marta Etxezarreta 

(valtorna) 

II vieta Alvydas Alijošaitis 

5.  V tarptautinis Prano Stepulio 

kamerinių liaudies 

instrumentinės muzikos 

ansamblių konkursas, 

Šiauliai 

Kanklininkių 

ansamblis „Ašarėlė“ 

I laipsnio 

diplomas 

Rima Mureikienė 

6.  III tarptautinis vaikų, 

jaunimo ir suaugusiųjų 

meninės raiškos konkursas – 

festivalis „Muzikos talentų 

lyga 2017“, Vilnius 

Dometa Pauliukaitė 

(mušamieji 

instrumentai) 

Diplomantė Saulius Astrauskas 

Ieva Jakubaitytė 

(popchoras) 

II vieta Irina Gustienė 

7.  I tarptautinis Algirdo Ločerio 

akordeonininkų konkursas, 

Biržai 

Atlanta Puodžiūnaitė 

(akordeonas) 

III vieta Lina Palivonienė 

Tautvydas Šukys 

(akordeonas) 

II vieta Lina Palivonienė 

Irmantas Žeižys 

(akordeonas) 

II vieta Saulius Palivonas 

8.  Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Mažieji talentai“, 

Utenos muzikos mokykla 

Elzė Kęstaitytė (fleita) Laureato 

diplomas 

Irma Paurienė 

Rasa Benaitytė 

(lumzdelis) 

Laureato 

diplomas 

Alvyda Beržonienė 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

Laureato 

diplomas 

Snieguolė 

Alijošaitienė 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

Laureato 

diplomas 

Dalia Matulienė 

Mila Andrejeva 

(fortepijonas) 

Laureato 

diplomas 

Dalia Matulienė 



7 

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA        

Aurėja Černytė 

(fortepijonas) 

Diplomantė Dalia Matulienė 

Motiejus Gatulis Diplomas Danutė Šatrauskienė 

9.  XIII tarptautinis 

populiariosios dainos 

konkursas „Pavasario fiesta 

2017“, Kaunas 

Paulina Lupeikytė 

(solinis dainavimas) 

I laipsnio 

diplomas 

Jorūnė Jakubėnienė 

10.  I tarptautinis vaikų ir 

moksleivių vokalinės 

muzikos konkursas „Space“, 

Vilnius 

Gabija Aleknavičiūtė 

(popchoras) 

I vieta Irina Gustienė 

11.  Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

konkursas „Vasaros talentų 

lyga 2017“, Ispanija 

Gabija Aleknavičiūtė 

(popchoras) 

Grand Prix Irina Gustienė 

12.  IV tarptautinis kamerinių 

ansamblių festivalis 

konkursas „Fiori musicali“, 

Šiaulių I-oji muzikos 

mokykla 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Laureato 

diplomas 

Gražina Beleckienė 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Laureato 

diplomas 

Kornelija Petkutė 

13.  IV tarptautinis klasikinės 

muzikos atlikėjų konkursas 

„Kauno SONORUM 2017“, 

Kauno Juozo Naujalio 

gimnazija 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Padėka Kornelija Petkutė 

Marta Etxezarreta 

(valtorna) 

Diplomantė Alvydas Alijošaitis 

Respublikiniai konkursai 

1.  VI respublikinis meninės 

raiškos mokinių konkursas 

„Iš močiutės skrynios“, 

Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Urtė Mažylytė 

(kanklės) 

I vieta Snieguolė 

Alijošaitienė 

 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

I vieta Snieguolė 

Alijošaitienė 

 

2.  IV Aukštaitijos krašto 

Marijos Jolantos Černienės 

jaunųjų stygininkų festivalis 

– konkursas, Panevėžio 

Vytauto Mikalausko menų 

gimnazija 

Matas Turčinskas 

(smuikas) 

Laureato 

diplomas 

Birutė Juodviršienė 

Gerda Valkiūnaitė 

(smuikas) 

Padėka Birutė Juodviršienė 

Karolina Kaškelytė 

(smuikas) 

Laureato 

diplomas 

Birutė Juodviršienė 

Evelina Kaškelytė 

(smuikas) 

Padėka Birutė Juodviršienė 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

Laureato 

diplomas 

Kornelija Petkutė 

Jolanta 

Kasmauskienė 

3.  VII respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų 

instrumentinės muzikos 

konkursas – festivalis 

„Žiemos pasaka“, 

Švenčionėlių meno mokykla 

Aurėja Černytė 

(fortepijonas) 

Laureato 

diplomas 

Dalia Matulienė 

Roberta Kalkytė 

(fortepijonas) 

Laureato 

diplomas 

Dalia Matulienė 

4.  VI respublikinis Romualdo 

Žaldoko smuikininkų ir 

violončelininkų konkursas, 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorija 

Irmantas Klikūnas 

(violončelė) 

II vieta  Kornelija Petkutė 

Jolanta 

Kasmauskienė 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

I vieta  Kornelija Petkutė 

Jolanta 

Kasmauskienė 

Ugnė Valikonytė Diplomas už Kornelija Petkutė 
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(violončelė) geriausią etiudo 

atlikimą 

Jolanta 

Kasmauskienė 

5.  III nacionalinis Algirdo 

Budrio medinių pučiamųjų 

instrumentų solistų 

konkursas, nacionalinė M. K. 

Čiurlionio menų mokykla 

Jokūbas Kaselis 

(saksofonas) 

III vieta  Darius Kaselis 

Jolanta Sriubiškytė 

6.  Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų XVIII ARCO 

festivalis – konkursas, Kauno 

Juozo Naujalio muzikos 

gimnazija 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Laureato 

diplomas 

Kornelija Petkutė 

Dalia Matulienė 

Tautvydas Kozmianas 

(violončelė) 

Padėka  Kornelija Petkutė 

Jolanta 

Kasmauskienė 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

Padėka Kornelija Petkutė 

Jolanta 

Kasmauskienė 

Gerda Valkiūnaitė 

(smuikas) 

Padėka Birutė Juodviršienė 

7.  VI respublikinis profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo 

modulio mokinių festivalis, 

Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Padėka Kornelija Petkutė 

Gražina Beleckienė 

 

8.  XIII Nacionalinis Jono 

Švedo konkursas, Vilnius 

Evelina Vaitoškaitė 

(kanklės) 

Laureato 

diplomas 

Virginija Jolanta 

Klišienė 

Rasa Benaitytė 

(lumzdelis) 

Laureato 

diplomas 

Alvyda Beržonienė 

Salomėja Vaisiūnaitė 

(kanklės) 

Laureato 

diplomas 

Virginija Jolanta 

Klišienė 

Marija Briedytė 

(kanklės) 

Laureato 

diplomas 

Snieguolė 

Alijošaitienė 

Justina Šimonytė 

(kanklės) 

III laipsnio 

diplomas 

Virginija Jolanta 

Klišienė 

Gabija Smulkaitė 

(kanklės) 

Pagyrimo raštas Virginija Jolanta 

Klišienė 

Milėja Rimšaitė 

(kanklės) 

Pagyrimo raštas Rima Mureikienė 

9.  III Lietuvos mokinių 

konkursas „Muzikos 

olimpas“, Vilnius 

Mantas Tušas 

(saksofonas) 

I vieta Darius Kaselis 

Rimutė Stankuvienė 

Vaiva Šateikaitė 

Rugilė Jakštaitė 

(kanklės) 

I vieta Rima Mureikienė 

Rimutė Stankuvienė 

Vaiva Šateikaitė 

10.  VI respublikinis ansamblinio 

muzikavimo konkursas 

„Lietuva, aš už muziką“, 

Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Kornelija 

Sakalauskaitė 

(smuikas) 

Paulius Sakalauskas 

(fortepijonas) 

I laipsnio 

diplomas 

Eugenija 

Mėlynavičienė 

Kornelija 

Adamonienė 

11.  II respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų jaunųjų 

violončelininkų konkursas 

„Cello virtuoso“, Vilnius 

Tautvydas Kozmianas Padėkos raštas Kornelija Petkutė 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Padėkos raštas Gražina Beleckienė 

12.  XV respublikinis Leono 

Povilaičio šiuolaikinės 

lietuviškos muzikos festivalis 

– konkursas, Lietuvos 

Aurėja Černytė 

(fortepijonas) 

Diplomas Dalia Matulienė 
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muzikos ir teatro akademija 

13.  II respublikinis profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo 

modulio jaunųjų atlikėjų ir 

kamerinių ansamblių 

konkursas, Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla 

Viltė Adakauskaitė 

(smuikas) 

Diplomas Vidmanta 

Luomanienė 

14.  IV respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų stygininkų 

lietuviškos pjesės festivalio, 

skirto pedagogo Tomo Šerno 

atminimui ir Vilniaus 

Broniaus Jonušo muzikos 

mokyklos 50-čiui, Vilniaus 

Broniaus Jonušo muzikos 

mokykla 

Ugnė Valikonytė 

(violončelė) 

Diplomas Kornelija Petkutė 

15.  Kamerinių ansamblių 

festivalis, skirtas 

kompozitoriaus Vlado 

Jakubėno gimimo metinėms, 

Biržai 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Domas Gintautas 

(fortepijonas) 

Diplomas Kornelija Petkutė 

Gražina Beleckienė 

16.  XII Panevėžio apskrities 

muzikos ir meno mokyklų 

solfedžio konkursas, 

Kupiškio meno mokykla 

Saulė Cechanavičiūtė 

Rugilė Garbaliauskaitė 

Goda Mickevičiūtė 

Mantas Tušas 

I vieta Giedrė Jatautytė 

Vaiva Šateikaitė 

Salomėja Vaisiūnaitė 

Greta Jurkūnaitė 

Liucija Vaisiūnaitė 

Beata Šukytė 

Ainetė Sabaliauskaitė 

II vieta Alina Urbonavičienė 

Audronė Bružienė 

17.  Talentų šou konkursas „Būk 

žvaigžde“, Panevėžio 

„Vilties“ progimnazija 

Vėja Beleckytė 

(solinis dainavimas) 

