
1 

 

PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 

 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Praėjusiais 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. 

2016 m. spalio 1 d. mokykloje mokėsi 780 mokiniai, iš jų 424 muzikinio ugdymo 

programose: 74 fortepijono, 48 smuiko, 36 klasikinės gitaros, 7 violončelės, 39 merginų, 9 

berniukų, 50 popchoro, 6 solinio dainavimo, 25 sintezatoriaus,  28 akordeono, 39 kanklių, 11 

birbynės, 8 lumzdelio, 2 skrabalų, 11 fleitos, 4 klarneto, 13 saksofono, 19 varinių pučiamųjų, 7 

mušamųjų instrumentų specialybių mokiniai; 184 choreografijos ugdymo programose: 115 lietuvių 

liaudies šokio, 69 baleto specialybių. Trumpalaikes neformaliojo švietimo programas buvo 

pasirinkę 195 mokiniai. 

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 m. pagal šia programą mokėsi 17 mokinių (fortepijono, klasikinės gitaros, fleitos, 

valtornos, trimito, saksofono, kanklių, chorinio dainavimo specialybių). Profesinės linkmės 

muzikinio ugdymo programos mokiniai dalyvavo konkursuose ir festivaliuose, meistriškumo 

pamokose, koncertuose ir kt. veikloje. 

Mokykla didžiuojasi mokinių pasiekimais tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose 

konkursuose. Į Panevėžio miesto gabiausiųjų mokinių ir mokytojų pagerbimo šventę,  buvo 

pakviesti ir apdovanoti mūsų mokyklos mokiniai: G. Aleknavičiūtė, K. Sakalauskaitė E. Šarinskas, 

M. Etxezarreta, P. Sakalauskas, J. Šimonytė, J. Kaselis, M. Tušas, I. Steponiūtė, D. Gintautas ir  jų 

mokytojai: D. Kaselis, G. Beleckienė, J. V. Klišienė, I. Gustienė, A. Alijošaitis, E. Mėlynavičienė. 

2016 m. rugsėjo 1 d. dirbo 75 mokytojai: 9 mokytojai ekspertai, 39 mokytojas metodininkas, 

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

sumanymais ir kūriniais, stebėdami kolegų pamokas.2016 metais mūsų mokyklos mokytojai vedė 

51 atvirą pamoką, stebėjo 42 kolegų pamokas, dalyvavo 18 meistriškumo pamokų.  

Projektų vykdymas – vienas iš mokyklos veiklos prioritetų. Vystydama muzikinį ir 

choreografinį ugdymą, populiarindama vaikų ir suaugusiųjų meninę raišką, sudarydama sąlygas 

profesionalaus meno sklaidai, 2016 metais mokykla įgyvendino įvairaus pobūdžio 14 projektų. 

Mokyklai neformaliojo vaikų švietimo mokyklų aplinkos išlaikymo programai finansuoti 

2016 metais skirta 951,5 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšos - 809,5 tūkst. Eur, pajamų įmokų į biudžetą 

lėšos – 107,0 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos - 26,0 tūkst. Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. mokykla 

surinko 113271,03 Eur pajamų,  GPM 2 % paramos lėšų gavo 1616,21 Eur., paramos - 300,00 

Eurų. Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas 23684,00 Eur finansavimas, iš jų: Kultūros 

tarybos fondo lėšos – 11000,00 Eur, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos lėšos – 

12684,00 Eur, tame skaičiuje neformaliojo vaikų švietimo lėšos (NVŠ) 11108,00 Eur. 
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II. MOKYKLOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Mokykla savo veiklą organizuoja 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 2014-2016 metų strateginių planu (Panevėžio muzikos mokyklos 

direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-70), Mokyklos 2015-2016 m. m. (Panevėžio 

muzikos mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-160) ir 2016-2017 m. m (Panevėžio 

muzikos mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-74) 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. 

2016 m. mokykla, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų rengimo įgyvendinimo patvirtinimo“ tęsė naujas Pradinio ir Pagrindinio 

muzikinio, Pradinio choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. 2016 m.  

tęsiama buvo Pagrindinio choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 

sėkmingai įgyvendinamos Ankstyvojo muzikinio, Parengiamojo muzikinio, Muzikos mėgėjų, 

Kryptingo meno kolektyvuose, Kryptingo muzikinio, Meninės saviraiškos, Suaugusiųjų muzikinio, 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo, Ankstyvojo baleto programos. 

Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-1680 

„Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2016 m. skelbti 

konkursai ankstyvojo muzikinio ugdymo ritmikos ir judesio, baleto sceninio šokio ansamblio, 

fleitos, mušamųjų instrumentų, smuiko, fortepijono mokytojo pareigoms.  

Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ir choreografijos ugdymo programas, daug dėmesio 

buvo skiriama ugdymo turinio individualizavimui. Mokiniai buvo skatinami bendrauti, 

bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę. Veiksmingas šios veiklos 

organizavimas, sudarė tinkamas sąlygas mokiniams mokytis pagal savo gebėjimus, nuosekliai 

mokytis naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyti naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų. Buvo 

siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. 

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

švietimo tobulinimo uždavinių. Mokykla 2016 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. 

2016 m. Mokyklos parengtos neformaliojo švietimo programos pradėtos įgyvendinti 

„Rožyno“ ir „Aušros“ progimnazijose, „Skaistakalnio“ pagrindinėje mokykloje. 

 

III. MOKYKLOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

2016 m. mokykloje veikė šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, 

Metodinė taryba.  

Per ataskaitinius kalendorinius metus Mokyklos taryba posėdžiavo 10 kartų. Posėdžių metu 

svarstyti mokyklos strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonių įgyvendinimo siūlymai, mokyklos 
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veiklos tobulinimo, formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius 

klausimai, derintas 2016 metų mokyklos veiklos planas, 2015-2016 m. m. ugdymo planas, 

svarstytos aktualios mokyklos gyvenime iškylančios problemos, nagrinėtos mokytojų, mokinių ir 

tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų), bendruomenės narių iniciatyvos. 

Mokytojų taryba buvo sušaukta 7 kartus. Posėdžiuose svarstyti muzikinio ir choreografijos 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformalaus švietimo programų rengimo ir įgyvendinimo 

klausimai, ugdymo sąlygų gerinimo perspektyvos, mokinių ugdymo(si) rezultatai, pedagoginės 

veiklos tobulinimo būdai ir galimybės, teikti siūlymai dėl mokyklos 2016 metų veiklos plano, 2015-

2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. planų rengimo ir įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo ir kiti klausimai. 

2016 metais surengta 13 Metodinės tarybos posėdžių. Metodinė taryba teikė siūlymus 

rengiant atnaujintas muzikinio ir choreografijos pradinio ir muzikinio pagrindinio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas, atsižvelgdama į rekomendacijas dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo; koordinavo skyrių veiklą, 

analizavo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; iniciavo mokyklos mokytojų gerosios 

pedagoginės patirties sklaidą; derino 2016 metų skyrių veiklas, renginių planavimą; svarstė tėvų 

(globėjų) prašymus dėl mokinių išbraukimo, priėmimo į programas, mokytojų keitimo; 2015-2016 

m. m. baigiamųjų egzaminų tvarkos, komisijų sudarymo, mokinių priėmimo į mokyklą, mokslo 

metų užbaigimo ir pažymėjimų įteikimo šventės organizavimo; profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo programų įgyvendinimo; prioritetinių 2016-2017 m. m. konkursų ir kitus klausimus.  

Praėjusiais 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. 

2016 m. sausio 4 d. mokykloje mokėsi 737 mokiniai, iš jų – 419 muzikinio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo, 185 choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programose, 18 profesinės krypties modulio programoje. Trumpalaikes neformaliojo švietimo 

programas buvo pasirinkę 140 mokinių. 25 mokiniai mokėsi dviejose programose.  

2016 m. spalio 1 d. mokykloje mokėsi 780 mokiniai, iš jų 424 muzikinio ugdymo 

programose: 74 fortepijono, 48 smuiko, 36 klasikinės gitaros, 7 violončelės, 39 merginų, 9 

berniukų, 50 popchoro, 6 solinio dainavimo, 25 sintezatoriaus,  28 akordeono, 39 kanklių, 11 

birbynės, 8 lumzdelio, 2 skrabalų, 11 fleitos, 4 klarneto, 13 saksofono, 19 varinių pučiamųjų, 7 

mušamųjų instrumentų specialybių mokiniai; 184 choreografijos ugdymo programose: 115 lietuvių 

liaudies šokio, 69 baleto specialybių. Trumpalaikes neformaliojo švietimo programas buvo 

pasirinkę 195 mokiniai. 

2016 metais muzikinės ir choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

baigė 70 mokinių ir gavo Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus (kodas 

9201). Neformaliojo muzikinio ugdymo pažymėjimai įteikti 13 fortepijono, 4 smuiko, 1 

violončelės, 2 klasikinės gitaros, 3 pučiamųjų instrumentų, 9 tautinių instrumentų, 1 sintezatoriaus, 

3 akordeono, 8 chorinio dainavimo, 1 solinio dainavimo, 9 baleto, 3 šiuolaikinių šokių, 13 liaudies 

šokių specialybių mokiniams.  

2016 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. 2015-2016 m. m. programoje mokėsi 18 mokinių (fortepijono, smuiko, klasikinės 

gitaros, fleitos, valtornos, trimito, saksofono, kanklių, chorinio dainavimo specialybių); 2016 - 2017 
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m. m.  – 12 mokinių (fortepijono, smuiko, violončelės, klasikinės gitaros, fleitos, valtornos, 

saksofono, kanklių). Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programos mokiniai dalyvavo 

konkursuose ir festivaliuose, meistriškumo pamokose, koncertuose ir kt. veikloje. 

Mokykla miesto bendruomenei pasiūlė 7 Neformalaus ugdymo programas: Ankstyvasis 

baletas, Ankstyvasis muzikinis ugdymas, Parengiamasis muzikinis ugdymas, Muzikos mėgėjų 

programa, Kryptingas ugdymas meno kolektyvuose, Kryptingas muzikinis ugdymas, Meninė 

saviraiška (teatro studija, tautinių instrumentų studija, vokalinio ansamblio studija, šiuolaikinio 

šokio studija „Ferumija“ ir kt.).  

 Trečius metus veikianti Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa sudarė sąlygas visiems 

norintiems išmokti groti įvairiais muzikos instrumentais. 2016 metais šioje programoje mokėsi 15 

suaugusiųjų, kurie tobulino muzikavimo gebėjimus: fortepijonu, saksofonu, smuiku, fleita, gitara, 

kanklėmis ir  dainavimo. 

Siekdama sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, gebėjimų 

plėtotei, jų įtraukimui į prasmingas veiklas, mokykla parengė 14 (patvirtinta Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A-62) ir 2016 metais 

įgyvendino neformaliojo švietimo programas dviem etapais:  

I etapas – nuo vasario 1 dienos iki liepos 1 dienos, buvo įgyvendinamos 8 programos: 

Muzikavimo meno kolektyvuose programa (saksofonininkų ansamblis, jaunučių ir jaunių chorai, 

tautinių instrumentų orkestras, styginių instrumentų orkestras ir ansamblis, kanklininkių ansamblis, 

akordeonininkų ansamblis, popchoras, pučiamųjų instrumentų orkestras); „Teatras – savęs atradimų 

mokykla“; gitaristų studija; „Liaudies instrumentų pasaulyje“; kanklininkių ansamblis „Virpančios 

stygos“; „Šokių ritmai nuo retro iki hauso“; baleto studija; dainavimo studija; kryptingo muzikinio 

ugdymo programa. Programose dalyvavo 195 mokiniai;  

II etapas – nuo rugsėjo 1 dienos iki gruodžio 31 dienos, buvo įgyvendinamos 3 programos: 

Muzikavimo meno kolektyvuose programa (gitaristų studija, saksofonininkų studija, jaunučių ir 

jaunių chorai, tautinių instrumentų orkestras, styginių instrumentų ansamblis ir orkestras, 

kanklininkių ansamblis, akordeonininkų ansamblis, dainavimo studija, popchoras, skudučiavimo 

studija); „Šokių ritmai nuo retro iki hauso“; „Teatras – savęs atradimų mokykla“. Programose 

dalyvavo 226 mokiniai. 

Mokykla didžiuojasi 2016 metų mokinių pasiekimais tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose konkursuose (žr. 1 lentelė). Į Panevėžio miesto gabiausiųjų mokinių ir mokytojų 

pagerbimo šventę, skirtą pagerbti 2015-2016 mokslo metais geriausius mokslo ir meno srityje 

pasiekusius Panevėžio miesto mokinius, buvo pakviesti ir apdovanoti mūsų mokyklos mokiniai: G. 

Aleknavičiūtė, K. Sakalauskaitė E. Šarinskas, M. Etxezarreta, P. Sakalauskas, J. Šimonytė, J. 

Kaselis, M. Tušas, I. Steponiūtė, D. Gintautas ir  jų mokytojai: D. Kaselis, G. Beleckienė, J. V. 

Klišienė, I. Gustienė, A. Alijošaitis, E. Mėlynavičienė. 

 

Mokyklos mokinių laimėjimai 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Konkursas 

Mokinio vardas, pavardė, 

mokytojas 
Pasiekimai 

Tarptautiniai konkursai, festivaliai 

1.  „XXI tarptautinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas“. Valmiera 

(Latvija) 

Emilis Šarinskas 6 kl. 

(mokyt. Gražina Beleckienė) 

I vieta 

Domas Gintautas 4 kl. 

(mokyt. Gražina Beleckienė) 

Diplomantas 

 

2.  Tarptautinis fortepijoninių 

ansamblių 6/8 rankomis 

konkursas. Bavarijos muzikos 

akademija, Vokietija 

Emilis Šarinskas 6 kl. 

Gabrielė Zuozaitė 6 kl. 