II vieta Jorūnė Jakubėnienė 

18.  IV respublikinis bendrojo 

fortepijono konkursas „Iš 

lobių skrynios“, Vilniaus 

Karoliniškių muzikos 

mokykla 

Rugilė Garbaliauskaitė Padėka Dalia Matulienė 

Adas Putauskas Diplomantas Ingrida Petrauskienė 

Gabrielė Jankevičiūtė Diplomas Vaiva Šateikaitė 

19.  Respublikinis bendrojo 

fortepijono konkursas 

„Fortepijoninės noveletės“, 

Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetė muzikos 

mokykla 

Gabrielė Jankevičiūtė Diplomas už 

lietuviškos 

pjesės atlikimą 

Vaiva Šateikaitė 

20.  Respublikinis bendrojo 

fortepijono konkursas 

„Istorija slypi garsuose“, 

Šiaulių I-oji muzikos 

mokykla 

Gabrielė Jankevičiūtė Laureatė ir 

nominacija už 

geriausiai atliktą 

lietuvišką pjesę 

Vaiva Šateikaitė 

21.  Respublikinis festivalis – 

konkursas „Romantikų 

įkvėpti“, Trakų meno 

mokykla 

Dovydas Levickis 

(violončelė) 

Diplomas Kornelija Petkutė 
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Mokinių dalyvavimas festivaliuose 

5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Festivalio pavadinimas, vieta Dalyviai Mokyto vardas, pavardė 

Respublikiniai festivaliai 

1.  VIII šalies akordeono muzikos 

festivalis „Pavasario spalvos 2017“ 

(Panevėžio raj., Naujamiestis) 

Akordeonininkų 

ansamblis 

A. Vinckienė 

Pijus Šukys 

Ignas Kerulis 

D. Šatrauskienė 

Atlanta Puodžiūnaitė L. Palivonienė 

Irmantas Žeižys S. Palivonas 

2.  Tautinių šokių festivalis „Draugai 

draugams“ (Švenčionys, Panevėžys, 

Vilnius, Šiauliai, Utena, Kaunas) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

R. Bakanauskienė 

R. Bakanauskas 

3.  Kanklininkų festivalis „Giedu 

dainelę“ (Molėtai) 

kanklininkių ansamblis 

„Ašarėlė“ 

R. Mureikienė 

4.  VI Aukštaitijos regiono muzikos bei 

meno mokyklų profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo modulio mokinių 

festivalis – koncertas „Aukštaitijos 

talentai – 2017“ (Rokiškis) 

Domas Gintautas 

Dovydas Levickis 

G. Beleckienė 

K. Petkutė 

5.  Šv. Kazimiero senosios muzikos 

edukacinis festivalis „Tarp iliuzijos ir 

realybės“ (Vilnius)  

Marta Etxezarreta A. Alijošaitis 

6.  Muzikuojančių šeimų festivalis – 

konkursas „Gaidų pynė 2017“ 

(Panevėžys) 

Rugilė Jakštaitė  

Urtė Dambrauskaitė   

Elzė Dambrauskaitė   

Erta Dambrauskaitė  

Radvilė Sakalauskaitė  

R. Mureikienė  

Irmantas Žeižys L. Palivonienė 

Tautvydas Šukys S. Palivonas 

7.  II respublikinis muzikos ir meno 

mokyklų jauniausiųjų stygininkų 

festivalis „Allegretto“ (Vilnius) 

Emilija Vidugirytė R. Frankienė  

Greta Leonavičiūtė 

Elinga Grinkaitė 

Agnė Glebavičiūtė 

Rebeka Skrudupė 

V. Luomanienė 

Evelina Kaškelytė 

Karolina Kaškelytė 

Viktorija Batalova 

B. Juodviršienė 

Irmantas Klikūnas 

Ugnė Valikonytė 

Liepa Baltrušaitytė 

K. Petkutė 

8.  Kamerinių ansamblių festivalis, 

skirtas V. Jakubėno gimimo 

metinėms (Biržai) 

Austėja Varytė D. Matulienė  

Domas Gintautas G. Beleckienė 

Gabija Markevičiūtė I. Diksienė 

Paula Petrauskaitė V. Sabonienė 

Stygininkų ansamblis 

Gerda Valkiūnaitė 

Saulė Cechanavičiūtė 

B. Juodviršienė 

Styginių instrumentų 

orkestras 

Rugilė Garbaliauskaitė 

V. Luomanienė 
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Viltė Adakauskaitė 

Patricija Šukytė 

Žanas Užalinskas V. Kudūkienė 

Ainė Kotryna Koncytė 

Mingailė Rutkūnaitė 

A. Bagdonienė 

Patricija Kisielytė S. Sičiūnienė 

9.  IV respublikinis antrojo instrumento 

(fortepijono) muzikos festivalis 

„Laisvalaikio muzika“ (Kaunas) 

Rugilė Garbaliauskaitė D. Matulienė 

Rūta Baltušnikaitė L. Stundžienė 

Adas Putauskas I. Petrauskienė 

Gabrielė Jankevičiūtė V. Šateikaitė 

10.  II respublikinis fortepijoninės ir 

kamerinės muzikos festivalis 

„Vaikystės perlai“ (Kėdainiai) 

Justinas Žilys 

Rapolas Stasevičius 

Emilija Saulė Vilytė 

Mila Andrejeva 

Roberta Kalkytė 

Aurėja Černytė 

D. Matulienė  

Oresta Tarabildaitė J. Vilienė 

Saulė Cechanavičiūtė 

Karmele Etxezarreta 

Urtė Vizorytė 

S. Paskačimaitė-Sipavičienė 

11.  Respublikinis bendrojo fortepijono 

festivalis „Aš ir fortepijonas“ Šiaulių 

Sauliaus Sondeckio menų gimnazija 

Sibilė Petravičiūtė G. Jatautytė 

Mingailė Rutkūnaitė 

Milanas Rinkevičius 

J. Navardauskienė 

Rūta Baltušnikaitė L. Stundžienė 

Milėja Rimšaitė 

Ainė Kotryna Koncytė 

A. Bružienė 

Tarptautiniai festivaliai 

1.  Tarptautinis kamerinių ansamblių 

festivalis, skirtas kompozitoriaus 

Vlado Jakubėno gimimo metinėms 

(Biržai) 

Rugilė Garbaliauskaitė, 

Viltė Adakauskaitė, 

Paulina Šukytė 

Styginių instrumentų 

orkestras 

V. Luomanienė 

Dovydas Levickis K. Petkutė 

Domas Gintautas G. Beleckienė 

styginių instrumentų 

ansamblis 

B. Juodviršienė 

2.  Tarptautinis šokių festivalis (Latvija) Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

R. Bakanauskienė 

R. Bakanauskas 

3.  Tarptautinis liaudies šokių festivalis 

„Mes nupinsim šokių pynę“ 

(Panevėžys) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

R. Bakanauskienė 

R. Bakanauskas 

4.  Tarptautinis šokių festivalis 

(Makedonija) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

R. Bakanauskienė 

R. Bakanauskas 

5.  Tarptautinis folkloro festivalis 

(Slovėnija) 

Dainų ir šokių ansamblis 

„Pynimėlis“ 

R. Bakanauskienė 

R. Bakanauskas 

6.  Tarptautinis festivalis „Fleitos garsai 

2017“ (Šiauliai) 

Elzė Kęstaitytė I. Paurienė 

7.  Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

festivalis „Skambėk, jaunyste“ 

(Panevėžio raj. muzikos mokykla) 

Styginių instrumentų 

orkestras 

V. Luomanienė 

8.  VII tarptautinis Baltijos šalių 

muzikos mokyklų moksleivių 

styginių orkestrų festivalis 

(Ukmergė) 

Styginių instrumentų 

orkestras 

V. Luomanienė 
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9.  Tarptautinis pianistų festivalis 

„Klavišų mozaika“ (Pasvalys) 

Roberta Kalkytė 

Aurėja Černytė 

Nikodemas Šutas 

D. Matulienė 

 

Paulius Svetika S. Varašinskaitė 

10.  Tarptautinis XV Bistrampolio 

festivalis, koncertas „Mergina iš 

Ipanemos“ 

Dometa Pauliukaitė S. Astrauskas 

 

Respublikiniuose festivaliuose dalyvavo 27 mokytojai, 86 mokiniai (formalųjį švietimą 

papildantis muzikinis ugdymas). Tarptautiniuose festivaliuose 10 mokytojų, 97 mokiniai (formalųjį 

švietimą papildantis muzikinis, choreografijos ugdymas). 

 

Mokinių koncertinė veikla  

 

Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, galimybes, sudarytos galimybės mokiniams 

koncertuoti mokykloje, mieste, šalyje. Gausi ir įvairiapusė mūsų mokyklos organizuota koncertinė 

veikla Panevėžio mieste ir šalyje. 2017 metais klausytojai turėjo galimybę susipažinti su įvairaus 

žanro ir stiliaus muzika.  

 

Koncertai ir edukacinės programos mokykloje 

6 lentelė 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Mokytojai 

1.  Tautinių instrumentų skyriaus mokinių 

koncertas 

V. Klišys, J. V. Klišienė, A. Beržonienė, D. 

Kazakevičienė, S. Alijošaitienė, R. Mureikienė 

2.  Tautinių instrumentų solistų ir kamerinių 

ansamblių koncertas, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

V. Klišys, J. V. Klišienė, A. Beržonienė, D. 

Kazakevičienė, S. Alijošaitienė, R. Mureikienė 

3.  Tautinių instrumentų ansamblių koncertas 

„Advento tyla“ 

V. Klišys, J. V. Klišienė, A. Beržonienė, D. 

Kazakevičienė, S. Alijošaitienė, R. Mureikienė 

4.  Antrojo instrumento mokinių koncertas 

„Muzikos garsai“ 

L. Martinkutė, A. Bružienė, B. Pučkytė, I. 

Petrauskienė, R. Stankuvienė, D. Matulienė, L. 