Domas Gintautas 4 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

I vieta 
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3.  I tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Menininkų 

duetas“. Carnikavos muzikos 

mokykla, Latvija 

Domas Gintautas 5 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

I vieta 

Emilis Šarinskas 7 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

Žiūri prizas už 

profesionalų grojimą 

4.  II tarptautinis konkursas 

„Jaunieji talentai“. Kupiškio 

meno mokykla 

Viltė Adakauskaitė 5 kl. (mokyt. 

Vidmanta Luomanienė) 

I vieta 

Jokūbas Kaselis 5 kl. I vieta 

Dovydas Levickis 2 kl. (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

II vieta 

Mantas Tušas 6 kl. II vieta 

Nikodemas Šutas 4 kl. (mokyt. 

Dalia Matulienė) 

III vieta 

Viltė Žostautaitė kryptingas 

muzikinis ugdymas (mokyt. Dalia 

Matulienė) 

III vieta 

5.  II tarptautinis vaikų, jaunimo 

ir suaugusiųjų meninės 

raiškos konkursas festivalis 

„Muzikos talentų lyga 2016“. 

Vilniaus kolegija 

Gabija Aleknavičiūtė (mokyt. Irina 

Gustienė) 

I vieta 

6.  XII tarptautinis populiarios 

dainos konkursas „Pavasario 

fiesta“. Kauno kultūros rūmai 

Ieva Jakubaitytė (mokyt. Irina 

Gustienė) 

III vieta 

7.  II tarptautinis Šimtmečio 

muzikos festivalis – 

konkursas. Heredia (Kosta 

Rika) 

Domas Gintautas 5 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

I vieta. Prizas už 

geriausiai atliktos 

lietuviškos muzikos 

interpretaciją. 

8.  Tarptautinis liaudies 

instrumentalistų konkursas – 

festivalis „Groju lietuvišką 

pjesę“. Rokiškio Rudolfo 

Lymano muzikos mokykla 

Austėja Varytė 7 kl. (mokyt. Dalia 

Matulienė) 

 

I vieta 

Agnė Bučinskaitė 6 kl. (mokyt. 

Dalia Matulienė) 

I vieta  

Martynas Radžius 2 kl. (mokyt. 

Alvyda Beržonienė) 

I vieta 

Dovydas Skuja 2 kl. (mokyt. 

Alvyda Beržonienė) 

I vieta 

Karolis Meškauskas 4 kl. (mokyt. 

Alvyda Beržonienė) 

I vieta 

Titas Pėža 5 kl. (mokyt. Alvyda 

Beržonienė) 

I vieta 

Matas Masilionis 6 kl. (mokyt. 

Alvyda Beržonienė) 

I vieta 

Rugilė Jakštaitė 4 kl. (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

I vieta 

Milėja Rimšaitė 3 kl. (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

I vieta 

Rugilė Mažuolytė 5 kl. (mokyt. 

Rima Mureikienė) 

I vieta 

Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ 

jaunesnioji grupė (mokyt. Rima 

I vieta 
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Mureikienė) 

Kanklininkių ansamblis (mokyt. 

Snieguolė Alijošaitienė) 

I vieta 

Armandas Mikėnas 2 kl. (mokyt. 

Vidas Klišys) 

I vieta 

Tomas Vinčiūnas 4 kl. (mokyt. 

Vidas Klišys) 

I vieta 

Arnas Šukys 3 kl. (mokyt. Vidas 

Klišys) 

I vieta 

Domantas Vilkas 4 kl. (mokyt. 

Vidas Klišys) 

I vieta 

Gabrielius Budreika 2 kl. (mokyt. 

Vidas Klišys) 

I vieta 

Ignas Mekėlis 4 kl. (mokyt. Vidas 

Klišys) 

I vieta 

Evelina Vaitoškaitė 3 kl. (mokyt. 

Jolanta Virginija Klišienė) 

I vieta 

Gabija Smulkaitė 6 kl. (mokyt. 

Jolanta Virginija Klišienė) 

I vieta 

Kanklininkių ansamblis (mokyt. 

Jolanta Virginija Klišienė) 

I vieta 

Rusnė Kaminskaitė 1 kl. (mokyt. 

Alvyda Beržonienė) 

II vieta 

Tautvydas Revaitis 2 kl. 

Anetė Kašėtaitė 3 kl. 

Karolis Kriščiūnas 2 kl. (mokyt. 

Vidas Klišys) 

II vieta 

Miglė Karaliūnaitė 3 kl. II vieta 

Yva Finevičiūtė 1 kl. III vieta 

9.  Tarptautinis muzikos 

festivalis – konkursas „Rising 

Star“ finalas 

Pop choras (mokyt. Irina Gustienė, 

Diana Ciobanu) 

I vieta 

Salomėja Vaisiūnaitė 5 kl. (mokyt. 

Irina Gustienė, Diana Ciobanu) 

I vieta  

Sofija Smetanina 4 kl. (mokyt. Irina 

Gustienė, Diana Ciobanu) 

II vieta 

10.  XI tarptautinis jaunųjų 

atlikėjų konkursas 

,,Linksmasis akordeonas“. 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija 

Tautvydas Šukys 5 kl. 

Elvina Bulbenkovaitė 6 kl. (mokyt. 

Lina Palivonienė) 

III vieta 

III vieta 

Respublikiniai konkursai, festivaliai 

1.  XIX nacionalinio Balio 

Dvariono konkurso II turas. 

Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Justina Šimonytė kryptingas 

muzikinis ugdymas 

Mokyt. Jolanta Virginija Klišienė 

II turo laureatė 

2.  VIII respublikinis J. S. Bacho 

jaunųjų pianistų konkursas. 

Vilniaus nacionalinė M. K. 

Čiurlionio meno mokykla 

Emilis Šarinskas 6 kl. 

(mokyt. Gražina Beleckienė) 

Diplomantas 

3.  II respublikinis konkursas Titas Pėža 5 kl. (mokyt. Alvyda II vieta 
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„Šiaurės Lietuvos 

kompozitorių dovana lietuvių 

liaudies instrumentams“. 

Šiaulių Dainų muzikos 

mokykla 

Beržonienė) 

Rugilė Jakštaitė 3 kl. II vieta 

Matas Masilionis 6 kl. (mokyt. 

Alvyda Beržonienė) 

III vieta 

4.  XIX Balio Dvariono 

nacionalinis pianistų ir 

stygininkų konkursas. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorija 

Vygaila Šulskis kryptingas 

muzikinis ugdymas (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

Diplomantas 

Justina Šimonytė kryptingas 

muzikinis ugdymas (mokyt. Jolanta 

Virginija Klišienė 

Laureatė, specialaus 

prizo „Už geriausią 

šiuolaikinio kūrinio 

atlikimą“ laimėtoja 

5.  IV respublikinis Jono Urbos 

stygininkų konkursas. 

Vilniaus nacionalinė M. K. 

Čiurlionio menų mokykla 

Kornelija Sakalauskaitė 7 kl. 