Stundžienė, G. Iljinas,  J. Kasmauskienė, J. 

Navardauskienė, A. Sakalauskienė 

5.  Sintezatoriaus specialybės mokinių koncertas V. Sikorskis, V. Tichanavičius, L. Martinkutė 

6.  Gitaros specialybės mokinių koncertas A. Bagdonienė, V. Laučiškis, R. Januševičius 

7.  Akordeono specialybės mokinių koncertas A. Vinckienė, D. Šatrauskienė, L. Palivonienė, 

S. Palivonas, J. Tarasevičiūtė 

8.  Saksofono specialybės mokinių koncertas D. Kaselis 

9.  Pučiamųjų specialybės mokinių koncertas E. Laureckas, J. Mačys, I. Paurienė, A. 

Alijošaitis, R. Jackevičius 

10.  Styginių instrumentų orkestro ir ansamblio 

koncertas, skirtas Motinos dienai 

B. Juodviršienė, V. Luomanienė, S. Sičiūnienė, 

I. Ūsienė, V. Sabonienė,  

11.  Fortepijono ir dainavimo specialybių mokinių 

koncertas „Jaunuolynas“ 

G. Jatautytė, G. Beleckienė, D. Šatrauskienė, S. 

Varašinskaitė, V. Klišys, D. Matulienė, J. 

Mačys, R. Frankienė, J. Vilienė 

12.  Fortepijono specialybės mokinių koncertas 

„Muzikinis pavasaris“ 

K. Adamonienė, D. Matulienė, D. Gudienė, J. 

Vilienė, I. Diksienė, V. Vanagaitė, R. 

Frankienė, S. Varašinskaitė, G. Beleckienė, S. 

Paskačimaitė – Sipavičienė 

13.  Muzikos mokyklos ir Gamtos mokyklos 

koncertas, skirtas Žemės dienai 

V. Kudūkienė, D. Šatrauskienė, J. V. Klišienė, 

A. Alijošaitis, B. Juodviršienė, D. Matulienė, S. 

Baronienė 

14.  XIII muzikos festivalis „Muzikuokime drauge“ E. Mėlynavičienė, V. Luomanienė, D. 
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Matulienė, K. Petkutė, V. Vanagaitė, V. 

Sikorskis, S. Paskačimaitė – Sipavičienė, D. 

Kazakevičienė, V. Kudūkienė, S. 

Varašinskaitė, B. Juodviršienė, J. V. Klišienė, 

I. Paurienė, D. Gudienė, S. Alijošaitienė, G. 

Beleckienė, A. Beržonienė, R. Mureikienė, A. 

Bagdonienė 

15.  Gabiausių Panevėžio miesto jaunųjų muzikos 

atlikėjų koncertas 

D. Matulienė, G. Beleckienė, V. Luomanienė, 

R. Januševičius, K. Petkutė, E. Mėlynavičienė, 

K. Adamonienė, D. Kaselis, A. Alijošaitis, J. 

V. Klišienė 

16.  Muzikos mokyklos mokinių koncertas 

„Kalėdinė girlianda“ 

L. Girdžijauskienė, V. Luomanienė, V. 

Kudūkienė, A. Bagdonienė, K. Petkutė, D. 

Matulienė, J. Vilienė, G. Beleckienė, R. 

Frankienė, A. Vinckienė, A. Urbonavičienė, S. 

Baronienė, G. Jatautytė, I. Gustienė, D. Kaselis 

17.  Ciklo „Draugystės tiltai“ koncertas, kuriame 

dalyvavo Ukmergės meno mokyklos, Kėdainių 

ir Panevėžio muzikos mokyklų 

violončelininkai 

K. Petkutė 

18.  Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos ir 

Panevėžio muzikos mokyklos liaudies 

instrumentų orkestrų koncertas 

J. V. Klišienė, V. Klišys 

 

Iš viso suorganizuota 18 koncertų, kuriuose dalyvavo per 450 mokinių, koncertams 

mokinius rengė beveik visi skyrių mokytojai. Fortepijono skyrius surengė fortepijoninių ansamblių 

vakarą, „Etiudų šventę“, techninio meistriškumo dienas „Gamų savaitė“, techninio meistriškumo 

dieną „Etiudų pasažai“. Fortepijono ir Muzikos teorijos skyriaus projektas „Sveika ir sudie, 

mokykla”, Tautinių instrumentų skyriaus festivalis „Vienos klasikai – L. van Bethovenas, V. A. 

Mocartas, F. J. Haidnas“. 

 

Koncertai ir edukacinės programos mieste 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Mokytojai 

1.  Projektas – edukacinė programa „Pažinkime 

sintezatorių“ Panevėžio miesto lopšeliuose 

darželiuose: „Žilvytis“, „Riešutėlis“, „Puriena“, 

„Žilvinas“, „Vaikystė“, „Voveraitė“, „Pasaka“, 

„Vaivorykštė“; A. Lipniūno progimnazijoje, Panevėžio 

rajono Velžio lopšelyje darželyje 

V. Sikorskis, V. Tichanavičius 

2.  Edukacinė programa „Pažinkime savo instrumentą“ D. Šatrauskienė, V. Tichanavičius 

3.  „Kalėdinė mugė 2017“ CIDO arenoje A. Vinckienė, L. Girdžijauskienė, R. 

Bakanauskienė, I. Gustienė 

4.  Džiugaus susikaupimo vakaras – koncertas  ,,Žiemos 

sakmė“ Panevėžio J. Masiulio knygyne 

L. Martinkutė, L. Girdžijauskienė, R. 

Frankienė, A. Urbonavičienė, A. 

Alijošaitis, B. Pučkytė, A. Beržonienė, S. 

Alijošaitienė, D. Gudienė, R. Jackevičius, 

I. Diksienė, I. Petrauskienė 

5.  Koncertas Panevėžio apygardos teisme, skirtas Kovo 

11-ajai 

A. Vinckienė 

6.  Muzikinis projektas „Džiazo galerija“ Panevėžio V. 

Mikalausko menų gimnazijoje 

D. Matulienė, J. Jakubėnienė, V. Šateikaitė 

7.  Koncertas Japonijos šiuolaikinės fotografijos parodos  G. Beleckienė 
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atidarymo proga  Panevėžio Dailės galerijoje 

8.  Koncertas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje ,,Šventų 

Kalėdų belaukiant...“ 

V. Luomanienė, R. Mureikienė, S. 

Baronienė, G. Jatautytė, J. V. Klišienė 

9.  Konkurso ,,Lietuva, aš už muziką“ laureatų koncertas 

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 

E. Mėlynavičienė 

10.  Koncertas, skirtas Motinos dienai Panevėžio Rožyno 

progimnazijoje 

V. Kudūkienė 

11.  Koncertas, skirtas motinos dienai Panevėžio Šv. 

Trejybės bažnyčioje 

A. Beržonienė, V. Luomanienė, I. 

Paurienė, S. Alijošaitienė, A. Alijošaitis, J. 

Mačys 

12.  Koncertas ,,Susitikime penktadienį“, Laisvės aikštėje R. Mureikienė, V. Klišys, B. Juodviršienė, 

I. Gustienė, D. Kaselis 

13.  Panevėžio miesto 514 gimtadienio šventės koncertas 

„Mes – miesto ateitis“ 

V. Klišys, B. Juodviršienė, I. Gustienė, D. 

Kaselis 

14.  Koncertas M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo 

mokyklos mokslo metų uždarymo šventėje „Sodo 

žydėjimo spalvos“ 

J. V. Klišienė, V. Klišys 

15.  Laisvės gynėjų dienos minėjimas Jaunuolių dienos 

centre 

V. Klišys 

16.  Koncertas lopšelyje darželyje ,,Gintarėlis”, Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti 

S. Alijošaitienė 

17.  Koncertas parodos atidaryme „Židinio“ bibliotekoje V. Klišys 

18.  Koncertas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bibliotekos 

Panevėžio filiale 

V. J. Klišienė 

19.  Koncertas Kovo 11-osios minėjime lopšelyje darželyje 

„Vyturėlis“ 

V. Klišys 

20.  Edukacinė programa „Piemenėlių žaidimai“ „Rožyno“ 

progimnazijoje ir lopšelyje darželyje „Šermukšniukas“ 

V. J. Klišienė 

21.  Panevėžio „Minties“ gimnazijos Padėkos vakaras V. Klišys 

22.  Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto 

mokslo metų atidarymo šventė A. Lipniūno 

progimnazijoje 

R. Mureikienė, V. Klišys 

23.  Panevėžio dailės mokyklos 50-mečio renginys J. 

Miltinio dramos teatre 

V. Klišys, D. Kaselis 

24.  Adventinis vakaras Panevėžio „Vyturio“ 

progimnazijoje 

J. V. Klišienė 

25.  Koncertinė programa minint pedagogo, birbynininko 

V. Stasiškio 90-ųjų metų gimimo jubiliejų, Panevėžio 

apskrities P. Bitės viešojoje bibliotekoje 

A. Beržonienė, R. Mureikienė, S. 

Alijošaitienė 

26.  Koncertas „Tau, mano Mamyte“ Panevėžio 

vyriausiame policijos komisariate 

J. Jakubėnienė 

27.  Koncertas, skirtas Motinos dienai Panevėžio 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 

J. Jakubėnienė 

28.  Koncertas, skirtas Kovo 11-ajai Panevėžio Dailės 

galerijoje 

G. Jatautytė 

29.  Bendrojo fortepijono skyriaus mokinių koncertas 

Panevėžio regos centre „Linelis“ 

G. Iljinas, T. Dugnienė, J. Navardauskienė, 

R. Vaičekonienė 

 

Iš viso dalyvauta 39 miesto renginiuose. 37 mokytojai rengė koncertines programas miesto 

renginiams. 

 

 

Koncertai, festivaliai ir edukacinės programos šalyje 
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8 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Mokytojai 

1.  Šalies mokinių kūrybinio konkurso ,,Lietuvos vaikai kuria 

pasakas“ baigiamoji šventė ir konkurso ,,Muzikos 

spalvos“ laureatų koncertas Valdovų rūmuose, Vilniuje 

B. Juodviršienė 

2.  Respublikinis projektas „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“ G. Jatautytė, S. Baronienė, A. 

Urbonavičienė 

3.  Koncertas Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčioje su projektu 

„Jungtinis Lietuvos vaikų choras“ 

G. Jatautytė, S. Baronienė 

4.  Koncertas, skirtas vaikų gynimo dienai su projekto 

„Jungtinis Lietuvos vaikų choras“ choru Vilniaus Šv. 

Kotrynos bažnyčioje 

G. Jatautytė 

 

Muzikos mokyklos mokiniai koncertavo ir kituose 2017 metais organizuotuose koncertuose 

mieste ir šalyje. Iš viso per praėjusius kalendorinius metus, kaip solistai, koncertavo virš 250 

mokyklos mokinių ir sudalyvavo 163 koncertuose. 

 

Meno kolektyvų koncertinė veikla 

 

2017 metais dauguma mokyklos meno kolektyvų dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, 

miesto, mokyklos renginiuose. Mokyklos meno kolektyvai: kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“, 

dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“, Tautinių instrumentų orkestras, Akordeonininkų orkestras, 

Saksofonininkų studija, Popchoras, Styginių instrumentų orkestras ir ansamblis, Jungtinis jaunučių 

ir jaunių choras buvo aktyvūs Aukštaitijos sostinės gimtadienio ir kituose miesto renginiuose. 

Dainų ir šokių ansamblio „Pynimėlis“ (vadovai: Rita ir Ričardas Bakanauskai) 
koncertinė veikla. Kolektyvas savo koncertines programas pristatė Tautinių šokių ir dainų 

festivalyje „Mes nupinsim šokių pynę 2017“ Panevėžio CIDO arenoje; projekte „Visa Lietuva 

šoka“ Kėdainių rajono Šėtos kultūros rūmuose; Tarptautiniame tautinių šokių festivalyje Kekavos 

(Latvija) kultūros rūmuose; parodoje „EXPO 2017“ Panevėžio CIDO arenoje; Tiltagalių kultūros 

centro Geležių padalinio kultūros įstaigos  amatų ir muzikos šventėje ,,Juozapinės“; Čiurlionio 

meno mokyklos Šokio teatre,  koncerte kartu su Valstybiniu dainų ir šokių ansambliu Lietuva 

,,Gražiausi jubiliejinio koncerto fragmentai“; „Minties“ gimnazijos padėkos vakare; Respublikinės 

dainų ir šokių šventės ,,Vardan tos...“ ansamblių vakare Švenčionyse; „Kalėdinėje mugėje 2017“ 

CIDO arenoje; Tautinių šokių festivalyje „Draugai draugams“ (Panevėžio bendruomenių  rūmuose, 

Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre, Kauno kultūros centre Tautos namai, Švenčionių 

kultūros rūmuose, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Vilniuje); Dainų ir šokių ansamblių konkurse 

,,Jievaro tiltas“ programos „Vasarvidžio saulės šokis“ pristatymas Utenos kultūros centre; 

Tarptautiniame festivalyje „Ohrid international folklore festival 2017“ Makedonijoje; 

Tarptautiniame folkloro festivalyje Bledo mieste Slovėnijoje.   

Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ (vadovė Rima Mureikienė) koncertinė veikla miesto 

bendruomenei. Ansamblis „Ašarėlė“ kankliavo Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 

koncerte „Šv. Kūčių vakarą“; šventiniame tautinių instrumentų skyriaus koncerte ,,Lietuva – mano 

gimtinė”, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Panevėžio muzikos mokykloje, 

Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazijos renginyje „Tautinis kostiumas – valstybės tapatumo 

simbolis“, Kaziuko mugės meninėje programoje, Panevėžio lopšelyje darželyje „Voveraitė“, 

dvišaliame projekte „Lietuva – mūsų širdelėse“ Kupiškio meno mokykloje, koncertinėje 

programoje minint pedagogo, birbynininko V. Stasiškio 90-ųjų metų gimimo jubiliejų Panevėžio 

apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji bibliotekoje, koncertinėje programoje Lietuvos 

kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 26-ųjų įkūrimo 

metinių renginyje (Panevėžio rajonas, Dembava), koncerte „Susitikime penktadienį“, Gedulo ir 
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vilties dienos iškilmingame renginyje Panevėžio muzikiniame teatre, Panevėžio policijos 

komisariato liepos 6-osios, Valstybės dienos renginyje, Panevėžio miesto abiturientų-šimtukininkų 

pagerbimo šventėje Panevėžio dailės galerijoje, Tarptautinės fotografijos bienalės „Žmogus ir 

miestas 2017“ parodos atidarymo renginyje, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto 

mokslo metų atidarymo šventėje A. Lipniūno progimnazijoje, lopšelio darželio „Rugelis“ 

šventiniame renginyje, „Saulėtekio“ progimnazijos „Draugų dienos“ renginyje, koncerte ,,Advento 

tyla“ Panevėžio muzikos mokykloje, kamerinių ansamblių festivalyje, skirtame kompozitoriaus V. 

Jakubėno gimimo metinėms paminėti Biržų V. Jakubėno muzikos mokykloje, XI tarptautiniame 

muzikos ir šokių festivalyje „Ohrido bangos“ Ohrido mieste Makedonijoje. 

Tautinių instrumentų orkestro (vadovai Jolanta Virginija ir Vidas Klišiai) koncertai: 

koncertavo projekte „Susitikime penktadienį“; šventiniame tautinių instrumentų skyriaus koncerte ,, 

Lietuva – mano gimtinė”, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Panevėžio muzikos 

mokykloje, koncerte iš ciklo „Draugystės tiltai“ su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos 

mokyklos liaudies instrumentų orkestru, edukacinėje programoje „Piemenėlių žaidimai“ „Rožyno“ 

progimnazijoje ir lopšelyje darželyje „Šermukšniukas“ (skudutininkų grupė), Pažymėjimų įteikimo 

šventėje Panevėžio bendruomenių rūmuose, V respublikiniame skudutininkų, ragų ir daudyčių 

pūtėjų festivalyje „Dudutis“ Utenos kultūros centre. 

Mokyklos popchoras (vadovė Irina Gustienė, koncertmeisterė Diana Ciobanu) 
koncertavo Panevėžio miesto 514 gimtadienio šventės koncerte „Mes – miesto ateitis“; parodoje 

„EXPO 2017“ Panevėžio CIDO arenoje; „Kalėdinėje mugėje 2017“ CIDO arenoje; koncerte 

„Susitikime penktadienį“; Gerumo akcijoje Panevėžio socialinių paslaugų centre; koncerte, 

skirtame Tarptautinei tolerancijos dienai; Panevėžio miesto Kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje – 

koncerte; Panevėžio rajono Vadoklių Kalėdinės eglės įžiebimo šventėje – koncerte; Gerumo 

akcijoje Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre; projekto „Sveika, muzika“ koncerte 

„Kalėdinė girlianda“. 

Akordeonininkų orkestras (vadovė Asta Vinckienė) dalyvavo Panevėžio muzikos 

mokyklos pažymėjimų įteikimo šventėje Panevėžio bendruomenių rūmuose; parodoje ,,Expo 

Aukštaitija 2017“ CIDO arenoje; „Kalėdinėje mugėje 2017“ CIDO arenoje; projekto „Sveika, 

muzika“ akordeono specialybės pirmadieniniame koncerte. 

Saksofonininkų studija (vadovas Darius Kaselis) parengė ir atliko įvairias koncertines 

programas: koncerte „Susitikime penktadienį“; Panevėžio miesto 514 gimtadienio šventės koncerte 

„Mes – miesto ateitis“; koncerte Tarptautinei mokytojų dienai Panevėžio muzikiniame teatre; Juozo 

Lebednyko retrospektyvinės kūrybos parodos atidaryme Panevėžio Dailės galerijoje; Panevėžio 

dailės mokyklos 50-mečio renginyje  J. Miltinio dramos teatre;  projekto „Sveika, muzika“ 

saksofono specialybės pirmadieniniame koncerte ir koncerte „Kalėdinė girlianda“. 

Styginių instrumentų ansamblis (vadovė B. Juodviršienė) koncertinę programą atliko 

projekto „Sveika, muzika“ pirmadieniniame koncerte, skirtame Motinos dienai; Panevėžio muzikos 

mokyklos ir Gamtos mokyklos mokinių koncerte, skirtame Žemės dienai; koncerte „Susitikime 

penktadienį“; Miežiškių vaikų muzikos studijos mokslo metų pradžios šventėje, Panevėžio rajono 

Miežiškių kultūros centre; ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo baleto bei parengiamojo 

muzikinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventėje.  