(mokyt. Eugenija Mėlynavičienė) 

III vieta 

Vygaila Šulskis (mokyt. Kornelija 

Petkutė) 

Diplomantas  

6.  IV Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų jaunųjų pianistų 

etiudų konkursas „Jaunieji 

virtuozai“. Vilniaus 

Karoliniškių muzikos 

mokykla 

Emilis Šarinskas 6 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

I vieta 

Domas Gintautas 4 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

I vieta 

Gabrielė Zuozaitė 6 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

III vieta 

7.  Respublikinis muzikos 

(meno) mokyklų 

fortepijoninių ansamblių ir 

koncertmeisterių konkursas 

„Akcentai“ (fortepijoninis 

ansamblis šešiomis 

rankomis). Kauno I-oji 

muzikos mokykla 

Emilis Šarinskas 6 kl. 

Gabrielė Zuozaitė 6 kl. 

Domas Gintautas 4 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

 

Laureatai 

8.  IV respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas „...nuo 

baroko iki romantizmo“. 

Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokykla 

Emilis Šarinskas 6 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

Laureatas 

Domas Gintautas 4 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

II vieta 

9.  XXIV respublikinis J. 

Pakalnio jaunųjų atlikėjų 

pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų konkursas. 

Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija 

Mantas Tušas 5 kl. (mokyt. Darius 

Kaselis) 

I vieta 

Indrė Steponiūtė 3 kl. (mokyt. 

Alvydas Alijošaitis) 

I vieta 

Jokūbas Kaselis 4 kl. (mokyt. 

Darius Kaselis) 

II vieta 

Marta Etxezarreta 6 kl. II vieta 

Neringa Savickytė 6 kl. (mokyt. 

Justinas Mačys) 

II vieta 

10.  II Lietuvos mokinių 

konkursas „Muzikos 

olimpas“. Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla 

Rugilė Jakštaitė 3 kl. (mokyt. Rima 

Mureikienė, Vaiva Šateikaitė) 

I vieta 

Salomėja Vaisiūnaitė 5 kl. (Jolanta 

Virginija Klišienė, Alina 

Beleckienė) 

II vieta 

Anetė Kašėtaitė 3 kl. (mokyt. Vidas III vieta 
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Klišys, Rimutė Stankuvienė) 

11.  I respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų profesinės 

linkmės muzikinio ugdymo 

modulio jaunųjų atlikėjų ir 

kamerinių ansamblių 

konkursas. Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykla 

Emilis Šarinskas 6 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

I vieta ir diplomas už 

geriausiai atliktą 

XX-XXI a. kūrinį) 

Domas Gintautas 4 kl. (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

II vieta 

Kornelija Sakalauskaitė 7 kl. 

(mokyt. Eugenija Mėlynavičienė) 

II vieta 

Viltė Adakauskaitė 4 kl. (mokyt. 

Vidmanta Luomanienė) 

III vieta 

12.  IV respublikinis jaunųjų 

violončelininkų ir kamerinių 

ansamblių konkursas „Mano 

violončelė“. Vilniaus 

Broniaus Jonušo muzikos 

mokykla 

Dovydas Levickis 1 kl. 

Domas Gintautas 5 kl. (mokyt. 

Kornelija Petkutė, Gražina 

Beleckienė) 

Laureatai kamerinių 

ansamblių grupėje 

13.  Respublikinis konkursas 

„Mažieji talentai 2016“. 

Utenos muzikos mokykla 

Elzė Kęstaitytė 1 kl. (mokyt. Irma 

Paurienė) 

Laureatė 

14.  III respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų festivalis – 

konkursas „Iš lobių skrynios“ 

Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla 

Mingailė Rutkūnaitė 4 kl. (mokyt. 

Jolanta Navardauskienė) 

Laureatė 

Gabrielė Jankevičiūtė 4 kl. (mokyt. 

Vaiva Šateikaitė) 

Diplomantė 

15.  Dainiaus Trinkūno Lietuvos 

jaunųjų pianistų festivalis – 

konkursas. Šiaulių I-oji 

muzikos mokykla 

Roberta Kalkytė 2 kl. (mokyt. Dalia 

Matulienė) 

Laureato diplomas 

už geriausiai atliktą 

lietuvišką pjesę 

Nikodemas Šutas 4 kl. (mokyt. 

Dalia Matulienė) 

Diplomantas 

Viltė Žostautaitė kryptingas 

muzikinis ugdymas (mokyt. Dalia 

Matulienė) 

Diplomantė 

16.  Respublikinis solfedžio 

konkursas „Kaunas 2016“. 

Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija 

Saulė Cechanavičiūtė 5 kl. 

Rugilė Garbaliauskaitė 5 kl. 

Goda Mickevičiūtė 5 kl. (mokyt. 

Giedrė Jatautytė) 

Kanonų konkurso 

laureatės  

17.  Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkursas „Dainų 

dainelė“. Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Gabija Aleknavičiūtė 7 kl. (mokyt. 

Irina Gustienė) 

Laureatė (Zoninis 

etapas) 

18.  Respublikinis dainos 

konkursas „Skambėk Dzūkija 

2016“. Varėnos kultūros 

centras 

Pop choro vyresnioji grupė (mokyt. 

Irina Gustienė) 

I vieta 

Ieva Jakubaitytė (mokyt. Irina 

Gustienė) 

II vieta 

19.  IV respublikinis antrojo 

instrumento (fortepijono) 

konkursas „Su šypsena“. 

Kauno A. Kačanausko 

muzikos mokykla 

Gabrielė Jankevičiūtė 4 kl. (mokyt. 

Vaiva Šateikaitė) 

Diplomantė 

20.  Respublikinis skrabalininkų Anetė Kašėtaitė 3 kl. (mokyt. Vidas II vieta 
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festivalis „Medinis žirgelis“. 

Pakruojo kultūros centras 

Klišys) 

Gabrielius Budreika 2 kl. (mokyt. 

Vidas Klišys) 

III vieta 

21.  Respublikinis ansamblinio 

muzikavimo festivalis 

„Vyturėlis“. Kauno „Vyturio“ 

gimnazija 

Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ 

jaunesnioji grupė (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

Nominacija 

ryškiausiam B1 

kategorijos 

ansambliui 

Nikodemas Šutas 3 kl.  

Gabija Šutaitė 4 kl. 

(mokyt. Dalia Matulienė) 

Nominacija 

geriausias ansamblis 

(diplomas) 

22.  Muzikuojančių šeimų 

festivalis – konkursas „Gaidų 

pynė“. Vilniaus Balio 

Dvariono muzikos mokykla 

Urtė Dambrauskaitė 4 kl. 

Elzė Dambrauskaitė 4 kl. 

Rugilė Jakštaitė 4 kl. (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

III vieta 

23.  VI respublikinis lietuviškos 

muzikos festivalis – 

konkursas „Atlėk sakale“. 

Alytaus muzikos mokykla 

Urtė Dambrauskaitė 4 kl. 

Elzė Dambrauskaitė 4 kl. 

Rugilė Jakštaitė 4 kl. (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

II vieta 

24.  XVII styginių festivalis 

ARCO. Kauno Juozo 

Naujalio muzikos gimnazija 

Dovydas Levickis 2 kl. (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

Laureatas  

25.  VII respublikinis vaikų ir 

jaunimo liaudies bei mišrių 

instrumentų ansamblių 

konkursas – festivalis 

„Tirlytis“. Panevėžio muzikos 

mokykla 

Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ 

vyresnioji grupė (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

I vieta 

Kanklininkių ansamblis (mokyt. 