Styginių instrumentų orkestras (vadovė Vidmanta Luomanienė) koncertavo Panevėžio 

Šv. Juozapo globos namuose koncerte „Adventas“; Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo 

bažnyčioje koncerte „Šv. Kūčių vakarą“; projekto „Sveika, muzika“ pirmadieniniame koncerte, 

skirtame Motinos dienai ir koncerte „Kalėdinė girlianda“; koncerte Tarptautinei mokytojų dienai 

Panevėžio muzikiniame teatre; Panevėžio gabiausių mokinių pagerbimo šventėje Dailės galerijoje; 

VIII tarptautiniame Baltijos šalių muzikos mokyklų styginių orkestrų festivalyje Ukmergėje; 

Tarptautiniame vaikų ir jaunimo festivalyje „Skambėk jaunyste“ Panevėžio rajono muzikos 

mokykloje; Tarptautiniame kamerinės muzikos festivalyje Biržų pilyje; Panevėžio muzikos 

mokyklos pažymėjimų įteikimo šventėje Panevėžio bendruomenių rūmuose. 
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Baleto specialybės šokėjų grupės (vadovės Lijana Girdžijauskienė ir Vilma 

Aleknavičiūtė) koncertavo: koncerte Panevėžio regos centre „Linelis“; „Padėkos vakare“ 

Panevėžio „Minties“ gimnazijoje; Panevėžio muzikos mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo 

šventėje Panevėžio bendruomenių rūmuose; Džiugaus susikaupimo vakare – koncerte „Žiemos 

sakmė“ J. Masiulio knygyne; „Kalėdinėje mugėje 2017“ CIDO arenoje; Panevėžio gabiausių 

mokinių pagerbimo šventėje Panevėžio Dailės galerijoje; Metų panevėžiečių apdovanojimo 

šventėje Panevėžio Dailės galerijoje; projekto „Sveika, muzika“ pirmadieniniame koncerte 

„Kalėdinė girlianda“; renginyje „Advento rytmetis“ Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje; 

ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo baleto bei parengiamojo muzikinio ugdymo pažymėjimų 

įteikimo šventėje. 

Jaunių ir jaunučių (mergaičių) choras (vadovė Sandra Baronienė) koncertinę programą 

atliko koncerte „Susitikime penktadienį“; projekto „Sveika, muzika“ koncerte „Kalėdinė girlianda“; 

Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje koncerte „Šv. Kūčių vakarą“. 

Berniukų ansamblis (vadovė Alina Urbonavičienė) koncertavo projekto „Sveika, muzika“ 

koncerte „Kalėdinė girlianda“; koncerte ,,Žiemos sakmė“ Panevėžio J. Masiulio knygyne. 

Choras „Keturi vėjai“ (vadovė Giedrė Jatautytė) koncertavo projekto „Sveika, muzika“ 

koncerte „Kalėdinė girlianda“; Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje koncerte „Šv. 

Kūčių vakarą“; koncerte, skirtame Kovo 11-ajai Panevėžio dailės galerijoje. 

 

Mokytojų metodinė ir praktinė veikla 

 

2017 m. rugsėjo 1 d. dirbo 75 mokytojai: 9 mokytojai ekspertai, 39 mokytojai metodininkai, 

21 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai. Mokytojai mokėsi vieni iš kitų: dalinosi patirtimi, atradimais, 

sumanymais ir kūriniais, stebėdami kolegų pamokas. Mokytojai išmano savo ugdymo sritį, dėstomą 

dalyką, domisi ir seka naujoves. Tikslinga metodinė ir praktinė mokytojų veikla rengiant ir skaitant 

pranešimus, vedant seminarus, edukacines pamokas, organizuojant koncertus, konkursus, festivalius 

mokyklos, miesto, respublikos mokytojams. 2017 metais mūsų mokyklos mokytojai vedė 32 atviras 

pamokas, stebėjo 32 kolegų pamokas, skaitė pranešimus, organizavo ir vedė seminarus, diskusijas 

mokyklos, miesto, rajono, šalies muzikos mokytojams, dalyvavo 57 kvalifikaciniuose renginiuose 

(9 lentelė). 2017 metais 3 mokytojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją: R. Januševičius – 

gitaros mokytojo metodininko, J. Navardauskienė – koncertmeisterio metodininko, A. Vinckienė – 

bendrojo fortepijono vyresniojo mokytojo. 

Mokytojų skaityti 9 pranešimai: 

 „Akordeoninės atlikimo technikos lavinimo struktūra“ (akordeono mokytojas 

metodininkas S. Palivonas); 

 „Koncertmeisterio darbo metodika klasikinio šokio pamokoje“ (koncertmeisterė 

metodininkė J. Navardauskienė); 

 „Mokinių kūrybos darbų metodinis aspektas. Praktinių solfedžio užduočių 5-6 kl. 

pristatymas“ (muzikos mokytoja ekspertė G. Jatautytė); 

 „Teatralizacijos galimybės muzikinėje veikloje“ (muzikos mokytoja ekspertė I. 

Gustienė); 

 „Asociacijų metodo taikymas bendrojo fortepijono mokyme“ (muzikos mokytoja 

ekspertė G. Jatautytė); 

 „Panevėžio krašto muzikos/meno mokyklų solfedžio konkursų istorija ir tradicijos“ 

(solfedžio mokytoja metodininkė R. Stankuvienė); 

 „Ilgas kelias į profesionaliąją liaudies instrumentinę muziką“ (birbynės mokytoja 

ekspertė A. Beržonienė); 

 „Vaikas – liaudies kūrybos atlikėjas“ (birbynės mokytojas ekspertas V. Klišys); 

 „Kūrinių aranžavimas liaudies instrumentų ansambliams“ (birbynės mokytojas ekspertas 

V. Klišys). 
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Mokytojų rengti 7 kvalifikaciniai renginiai:  

 Seminaras apskrities muzikos ir meno mokyklų kanklių specialybės mokytojams 

„Techninių įgūdžių formavimas ir lavinimas grojant kanklėmis”. Lektorė LMTA liaudies ir 

akordeono katedros dėstytoja, docentė Aušrelė Juškevičienė. Organizatorė kanklių specialybės 

mokytoja metodininkė Snieguolė Alijošaitienė; 

 Seminaras respublikos violončelės specialybės mokytojams „Techninių įgūdžių 

formavimas ir lavinimas grojant styginiais instrumentais”. Lektorė Panevėžio muzikos mokyklos 

violončelės vyresnioji mokytoja Kornelija Petkutė; 

 Seminaras apskrities muzikos ir meno mokyklų solfedžio mokytojams „Šiuolaikinių 

techninių priemonių panaudojimas solfedžio pamokoje. Ugdymo metodų ir formų įvairovė 

ankstyvajame muzikiniame ugdyme“. Lektorės: dainavimo ir solfedžio mokytoja ekspertė Giedrė 

Jatautytė, muzikos istorijos ir solfedžio mokytoja metodininkė Rimutė Stankuvienė; 

 Seminaras skirtas mokytojams, dirbantiems su ansambliais “Ansamblinis grojimas – 

patirtis ir inovacijos. Meistriškumo pamokos“. Lektoriai: kanklių specialybės mokytoja ekspertė 

Jolanta Virginija Klišienė, birbynės specialybės mokytojas ekspertas Vidas Klišys; 

 Seminaras apskrities muzikos ir meno mokyklų fortepijono specialybės mokytojams 

„Mokymosi groti fortepijonu individualus motyvacijos skatinimas ir metodikos principai“. Lektorė 

Kauno 1-os muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė Edita Matulionienė. Organizatorė 

fortepijono specialybės mokytoja metodininkė Irina Diksienė; 

 Seminaras apskrities muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų specialybių 

mokytojams „Mokymas groti pučiamaisiais instrumentais: kasdieninė pratybų eiga ir derinimo 

svarba“. Lektoriai: Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos klarneto mokytojas Andrius Bernotaitis 

ir valtornos mokytojas Andrius Dirmauskas. Organizatorius klarneto mokytojas Evaldas Laureckas. 

Seminarai organizuoti atsižvelgiant į mokyklos kvalifikacijos kėlimo prioritetinius 

tikslus mokyklos bendruomenei: 

 „Palankaus mikroklimato kūrimo ir palaikymo strategijos“; 

 „Emocijų valdymas. Emocinis intelektas“; 

 „Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas ir matavimas“. 

 

2017 metų mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose: 

9 lentelė 

Eil.

Nr. 
Kvalifikacinio renginio pavadinimas 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Iš viso 

valandų 

1.  Palankaus mikroklimato kūrimo ir palaikymo strategijos 32 7 224 

2.  Gabių vaikų iššūkiai ir galimybės 3 8 24 

3.  Muzikavimo ansamblyje metodiniai aspektai 1 6 6 

4.  Ansamblinis grojimas – patirtis ir inovacijos 

(meistriškumo pamokos) 
24 6 

144 

5.  Respublikinė konferencija. Ilgas kelias į profesionaliąją 

liaudies instrumentinę muziką 
7 6 

42 

6.  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 
3 60 

180 

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

8.  Kompiuterinio raštingumo kursai (edukologinė dalis) 3 40 120 

9.  Emocijų valdymas. Emocinis intelektas 25 6 150 

10.  Akordeonų ansamblių muzikavimo ypatumai 4 6 24 

11.  Multisensorinio ugdymo metodo pritaikomumas veiklose 

su vaikais 
1 6 

6 

12.  Kūrybiniai ieškojimai netradicinėse edukacinėse erdvėse 2 6 12 

13.  Darbo kodekso nuostatų taikymas 27 6 162 

14.  Tarptautinis praktinis seminaras. Muzika ir spalva: 1 18 18 



19 

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA        

analizuojame, inspiruojame, kuriame 

15.  Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas ir 

matavimas 
38 6 

228 

16.  Respublikinė metodinė – praktinė konferencija. Muzikinis 

ugdymas: naujovės ir patirtys 4 
4 8 

32 

17.  Diskusija. Kūrybiškumo ugdymas muzikos pamokose 16 4 64 

18.  Pirminė pianinų mechanikos sutrikimų diagnostika ir 

galimi sprendimai nekviečiant derintojo 
2 6 

12 

19.  Techninių įgūdžių formavimas ir lavinimas grojant 

kanklėmis 

4 6 24 

20.  Apskritojo stalo diskusija. Bendrojo fortepijono mokymo 

aktualijos 

3 6 18 

21.  Koncertinė praktika kūrybiškos asmenybės formavimo 

etape 

15 6 90 

22.  Kamerinės muzikos atlikimo tobulinimas. Repertuaro 

parinkimas 

9 6 54 

23.  Mokymosi groti fortepijonu individualus motyvacijos 

skatinimas ir metodikos principai  

19 6 114 

24.  Muzikuokime kūrybiškai 1 18 18 

25.  Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas 1 24 24 

26.  Mokome vaikus folkloro 1 6 6 

27.  Savivaldus, personalizuotas, diferencijuotas ugdymasis 2 6 12 

28.  Chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai. Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras 
3 48 