Snieguolė Alijošaitienė) 

I vieta 

Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ 

jaunesnioji grupė (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

II vieta 

Jungtinis kanklininkių ansamblis 

(mokyt. Jolanta Virginija Klišienė, 

Snieguolė Alijošaitienė) 

III vieta 

26.  Aukštaitijos krašto M. J. 

Černienės vardo jaunųjų 

stygininkų festivalis – 

konkursas. Panevėžio 

Vytauto Mikalausko menų 

gimnazija 

Matas Turčinskas 4 kl. (mokyt. 

Birutė Juodviršienė) 

Laureatė 

Ignė Povilonytė 2 kl. (mokyt. 

Eugenija Mėlynavičienė) 

Laureatė 

Žanas Užalinskas 6 kl.  

Žaneta Užalinskaitė 4 kl. (mokyt. 

Violeta Kudūkienė) 

Laureatas 

Laureatė  

Tautvydas Kozmianas 2 kl. (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

Laureatas 

Patricija Šukytė 6 kl. (mokyt. 

Vidmanta Luomanienė) 

Laureatė  

Patricija Kisielytė 3 kl. (mokyt. 

Sigita Sičiūnienė) 

Laureatė  

Gerda Valkiūnaitė 3 kl.  

Viktorija Batalova 2 kl. (mokyt. 

Birutė Juodviršienė) 

Diplomantė 

Rebeka Skrudupė 2 kl.  

Agnė Glebavičiūtė 2 kl.  

Diplomantės 
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Greta Leonavičiūtė 3 kl. (mokyt. 

Vidmanta Luomanienė) 

Adas Putauskas 4 kl. (mokyt. Sigita 

Sičiūnienė) 

Diplomantas 

 

Mokinių koncertinė veikla  

 

Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, galimybes, sudarytos galimybės mokiniams 

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

pasiūla miesto bendruomenei. 2016 metais klausytojai turėjo galimybę susipažinti su įvairaus žanro 

ir stiliaus muzika. Mūsų ugdytiniai dalyvavo: 

Gabiausiųjų Panevėžio miesto jaunųjų atlikėjų koncerte - Lukas Čenys 5 kl., Simonas 

Pažemeckas 6 kl. (mokyt. D.Šatrauskienė); Rugilė Jakštaitė 3 kl. (mokyt. R.Mureikienė); Justina 

Šimonytė (kryptingas muzikinis ugdymas)(mokyt. J.V.Klišienė); Dovydas Levickis 1 kl. (mokyt. 

K.Petkutė); Augustas Vešiota 4 kl. (mokyt. R.Januševičius); Kornelija Sakalauskaitė 7 kl. (mokyt. 

E.Mėlynavičienė); Viltė Adakauskaitė 4 kl., Rugilė Garbaliauskaitė 5 kl. (mokyt. V.Luomanienė); 

Elzė Kęstaitytė 1 kl. (mokyt. I.Paurienė); Marta Etxezarreta 6 kl., Indrė Steponiūtė 3 kl. (mokyt. 

A.Alijošaitis); Jokūbas Kaselis 4 kl., Mantas Tušas 5 kl. (mokyt. D.Kaselis); Paulius Sakalauskas 7 

kl. (mokyt. K.Adamonienė); Emilis Šarinskas 6 kl., Gabrielė Zuozaitė 6 kl., Domas Gintautas 4 kl. 

(mokyt. G.Beleckienė). 

Panevėžio muzikos ir Gamtos mokyklų mokinių koncerte, skirtame Žemės dienai 
paminėti koncertavo Pijus Šukys 1 kl. (mokyt. D.Šatrauskienė); Salvijus Sriubas 5 kl., Matas 

Masilionis 6 kl., Modestas Malinauskas 6 kl. (mokyt. A.Beržonienė); Indrė Savickytė 4 kl., Adas 

Putauskas 3 kl. (mokyt. S.Sičiūnienė); Dovydas Levickis 1 kl., Tautvydas Kozmianas 1 kl., Julija 

Driukaitė 7 kl. (mokyt. K.Petkutė); Marta Etxezarreta 6 kl., Indrė Steponiūtė 3 kl., Nedas 

Venskavičius 4 kl. (mokyt. A.Alijošaitis). 

I respublikiniame ansamblinio muzikavimo festivalyje „Vyturėlis“ Kauno „Vyturio“ 

gimnazijoje - Egidijus Skrebė 6 kl. (mokyt. A.Vinckienė); Simonas Radžius 5 kl. (mokyt. 

R.Frankienė) 

Kauno VI akordeonistų festivalyje – maratone - Lukas Čenys 5 kl., Simonas Pažemeckas 

6 kl.  (mokyt. D.Šatrauskeinė); 

Tarptautiniame festivalyje „Akordeonų šėlsmas 2016“ Pasvalio muzikos mokykloje - 

Dovilė Rolytė 5 kl., Eglė Milinskaitė 1 kl., Lukas Milinskas 2 kl. (mokyt. S.Palivonas); Lukas 

Čenys 5 kl., Simonas Pažemeckas 6 kl. (mokyt. D.Šatrauskienė). 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos festivalyje „Kanklės plius“ - Kipras 

Lukoševičius (kryptingas muzikinis ugdymas); Viltė Adakauskaitė 5 kl. (mokyt. V.Luomanienė). 

XXIV respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 

konkurso laureatų  koncertas Lietuvos teatro ir muzikos akademijos didžiojoje salėje - 

Jokūbas Kaselis 4 kl. (mokyt. D.Kaselis); Indrė Steponiūtė 3 kl. (mokyt. A.Alijošaitis). 

Vilniaus Jaunųjų talentų fiestoje, skirta tarptautinei vaikų ginimo dienai su Vilniaus 

miesto savivaldybės Šv. Kristoforo orkestru - Domas Gintautas 4 kl. (mokyt. G.Beleckienė). 

Koncerte, skirtame Mokytojo dienai paminėti Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijoje - 

Aida Rutkauskaitė 6 kl., Renata Norvaišaitė 6 kl., Dominykas Griciūnas 5 kl. (mokyt. 

V.Tichanavičius); Simona Gudinskaitė 2 kl., Goda Glebavičiūtė 6 kl., Gabrielė Jankevičiūtė 5 kl. 

(mokyt. V.R.Sikorskis). 

Koncerte „Draugystės tiltai“ su Pasvalio muzikos mokyklos mokiniais - Dominykas 

Griciūnas 5 kl., Renata Norvaišaitė 6 kl. (mokyt. V.Tichanavičius); Goda Glebavičiūtė 6 kl., Rugilė 

Radzivonaitė 5 kl., Gabrielė Jankevičiūtė 5kl. (mokyt. V.R.Sikorskis).  

Koncerte „Draugystės tiltai“ su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos 

mokyklos saksofonininkais - Jokūbas Kaselis 4 kl., Martyna Aleksandravičiūtė 5 kl., Mantas 
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Tušas 5 kl., Balys Čepėnas 5 kl., Paulius Sakalauskas (kryptingas muzikinis ugdymas), Benas 

Ridikas (kryptingas muzikinis ugdymas) (mokyt. D.Kaselis). 