144 

29.  Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos 1 8 8 

30.  XVII tarptautinė konferencija. Muzika be sienų 4 48 192 

31.  XXXVI LFPA konferencija-seminaras – praktikumas. 

Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 
2 12 

24 

32.  Muzikos ugdymo aktualijos 2 6 12 

33.  Gabių ir talentingų muzikai mokinių ugdymo ypatumai, 

galimybės ir praktika 
1 6 

6 

34.  Muzikavimo ansamblyje metodiniai aspektai 1 6 6 

35.  Pabaltijo šalių kompozitorių kūrinių sąsajos, interpretacija 

bei teatrališkumas 
1 6 

6 

36.  Instrumentinės muzikos kūrinių interpretacija 4 6 24 

37.  Solfedžio paraštės 5 8 40 

38.  Šiuolaikinių techninių priemonių panaudojimas solfedžio 

pamokoje 
5 6 

30 

39.  Gerosios patirties renginys. Kūrybiškumas meninio 

ugdymo pamokose 
5 6 

30 

40.  Mokymosi groti fortepijonu individualus motyvacijos 

skatinimas ir metodikos principai 
3 6 

18 

41.  Dokumentų redagavimas Microsoft Word 2010 programa 1 6 6 

42.  Išilginės fleitos renesanso ir baroko muzikoje 1 6 6 

43.  Fortepijono ir styginių instrumentų įtaka pučiamųjų 

instrumentų technologiniame ugdyme 

1 6 6 

44.  Sceninės kultūros ugdymas ansambliniame muzikavime 1 8 8 

45.  Senoji muzika ir jos repertuaras pedagogams bei 

moksleiviams. XVIII a. vokalinės ornamentacijos. 

Meistriškumo pamokos 

1 6 6 

46.  Pučiamųjų instrumentų ugdymo aktualijos, problemos ir 

jų sprendimo būdai 

1 6 6 

47.  Mokytoju, mokyklų vadovų, jų pavaduotoju ugdymui bei 

skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa. 

1 22 22 
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48.  Tarptautinių egzaminų sistema, novatoriškumas ir 

kūrybiškumas muzikos pamokose 

1 8 8 

49.  Mokymas groti pučiamaisiais instrumentais: kasdieninė 

pratybų eiga ir derinimo svarba 

6 30 180 

50.  Sakralinės muzikos perspektyvos ir galimybės 

šiuolaikinėje muzikos erdvėje 

1 6 6 

51.  Daugiabalsio dainavimo ypatumai ir garso formavimo 

šiuolaikinės tendencijos 

1 4 4 

52.  Muzikos kūrinių interpretacija 3 6 18 

53.  Gintarinė svetainė 1 6 6 

54.  Suzuki muzikos mokymo metodikos kursai 1 18 18 

55.  M. J. Černienės kūrinių interpretacija 7 6 42 

56.  Skambėkite kanklės 1 6 6 

57.  Pasirengimas 2018 m. Dainų šventei „Vardan tos...“ 1 6 6 

Iš viso: 657 2782 

Vienam mokytojui tenka: 37 

 

Pasikeitus LR Darbo kodeksui, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymui, mokyklos administracijos darbuotojai gilino žinias dalyvaudama 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Viso išklausyta 161 val.  

 

Mokyklos administracijos dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose 

10 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacinis renginys, dalyvis 

Valandų 

skaičius 

1.  „Lokaliniai dokumentai pagal naująjį LR Darbo kodeksą: praktiniai patarimai 

juos rengiant“ (R. Margytė, Ž. Pilkauskienė, Z. Lunienė, N. Gružinskienė) 

8 

2.  „Emocijų valdymas. Emocinis intelektas“ (R. Stasevičienė, Ž. Pilkauskienė) 6 

3.  „Meno/muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: kūrybinių ieškojimų ir 

atradimų link“ (R. Stasevičienė) 

8 

4.  „Gabių ir talentingų muzikai mokinių ugdymo ypatumai, galimybės ir praktika“ 

(R. Stasevičienė, Ž. Pilkauskienė) 

8 

5.  „Darbo kodekso nuostatų taikymas“ (R. Stasevičienė, J. Gogienė) 6 

6.  „Rodiklių raiška: vizija ir realybė“ (R. Stasevičienė) 14 

7.  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (R. Stasevičienė) 40 

8.  „Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas ir matavimas“ (R. 

Stasevičienė, Ž. Pilkauskienė) 

6 

9.  13-tos klasės pamoka „Darbo srauto valdymas“ (Ž. Pilkauskienė) 6 

10.  „Mokyklos veiklą tobulinantis vertinimas: naujų rodiklių taikymo iššūkiai 

vertinime“ (Ž. Pilkauskienė) 

16 

11.  „Palankaus mikroklimato kūrimo ir palaikymo strategijos“ (Ž. Pilkauskienė) 7 

12.  „Rodiklių raiška: vizija ir realybė“ (Ž. Pilkauskienė) 14 

13.  „Darbo santykių pokyčiai viešajame sektoriuje po 2017 m. liepos 1 d. “ (Z. 

Lunienė) 

6 

14.  „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita biudžetinių įstaigų darbuotojams 

2017“ (Z. Lunienė) 

8 

15.  „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita“ (Z. Lunienė) 8 

Iš viso valandų: 161 

 

 

 

Projektinė veikla 2017 metais 
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Gausėjant informacijos srautui bei plečiantis informacijos šaltinių įvairovei, mažėja 

mokytojo kaip žinių perteikėjo vaidmuo. Mokytojas tampa mokinių ugdymosi proceso partneriu ir 

padėjėju, jo misija – padėti moksleiviui suvokti save ir savo aplinką, išgauti iš informacijos lavinos 

tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis. 

Projektinė muzikinė veikla – tai mokymosi metodas, kuriam neužtenka vien teorinių studijų, 

mokymosi groti klasėje, bet reikia ir praktinės patirties, reikia imtis iniciatyvos ir veikti tikrame 

muzikavimo procese, priimti sprendimus planuojant koncertinę programą, vykdant koncerto ar 

renginio planą ir vertinant galutinį ar tarpinį rezultatą. Projektinės muzikinės veiklos metu mokiniai, 

bendradarbiaudami su mokytojais ir kitais žmonėmis, menininkais, kuria, projektuoja renginius, 

koncertus, festivalius, neatitrūkę nuo socialinės tikrovės. Projektinė muzikinė veikla didina mokinių 

mokymosi motyvaciją. Mokytojo uždavinys čia ne vien perduoti žinias, bet veikiau būti iniciatoriui, 

apibrėžti veiklos rėmus, patirtį. Projektinę muzikinę veiklą turi vainikuoti konkretūs vaisiai, 

pavyzdžiui, koncertas, festivalis, konferencija, veikla meno kolektyve ir pan.  

2017 metais vykdyta projektinė veikla: 

Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojami projektai: 

 Koncertų ciklas „Sveika, muzika“, kuris Panevėžio muzikos mokykloje vykdomas nuo 

2013 metų.  Tai pirmadieninių koncertų ciklas, kuriame dalyvauja profesionalūs muzikos atlikėjai ir 

Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai bei mokytojai. Projekto tikslas – ugdyti muzikos klausytoją, 

kuris gebėtų klausytis, vertinti, analizuoti ir atsirinkti estetiškai vertingus įvairius muzikos žanrus. 

2017 m. projektas įgyvendintas nuo sausio 9 d. iki gegužės 22 d. ir  nuo rugsėjo 25 d. iki gruodžio 

18 d. Suorganizuoti 28 koncertai. Projekto rengėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. 

Stasevičienė. 

 Etninės kultūros populiarinimo projektas „Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“. Projektas 

apima kelias veiklos sritis – liaudies dainų atlikimą, sutartinių giedojimo mokymąsi, muzikavimą 

liaudies instrumentais ir folklorinių šokių mokymąsi, šeimų ir vaikų supažindinimą su 

kalendorinėmis šventėmis, žaidimais, rateliais ir kt. Projekto tikslas – populiarinti etninę kultūrą 

Panevėžio mieste, skatinti gyventojų aktyvų kultūrinį laisvalaikį, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

2017 m. projektas įgyvendintas nuo sausio 8 d. iki gruodžio 15 d.  Per 2017 metus surengta 78 

(liaudies dainų – 39, folklorinių šokių – 39) užsiėmimai. Projekto rengėjas buvęs mokyklos 

direktorius G. Vilys. 

Panevėžio miesto savivaldybės iš dalies finansuojami projektai: 

 Vaikų ir jaunimo  meno kolektyvo veiklos projektas „Muzikuojantis jaunimas“.  Projekto 

tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio muzikos mokyklos styginių orkestro nariams (vaikams ir 

jaunimui) plėtoti meninę saviraišką, ugdyti kūrybingumą, vykdyti orkestro koncertinės programos 

sklaidą Panevėžio miesto bendruomenėje, šalyje. Puoselėti miesto bendruomenės, šalies kultūrines, 

menines bei dvasines vertybes. Projekto rengėja smuiko mokytoja metodininkė V. Luomanienė; 

 Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Kanklės“. Projekto tikslas – sudaryti 

sąlygas jaunimo tautinės meninės saviraiškos plėtotei, kūrybingumo ugdymui ir sklaidai Panevėžio 

miesto bendruomenėje kultūros ir meno srityse. Puoselėti šalies kultūrines, menines, bei dvasines 

vertybes. Projekto rengėja kanklių mokytoja ekspertė R. Mureikienė; 

 Kultūros ir meno projektas „Ilgas kelias į profesionaliąją liaudies instrumentų muziką. 