Koncerte „Draugystės tiltai“ su Raseinių ir Kupiškio meno mokyklų fleitininkais - Elzė 

Kęstaitytė 2 kl. (mokyt. I.Paurienė). 

Laisvės gynėjų dienos koncerte Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre - Ignas 

Mekėlis 4 kl., Domantas Vilkas 4 kl., Tomas Vinčiūnas 4 kl., Arnas Šukys 3kl. (mokyt. V.Klišys); 

Miglė Karaliūnaitė 3 kl. (mokyt. J.V.Klišienė); Martyna Aleksandravičiūtė 5 kl. (mokyt. D.Kaselis); 

Gabija Juozapaitytė  2 kl. (mokyt. D.Kazakevičienė); Anabelė Valentėlytė 3 kl. (mokyt. 

S.Alijošaitienė). 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos koncerte mokykloje - Salvijus Sriubas 5 kl., Matas 

Masilionis 6 kl., Modestas Malinauskas 6 kl. (mokyt. A.Beržonienė); Eglė Šukytė 6 kl., Rugilė 

Mažuolytė 4 kl. (mokyt. R.Mureikienė); Gabija Juozapaitytė 3 kl. (mokyt. D.Kazakevičienė); 

Anabelė Valentėlytė 3 kl. (mokyt. S.Alijošaitienė); Domantas Vilkas 4 kl., Tomas Vinčiūnas 4 kl., 

Anetė Kašėtaitė 3 kl. (mokyt. V.Klišys); Liucija Vaisiūnaitė 5 kl., Gabija Smulkaitė 6 kl. (mokyt. 

J.V.Klišienė). 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos koncerte Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir 

Povilo bažnyčioje - Salvijus Sriubas 5 kl., Matas Masilionis 6 kl., Modestas Malinauskas 6 kl. 

(mokyt. A.Beržonienė); Tomas Vinčiūnas 4 kl., Domantas Vilkas 4 kl., Ignas Mekėlis 4 kl. (mokyt. 

V.Klišys); Miglė Karaliūnaitė 3 kl., Salomėja Vaisiūnaitė 5 kl. (mokyt. J.V.Klišienė); Viltė 

Adakauskaitė 4 kl. , (mokyt. V.Luomanienė); Dovydas Levickis 1 kl. (mokyt. K.Petkutė); Žaneta 

Užalinskaitė (mokyt. V.Kudūkienė); Ainė Koncytė 4 kl., Mingailė Rutkūnaitė 2 kl. (mokyt. 

A.Bagdonienė); Fausta Paškevičiūtė 7 kl., Saulė Cechanavičiūtė 5 kl., Gerda Valkiūnaitė 2 kl. 

(mokyt. B.Juodviršienė). 

II Lietuvos mokinių konkurso „Muzikos olimpas“ laureatų koncertas Vilniaus miesto 

savivaldybėje - Anetė Kašėtaitė 3 kl. (mokyt. V.Klišys); Rugilė Jakštaitė 3 kl. (mokyt. 

R.Mureikienė); Salomėja Vaisiūnaitė 3kl. (mokyt. J.V.Klišienė). 

Jubiliejiniame J. Masiulio knygynui 110 renginyje „Muzikinis kaleidoskopas knygų 

apsuptyje“ koncertavo Gintarė Kriščiūnaitė  2 kl., Adrija Rėja Rimonytė  3 kl., Evelina 

Krikštaponytė 6 kl., Lukrecija Kasparavičiūtė 4 kl., Lukrecija Liaskovskaja 4 kl., Jogailė Jarovojūtė  

4 kl., Rusnė Bakonytė 5 kl., Pedro Ricart Ojeda 6 kl. (mokyt. L. Martinkutė); Dovilė Rolytė 5 kl., 

Eglė Milinskaitė 1 kl., Lukas Milinskas 2 kl. (mokyt. S.Palivonas); Egidijus Skrebė 6 kl. (mokyt. 

A.Vinckienė); Simonas Radžius 5 kl. (mokyt. R.Frankienė); Lukas Čenys 5 kl., Simonas 

Pažemeckas 6 kl. (mokyt. D.Šatrauskienė.); Rosvita Čekanauskaitė 6 kl., Titas Pėža 5 kl., Karolis 

Meškauskas 4 kl. (mokyt. A.Beržonienė); Anabelė Valentėlytė 3 kl. (mokyt. S.Alijošaitienė); Arijus 

Dambrauskas 1 kl., Armandas Mikėnas 2 kl., Tautvydas Revaitis 2 kl., Karolis Kriščiūnas 2 kl., 

Gabrielius Budreika 2 kl., Arnas Šukys 3 kl., Ignas Mekėlis 4 kl., Tomas Vinčiūnas 4 kl., Anetė 

Kašėtaitė 3 kl., Jokūbas Kašėta 3 kl. (mokyt. V.Klišys); Yva Finevičiūtė 1 kl., Evelina Vaitoškaitė 

3kl., Miglė Karaliūnaitė 3 kl., Austėja Vaisiūnaitė 4 kl., Gabija Smulkaitė 6 kl. (mokyt. J. V. 

Klišienė); Saulė Cechanavičiūtė 5 kl., Gerda Valkiūnaitė 2 kl., Ugnė Misevičiūtė 4 kl. (mokyt. 

B.Juodviršienė); Žanas Užalinskas 5 kl. (mokyt. V.Kudūkienė); Viltė Adakauskaitė 4 kl. (mokyt. 

V.Luomanienė); Kajus Juzėnas 2 kl., (mokyt. V.Laučiškis); Ainė Koncytė 5 kl. (mokyt. 

A.Bagdonienė) ; Julija Driukaitė 7 kl. (mokyt. K.Petkutė); Benas Svetika 7 kl. (mokyt. 

S.Sičiūnienė); Aivaras Degenis 5 kl. (mokyt. E. Mėlynavičienė); Eimantas Skrebė 4 kl. (mokyt. 

E.Laureckas); Marta Etxezarreta 6 kl., Indrė Steponiūtė 3 kl., Nedas Venskavičius 4 kl. (mokyt. 

A.Alijošaitis); Jokūbas Kaselis 4 kl., Martyna Aleksandravičiūtė 5 kl., Mantas Tušas 5 kl., Balys 

Čepėnas 5 kl., Paulius Sakalauskas (kryptingas muzikinis ugdymas), Benas Ridikas (kryptingas 

muzikinis ugdymas) (mokyt. D.Kaselis); Gabija Šutaitė 4 kl., Nikodemas Šutas 3 kl., Aurėja 

Černytė 2 kl., Mila Andrejeva 2 kl. (mokyt. D.Matulienė); Greta Vaitkevičiūtė 6 kl. (mokyt. 

I.Diksienė); Emilis Šarinskas 6 kl. (mokyt. G.Beleckienė); Miglė Onaitytė 3 kl., Beatričė Urbonaitė 

4 kl., Adrija Budnikaitė 1 kl. (mokyt. D.Gudienė); Jaunius Daubaras 6 kl., Saulė Cechanavičiūtė 5 

kl. (mokyt. S.Paskačimaitė – Sipavičienė);  
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Koncerte J. Masiulio knygyne. Labdaros akcijoje - Fausta Paškevičiūtė 7 kl. (mokyt. 

V.Kudūkienė); Julija Driukaitė 7 kl. (mokyt. K.Petkutė); Gerda Valkiūnaitė 2 kl. (mokyt. 

B.Juodviršienė); Eimantas Skrebė 4 kl. Dominykas Vertelka 3 kl. (mokyt. E.Laureckas). 

Kompozitoriaus Felikso Bajoro kūrybos vakare - Rugilė Garbaliauskaitė 6 kl. (mokyt. 

V.Luomanienė ); Aivaras Degenis 5 kl. (mokyt. E.Mėlynavičienė); Mila Andrejeva 2kl. (mokyt. 

D.Matulienė). 

Antrojo instrumento mokinių koncerte „Muzikos garsai“ - Evelina Krikštaponytė 6 kl. 

(mokyt. L.Martinkutė); Tomas Ricart Ojeda 5 kl., Pedro Ricart Ojeda 5 kl. (mokyt. D.Kaselis); 

Gruodis Stakelė 5 kl. (mokyt. D.Matulienė); Jokūbas Kaselis 4 kl. (mokyt. I.Diksienė); Simona 

Stancelytė 5 kl. (mokyt. A.Sakalauskienė); Viktorija Morkūnaitė 5 kl. (mokyt. G.Iljinas); Rūta 

Baltušnikaitė 3 kl. (mokyt. L.Stundžienė); Ema Leikaitė 4 kl., Ugnė Sundejevaitė 5 kl. (mokyt. 

J.Kasmauskienė); Gaila Aleknaitė 4 kl. (mokyt. R.Vaičekonienė); Milanas Rinkevičius 4 kl. 

(mokyt. J.Navardauskienė); Renata Andrikonytė 6 kl. (I.Petrauskienė); Gabrielė Jankevičiūtė 4 kl. 

(mokyt. V.Šateikaitė); Anabelė Valentelytė 4 kl. (mokyt. A.Bružienė); Sibilė Petravičiūtė 3 kl., 

Jonas Červonikas 4 kl. (mokyt. G.Jatautytė). 

Koncerte „Lotynų Amerikos ritmai“ - Jogailė Jarovojūtė 4 kl., Lukrecija Kasparavičiūtė 4 

kl. (mokyt. L.Martinkutė); Ainė Koncytė 4 kl., Mingailė Rutkūnaitė 2 kl. (mokyt. A.Bagdonienė); 

Žaneta Užalinskaitė 3 kl. (mokyt. V.Kudūkienė); Gerda Valkiūnaitė 2 kl. (mokyt. B.Juodviršienė); 

Fausta Paškevičiūtė 7 kl. (mokyt. V.Šateikaitė). 

Fortepijono skyriaus „Etiudų šventėje“ - Austėja Vingrytė 4 kl., Gustė Andriūnaitė 5 kl., 

Viktorija Boglajevaitė 5 kl. (mokyt. K.Adamonienė); Roberta Kalkytė 2 kl., Mila Andrejeva 2 kl., 

Žygimantas Gaudėšius 2 kl., Aurėja Černytė 2 kl., Nikodemas Šutas 3 kl., Gabija Šutaitė 4 kl., Eglė 

Stankūnaitė 4 kl., Agnė Bučinskaitė 6 kl. (mokyt. D.Matulienė); Monika Navakaitė 3 kl. , Rusnė 

Simonavičiūtė 3 kl., Paulius Svetika 4 kl. (mokyt. S.Varašinskaitė); Beatričė Urbonaitė 4 kl. 

(mokyt. D.Gudienė); Gabija Butėnaitė 5 kl., Emilija Vidugirytė 4 kl., Juras Jasiulis 3 kl., Rusnė 

Bakonytė 5 kl. (mokyt. R.Frankienė); Jaunius Daubaras 6 kl., Saulė Cechanavičiūtė 5 kl. (mokyt. 

S.Paskačimaitė – Sipavičienė). 

Fortepijono skyriaus projekte „Sveika ir sudie mokykla“ - Beata Blotnytė 7 kl., Paulius 

Sakalauskas 7 kl. (mokyt. K.Adamonienė); Viltė Žostautaitė 7 kl., Austėja Varytė 7 kl. (mokyt. 

D.Matulienė); Jonas Svetika 1 kl., Augustina Petrauskaitė 1 kl., Izabelė Požėlaitė 1 kl. (mokyt. 

S.Varašinskaitė); Greta Matuzevičiūtė 7 kl., Gintarė Pakėnaitė 7 kl., Kristina Valkiūnaitė 7 kl., 

Rusnė Rekašiūtė 1 kl. (mokyt. V.Vanagaitė); Oresta Tarabildaitė 1 kl. (mokyt. J.Vilienė). 

Fortepijono skyriaus mokinių koncerte „Muzikinis pavasaris“ - Paulius Sakalauskas 7 

kl., Austėja Vingrytė 4 kl., Viktorija Boglajevaitė 5 kl. (mokyt. K.Adamonienė); Gabrielė Aputytė 

(kryptingas muzikinis ugdymas), Neringa Pridotkaitė (kryptingas muzikinis ugdymas) (mokyt. 

S.Varašinskaitė); Matas Jonelis 5 kl., Karolina Matulytė 5 kl., Rusnė Liukpetrytė 6 kl. (mokyt. 

V.Vanagaitė); Greta Vaitkevičiūtė 6 kl. (mokyt. I.Diksienė); Miglė Onaitytė 3 kl., Ieva Jakubaitytė 

6 kl. (mokyt. D.Gudienė); Juras Jasiulis 2 kl., Gabija Butėnaitė 4 kl. (mokyt. R.Frankienė); Saulė 

Cechanavičiūtė 5 kl., Karmelė Etexezarreta 5 kl. (mokyt. S.Paskačimaitė – Sipavičienė). 

Panevėžio miesto gabiausių mokinių pagerbimo šventė – koncertas - Mantas Tušas 6 kl., 

Jokūbas Kaselis 6 kl., Paulius Sakalauskas (kryptingas muzikinis ugdymas) (mokyt. D.Kaselis), 

Kornelija Sakalauskaitė 7 kl. (mokyt. E.Mėlynavičienė). 

Koncerte S. Vainiūno namuose Vilniuje „Sugrąžintas į Tėvynę“, skirtame Vlado 

Jakubėnui - Mila Andrejeva 2 kl., Roberta Kalkytė 2 kl. (mokyt. D.Matulienė). 

III respublikiniame antrojo instrumento (fortepijono) muzikos festivalyje Kaune - 

Dovydas Levickis 2 kl. (mokyt. D.Matulienė). 