Panevėžio krašte – minint mokytojo Vito Stasiškio 90 metų jubiliejų“. Projekto tikslas - prisiminti ir 

pagerbti šviesios atminties Panevėžio krašto pedagogą, kultūros žymūną, birbynininką Vitą Stasiškį, 

jo 90 metų gimimo jubiliejaus proga; populiarinti lietuvių liaudies instrumentinę muziką, ypatingai 

atkreipiant dėmesį į birbynininkų atlikėjų ugdymą ir skudučių ansamblių kūrimą. Projektas 

įgyvendintas 2017 m. balandžio 1 d. Projekto rengėja birbynės mokytoja ekspertė A. Beržonienė; 

 Kultūros ir meno projektas „Koncertų ciklas „Sveika, muzika“. Projekto rengėja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Stasevičienė; 

 Kultūros ir meno projektas „Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“. Projekto rengėjas 

buvęs mokyklos direktorius G. Vilys; 
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 Vaikų socializacijos programa „Stebuklingas muzikos pasaulis“ (vasaros užimtumo 

stovykla). Programos tikslas – vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas – bendravimo, 

kūrybiškumo įgūdžių lavinimas. Projektas įgyvendintas 2017 m. birželio 5-23 dienomis. Projekto 

rengėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Stasevičienė; 

Panevėžio muzikos mokyklos bendruomenės narių inicijuoti projektai: 

 Panevėžio muzikos mokyklos ir Gamtos mokyklos  projektas „Žemei reikia draugų“, 

skirtas Žemės dienai paminėti. Projekto tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, 

klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti kiekvieną gyventoją prisidėti prie švarios aplinkos 

išsaugojimo. Projekto rengėja smuiko mokytoja metodininkė V. Kudūkienė;  

 Muzikinis festivalis „Muzikuokime drauge“. Festivalio tikslas – propaguoti ir skatinti 

mokinių muzikavimą įvairios sudėties ansambliuose. Projekto rengėja smuiko mokytoja 

metodininkė E. Mėlynavičienė; 

 Festivalis „Mocarto kūrybos vakaras“. Tikslas – paminėti V. A. Mocarto 260 gimimo 

metines bei lavinti mokinių sceninės kultūros, muzikos interpretacijos ir meninės saviraiškos 

įgūdžius. Projekto rengėja kanklių mokytoja metodininkė D. Kazakevičienė; 

 Respublikinis jaunųjų atlikėjų – pianistų festivalis „Muzikinis pavasaris“. Festivalio tikslas 

– atskleisti jaunųjų atlikėjų individualybę, atlikimo meistriškumą, plėtoti bendradarbiavimą ir 

dalytis profesine patirtimi su kitų miestų jaunaisiais atlikėjais bei jų pedagogais. Projekto rengėja 

fortepijono mokytoja ekspertė J. Vilienė; 

 Edukaciniai projektai: „Muzikos taku“ (rengėjai L. Martinkutė ir D. Strelčiūnas) ir 

„Pažinkime muzikos instrumentą“ (rengėjas R. V. Sikorskis). Projektų tikslas – supažindinti 

ikimokyklinio ir mokyklinio  amžiaus vaikus su muzikos menu, pademonstruoti vaikams kuo 

daugiau skirtingų muzikos instrumentų ir supažindinti su jų skambėjimo ypatybėmis. Nemažiau 

svarbu ir mūsų mokyklos mokiniams turėti galimybę nuolatos kaupti ir dalintis savo scenine 

patirtimi bei ugdyti artistinius sugebėjimus. 

2017 metais įvyko 2 koncertai iš ciklo „Daugystės tiltai“: 

 Ukmergės meno mokyklos, Kėdainių ir Panevėžio muzikos mokyklų violončelininkų  

koncertas; 

 Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos ir Panevėžio muzikos mokyklos liaudies 

instrumentų orkestrų koncertas. 

 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

Mokyklai neformaliojo vaikų švietimo mokyklų aplinkos išlaikymo programai finansuoti 

2017 metams buvo skirta (su patikslintu biudžetu) 994,7 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšos 

(finansavimo šaltinis – 151) sudarė 860,6 tūkst. Eur, darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 

(finansavimo šaltinis – 1457) sudarė 0,7 tūkst. Eur, pajamų įmokų į biudžetą lėšos (finansavimo 

šaltinis – 30) sudaro 107,2 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos 26,2 tūkst. Eur, ir 2016 m. biudžeto 

likutis (finansavimo šaltinis – 1508) 35912,66 Eur., 2016 m. nepanaudotas pajamų likutis 6887,78 

eurų. 

2017 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 151) buvo gauta asignavimų 

854498,39 Eur darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms 840398,39 Eur, komunalinėms 

paslaugoms (patalpų šildymas ir karštas vanduo) 14100,00 Eur. Gautos lėšos panaudotos pagal 

patvirtintą išlaidų sąmatą. Liko nepanaudoti asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 6101,61 

Eur. 

2017 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 1411) gauta asignavimų 

26200,00 Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautos lėšos panaudotos pagal 

patvirtintą išlaidų sąmatą. 
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2017 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 1457) buvo gauta 

asignavimų 700,00 Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautos lėšos panaudotos pagal 

patvirtintą išlaidų sąmatą. 

2017 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 1508) 2016 m. biudžeto 

likutis gauta 35912,66 Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 31525,42 Eur., 

komunalinėms paslaugoms 4387,24 Eur. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą 

sumokėti 2016 m. gruodžio mėn. įsiskolinimui už darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas ir 

komunalines paslaugas. 

Panevėžio muzikos mokykla 2017 m. gruodžio 31 d. uždirbo 112577,65 Eur pajamų, iš jų už 

patalpų nuomą 2047,46 Eur, už mokinių mokslą 109179,40 Eur, už kitas paslaugas 1350,79 Eur. 

Patvirtintas pajamų įmokų į biudžetą planas 2017 m. gruodžio 31 d. 107200,00 Eur tame skaičiuje 

patalpų nuoma – 1900,00 Eur, mokinių mokslas – 104000,00 Eur, kitas paslaugas 1300,00 Eur. 

2017 m. gruodžio 31 d. mokykla uždirbo pajamų daugiau 5377,65 Eur. 

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

2017 m. gruodžio 31 d. mokykla gavo asignavimų – 88379,27 Eur, iš jų: 

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 32600,00 Eur, 

2. Prekių ir paslaugų naudojimui – 40759,26 Eur, 

3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui – 15020,01 Eur. 

Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą. 

2016 metais nepanaudotas 6887,78 Eur pajamų įmokų į biudžetą likutis (finansavimo 

šaltinis – 302) 2017 m. gruodžio 31 d. gautos lėšos – 6887,78 Eur pagal patvirtintą programos 

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

2017 m. gruodžio 31 d. iš valstybės lėšų, skirtų darbo rinkos politikos rengimui ir 

įgyvendinimui, mokykla įdarbino 2 asmenis. Viešųjų darbų programos priemonių įgyvendinimui 

(finansavimo šaltinis – 1428) 2017 m. patvirtintas finansavimas – 900,00 Eur., lėšos gautos ir 

panaudotos pagal patvirtintą sąmatą. Panevėžio darbo birža pagal viešųjų darbų įgyvendinimo ir 

finansavimo sutartį gautos finansavimo sumos 1287,94 Eur. Skirtos lėšos panaudotos pagal sutartį. 

Panevėžio muzikos mokykla 2017 m. gruodžio 31 d. 2 proc. paramos lėšų gavo 1841,28 

Eur, gautos paramos lėšos 320,00 Eurų. 

Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas finansavimas – 30966,00 Eur, iš jų: 

3. Kultūros tarybos fondo lėšų – 8300,00 Eur, 

4. Savivaldybės administracijos lėšos – 22666,00 Eur, tame skaičiuje neformaliojo vaikų 

švietimo lėšos (NVŠ) 2486,00 Eur, 2016 m. gruodžio mėn. įsiskolinimui sumokėti ir 2017 m. 

skirtos lėšos (NVŠ) 16820,00 eurų. 

Panevėžio muzikos mokyklos 2016 m. gruodžio 31 d. 9533,40 Eur įsiskolinimas  už prekes 

ir paslaugas sudarė: 

1. Ryšio paslaugas – 34,66 Eur, 

2. Prekėms įsigyti iš NVŠ projektinių lėšų – 2486,00 Eur, 

3. Komunalinės paslaugos – 7001,88 Eur, tame skaičiuje už šildymą ir karštą vandenį – 

6162,02 Eur išrašyta sąskaitų faktūrų Panevėžio dailės mokyklai suma 1774,78 Eur. 

4. Kitos paslaugos – 2925,69 Eur tame skaičiuje tėvų išankstinis apmokėjimas už ugdymą – 

2914,83 Eur. 

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

paslaugas sudarė: 

5. Ryšio paslaugas – 40,70 Eur, 

6. Komunalinės paslaugos – 3677,86 Eur, tame skaičiuje už šildymą ir karštą vandenį – 

3479,80 Eur išrašyta sąskaita faktūra Panevėžio dailės mokyklai suma 1686,87 Eur. 

Įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. už ryšio paslaugas, dalį komunalinių paslaugų 

sumokėtas 2017 m. sausio mėn. iš uždirbamų pajamų ir biudžeto lėšų. 

2017 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimo darbo užmokesčiui ir socialiniui draudimui 0,00 Eur. 
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Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Panevėžio muzikos mokyklos pinigų likutis bankų 

sąskaitose – 5474,53 Eur. 

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur; 

2. Paramos banko sąskaitoje – 5394,53 Eur (tai sudaro paramos lėšos – 2036,27 Eur, 2 proc. 

– 3358,26 Eur); 

3. Projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur; 

4. Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 80,00 Eur už 

mokinių mokslą – 80,00 Eur, patalpų nuomą – 0,00 Eur, 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 

 

2017 metais mokyklos dokumentai buvo rengiami vadovaujantis dokumentų rengimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu „Dėl 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl dokumentų registro 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“  Nr. (1.3E) VE-53. 
Parengta veiklos organizavimo dokumentų    

 11 lentelė 

Bylos antraštė Vienetai 

Direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ir jais patvirtinti 

dokumentai 
154 

Mokyklos tarybos posėdžių protokolų 11 

Mokytojų tarybos posėdžių protokolų 8 

Metodinės tarybos posėdžio protokolų 11 

Siunčiamų raštų veiklos klausimais 83 

Gauta raštų 169 

Gauta tėvų prašymų dėl mokinių atlyginimo mažinimo (atleidimo) už mokslą 97 

 

Parengta personalo valdymo dokumentų 

12 lentelė 

Bylos antraštė Vienetai 

Direktoriaus įsakymai personalo klausimais 40 

Direktoriaus įsakymai atostogų, 

komandiruočių klausimais 

Atostogų 97 

Komandiruočių 87 

Darbo sutarčių sudarymas,  

nutraukimas, pratęsimas 

Sudarytos naujos 13 

Nutrauktos 16 

Pratęstos 8 

Mokytojų prašymai dėl įtraukimo į perspektyvinę atestacijos programą  

Prašymai dėl priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš darbo 26 

Ugdymo proceso organizavimo dokumentai 

13 lentelė 

Bylos antraštė Vienetai 

Direktoriaus įsakymai mokinių klausimais 127 

Mokymo sutarčių Ilgalaikės mokymo sutartys 164 

Trumpalaikės mokymo sutartys 247 

Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į muzikos mokyklą 450 

Siunčiamų dokumentų mokinių klausimais 11 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. 

įsakymo Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

skelbti konkursai mokytojo, koncertmeisterio pareigoms eiti: 

 Choreografijos (klasikinio šokio ansamblio) mokytojo – 6 val.; 

 Choreografijos (baleto sceninio šokio ansamblio) mokytojo – 4 val.; 

 Koncertmeisterio – 8 val. 

Gerinta mokyklos edukacinė aplinka. Atliktas 31 ir 32 klasės (II aukštas) kapitalinis 

remontas. Raštinėje (I aukštas) pakeista grindų danga. Choreografijos salėje (III aukštas) 

sumontuota moderni ventiliacijos sistema. Visoms klasėms įsigyta reguliuojamų ventiliacijos 

grotelių, rozečių ir jungtukų (bus keičiama artimiausiu metu). 2 solfedžio klasėse sumontuotos 

lentos su penkline. Nupirkti nauji šviestuvai bibliotekai, choreografijos salei (rūsys), LED lempos 

visų aukštų fojė (bus keičiama artimiausiu metu).  

Įsigyta naujos kompiuterinės technikos: 1 nešiojamas kompiuteris,  1 lazerinis 

spausdintuvas, dokumentų naikinimo aparatas. Nupirkta mokymo priemonių bei muzikos 

instrumentų: 2 aukštosios kanklės, 2 fleitos, 1 elektroninis pianinas, 2 skaitmeniniai pianinai, 1 

sintezatorius, 1 mechaninis pianinas, 2 metronomai, 2 dėklai aukštosioms kanklėms, 2 dėklai 

akordeonams, 7 dėklai smuikams, 10 pianisto kėdžių, 1 televizorius, 12 tautinio kostiumų 

komplektų bei tautinio kostiumo dalių. Suremontuotos 2  koncertinės kanklės. Iš projektinių lėšų, 

skirtų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimui įsigyta mokymo priemonių ir 

instrumentų: 4 etnografinės kanklės, skudučių komplektas, varpelių komplektas, 4 pulteliai 

kanklėms, 1 aukštosios kanklės, 3 lumzdeliai, 1 švilpa, 5 molynukai, 1 dambrelis, 10 kėdžių, 2 

pianisto kėdės, 74 vnt. segtuvų natoms, 2 mobilios garso kolonėlės,1 magnetola, 1 mikšerinis 

pultas, 2 mikrofonai saksofonams, 2 saksofonai, 1 gitara, 8 smuikai, 1 rinkinys diržų akordeonui, 35 

vnt. palaidinių mergaičių chorui ir kt. 

2017 m. mokyklos bibliotekos fondą sudarė 16450 vnt. (iš jų 15495 natų rinkiniai). Iš 

labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ mokykla gavo 18 vaikiškų knygelių. 2017 metais 

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

aktualijos“, miesto dienraščius „Panevėžio balsas“, „Sekundė“. Fiksuotas registruotų mokyklos 

bibliotekos vartotojų skaičius – 825, iš jų 91 naujai užsiregistravę skaitytojai. Per metus biblioteka 

aptarnavo 4195 lankytojų ir išdavė 8590 leidinius. 2017 metais mokyklos biblioteka persikėlė į 

mažesnes ir jaukesnes patalpas. Buvo atlikta knygų ir leidinių inventorizacija ir nurašyti daugelį 

metų  visiškai nenaudoti leidiniai. 

 

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

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

organizavimui.  

4. Reikalinga pakeisti visą mokyklos patalpų elektros instaliaciją, rekonstruoti elektros 

skydinę, nes dabartinė būklė yra kritiška. 

5. Koncertinė veikla neįsivaizduojama be tinkamos koncertų salės ir muzikos instrumentų. 

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

programinių valandų ir norinčiųjų mokytis skaičius. 

7.  Mokykla neturi teisėtų galimybių apmokėti mokinių kelionės išlaidų, nesudaromos 

lygios galimybės mokinių dalyvavimui konkursuose, koncertuose. Socialiai remtini mokiniai gali 

koncertuoti tik Panevėžyje. Todėl mokyklai labai reikalingas tarnybinis transportas 

(mikroautobusas). 

8. Mokyklai reikalingas IT specialisto etatas, internetinės svetainės nuolatiniam 

atnaujinimui, valdymui, priežiūrai, elektroninio dienyno įdiegimui. 

9. Atsižvelgiant į didelį mokimo priemonių  (muzikos instrumentų skaičių) būtinas dar 

vienas instrumentų derintojo etatas.  

10. Būtina tvarkyti fasadinį įėjimą į mokyklą, nes visa infrastruktūra (laiptai, takai, slidi 

lauko terasinė danga ir kt.) yra pasenusi, susidėvėjusi ir reikalaujanti kapitalinio pertvarkymo, 

pritaikymo neįgaliųjų poreikiams.  

 

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

KRYPTYS 

Mokyklos veiklos prioritetai: 

 Duomenų analize ir įsivertinimu grindžiamas mokinių įgūdžių, gebėjimų ir poreikių 

vertinimas, siekiant ugdymo kokybės; 

 Bendradarbiaujančios ir diskusinės aplinkos kūrimas bei (ir) materialinės bazės 

turtinimas. 

Artimiausi tikslai: 

1. Mokymosi prieinamumas ir kokybiško mokymo užtikrinimas. 

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

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

Antro tikslo uždaviniai: 

2.1. Puoselėti tradicijas ir stiprinti bendruomenės santykius palaikant lyderystę mokykloje; 

2.2. Modernizuoti ugdymo (-si) aplinkas. 

 

 

 

 

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 

2017.10.01  

2016.10.01  

iš viso 

tame tarpe iš 

soc. remtinų 

šeimų 

tame tarpe 

besimokantys 

pagal FŠPU 

programas 

788 30 612 780 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 

 

76 

3. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 11 

 

 

4. 

 

Panaudotas savivaldybės biudžeto lėšų 

kiekis (Eur) 

 

iš viso 

darbo 

užmokesčiui ir 

soc. draudimo 

mokesčiams 

kitoms 

(ūkinėms) 

reikmėms 

1005690.32 931423.81 74266.51 

5. Panaudotas savivaldybės biudžeto lėšų kiekis vienam 

mokiniui (Eur) 

1269.81 

 

6. 

 

Surinktų lėšų kiekis 

(Eur) 

iš viso už ugdymo 

paslaugas 

2 % pajamų 

mokestis 

kita 

114738.93 109179.40 1841.28 3718.25 

7. Surinktų lėšų kiekis vienam mokiniui (Eur) 

 

144.87 

8. Vieno mokinio išlaikymo kaštai ugdymui per metus 

(Eur) 

 

1176.04 

 

9. 

 

Kreditoriniai įsiskolinimai 2017 m. 

gruodžio 31 d. 

 

iš viso 

darbo 

užmokesčiui ir 

soc. draudimo 

mokesčiams 

kitoms 

(ūkinėms) 

reikmėms 

6962.65 3718.56 6962.65 

 

10. Dalyvavimas projektuose 

(skaičius) 

Miesto lygmens Respublikiniai Tarptautiniai 

5 2 - 

11. Dalyvavimas konkursuose/festivaliuose (skaičius) Respublikiniai Tarptautiniai 

33 23 

12. Dalyvavimas miesto renginiuose (skaičius) 

 

163 

13. 

 
Sėkmės Patyrę kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai. 

Skleidžiama mokytojų geroji darbo patirtis mokykloje, 

mieste, respublikoje. Mokytojo ir mokinio konstruktyvus 

dialogas. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programos 

įgyvendinimas. Mokinių mokymosi pasiekimai. Mokytojų 

ir mokinių dalyvavimas ir laimėjimai koncertuose, 

festivaliuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose. Mokyklos bendruomenės dalyvavimas 

planuojant mokyklos veiklą. Tvarkinga ugdomoji aplinka.  
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14. 

 
Aktualiausios problemos Mokyklos mikroklimatas. Jaunų mokytojų trūkumas. 

Išaugęs meninio ugdymosi poreikis neatitinka skiriamų 

mokyklai finansų. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

nėra tas įrankis, kuris padėtų visybiškai įvertinti mokyklos 

veiklą. Reikalinga atnaujinti mokyklos internetinį puslapį. 

Elektroninio dienyno įdiegimas (trūksta techninės bazės – 

kompiuterių, IT specialisto). 

 

_______________________________________ 
 