Muzikiniame edukaciniame projekte „Džiazą vaikams!“, Panevėžio ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje „Vaikystė “ - Gabrielė Aputytė (kryptingas muzikinis ugdymas), Neringa 

Pridotkaitė (kryptingas muzikinis ugdymas) (mokyt. S.Varašinskaitė). 
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Džinos Jasiūnienės parodos „Skraidantis kilimai ir kitos pasakos“ atidaryme 
Panevėžio dailės galerijoje - Emilis Šarinskas 6 kl., Gabrielė Zuozaitė 6 kl., Domas Gintautas 4 kl. 

(mokyt. G.Beleckienė). 

Respublikinio Vlado Jakubėno konkurso atidaryme Biržų pilies menėje - Emilis 

Šarinskas 6 kl. (mokyt. G.Beleckienė). 

Kalėdinėje mugėje CIDO arenoje - Arnas Šukys 4 kl., Anetė Kašėtaitė 4 kl. (mokyt. 

V.Klišys); Kamilė Petrauskaitė 7 kl. (mokyt. J.Jakubėnienė). 

Panevėžio muzikos mokyklos mokinių koncerte „Kalėdinė girlianda“ - Salvijus Sriubas 

6 kl. (mokyt. A.Beržonienė); Justina Šimonytė (kryptingas muzikinis ugdymas) (mokyt. 

J.V.Klišienė); Kajus Juzėnas 2 kl., Sibilė Petravičiūtė 2 kl. (mokyt. V.Laučiškis); Viltė 

Adakauskaitė 5 kl. (mokyt. V.Luomanienė); Dovydas Levickis 2 kl. (mokyt. K.Petkutė); Elzė 

Kęstaitytė 2 kl. (mokyt. I.Paurienė); Kotryna Glemžaitė 6 kl., Matas Kazlauskas 6 kl., Paulius 

Sakalauskas (kryptingas muzikinis ugdymas)(mokyt. K.Adamonienė); M. Andrejeva 2 kl., R. 

Kalkytė 2 kl. (mokyt. D.Matulienė); Domas Gintautas 5 kl., Emilis Šarinskas 6 kl. (mokyt. 

G.Beleckienė); baleto specialybė 5 kl. (mokyt. L.Girdžijauskienė), baleto specialybės 1 klasės 

ansamblis (mokyt. R.Gruzdė).  

Muzikos mokyklos mokiniai koncertavo ir kituose 2016 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  

 

2016 metais dauguma mokyklos meno kolektyvų dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, 

miesto, mokyklos renginiuose, respublikinėje moksleivių dainų šventėje. Mokyklos meno 

kolektyvai: kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“, dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“, Liaudies 

instrumentų orkestras, Popchoras, Jungtinis jaunučių ir jaunių choras buvo aktyvūs Aukštaitijos 

sostinės gimtadienio ir kituose miesto renginiuose. 

Įvairiapusė mokyklos dainų ir šokių ansamblio „Pynimėlis“ (vad. R. ir R. Bakanauskai) 

koncertinė veikla. Kolektyvas savo koncertines programas pristatė Tautinių šokių ir dainų 

festivalyje „Mes nupinsim šokių pynę 2016“ Panevėžio CIDO arenoje; projekte „Visa Lietuva 

šoka“ Panevėžio Laisvės aikštėje; Veprių miestelio Derliaus šventėje; Tarptautiniame tautinių šokių 

festivalyje Kekavos (Latvija) kultūros rūmuose;  renginyje „Vaikų arena 2016“ Panevėžio CIDO 

arenoje; tarptautiniame vaikų tautinių šokių festivalyje „Suk ratelį pasauliui“; šokių ansamblio 

„Liesma“ (Latvija) 70-mečiui paminėti koncerte;  TV projekte tautinių šokių kovos „Kadagys“; 

Tarptautiniame vaikų dainų ir šokių festivalyje „Friendship without borders“ (Bulgarija); 

Tarptautiniame vaikų šokių festivalyje „Lieldienu šūpoles“ (Latvija); 2016 metų Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“. 

Turininga kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ (vad. R. Mureikienė) koncertinė veikla miesto 

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

koncerte „Šv. Kūčių vakarą“; II respublikiniame muzikos ir meno mokyklų ansamblių festivalis 

„Kanklės Plus“ Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje; klubo „Ekranika“ šventiniame 

renginyje; Kovo 11-osios minėjime Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje; Panevėžio 

muzikos mokyklos koncerte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; koncerte 

Panevėžio Šv. Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčioje; Tautinių instrumentų orkestro ir 

kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ koncerte Panevėžio muzikos mokykloje; Panevėžio raj. Velžio 

gimnazijos renginyje „Adventinis rytmetis“;  XI respublikinio religinės muzikos ir meno festivalio– 

konkurso Šv. Cecilijai paminėti atidarymo renginyje; „Lietuviško kino dienos 2016“  ir Gedulo ir 

Vilties dienai paminėti skirtuose renginiuose; Panevėžio muzikos ir gamtos mokyklų mokinių 

koncerte, skirtame Žemės dienai paminėti; J. Miltinio dramos teatro 75-mečio renginyje; koncerte 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Panevėžio raj. Dembavos progimnazijoje; 

Kalėdinės dainos festivalyje Panevėžio l/d „Vyturėlis“; Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 
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šventiniame renginyje; Panevėžio miesto l/d „Rugelis“ renginyje skirtame Žemės mėnesiui 

paminėti; „Muzikinis kaleidoskopas knygų apsuptyje“ J. Masiulio knygyno 110-ųjų metų 

jubiliejaus proga; respublikiniame tautinių instrumentų ansamblių festivalyje „Draugystės 

melodijos“ Kėdainių Česlovo Milošo kultūros centre; respublikiniame programinės pjesės 

festivalyje „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis“ Grigiškių meno mokykloje; rašytojo 

Edmundo Malūko istorinio romano „Vytauto žemė“ pristatyme Panevėžio dailės galerijoje; 

Tarptautinės Mokytojų dienos minėjime Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje; koncertuose 

„Europos muzikinė kultūra“ ir „Augu Panevėžy“ Aukštaitijos sostinės gimtadienio renginyje. 

Miesto bendruomenę džiugino Liaudies instrumentų orkestro (vad. J. V. ir V. Klišiai) 

koncertai: Tautinių instrumentų orkestras (vadovai J. V. Klišienė ir V. Klišys) koncertavo projekte 

„Susitikime penktadienį“; Panevėžio miesto gabių mokinių pagerbimo šventėje; Angelų sargų 

(policijos) dienos proga; 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“; 

Panevėžio muzikos mokyklos koncerte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; 

koncerte Panevėžio Šv. Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčioje; Tautinių instrumentų orkestro ir 

kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ koncerte Panevėžio muzikos mokykloje.  

Saksofonininkų studija parengė ir atliko įvairias koncertines Panevėžio Minties gimnazijos 

padėkos vakare; koncerte „Europos muzikinė kultūra“; koncerte „Augu Panevėžy“ Aukštaitijos 

sostinės gimtadienio šventėje; JAV Ambasados projekto „Jazz Education Seminar II“ koncerte; 

Tarptautinei Mokytojų dienai minėjimo koncerte kultūros centre Panevėžio bendruomenių rūmuose. 

Akordeonininkų ansamblis (vadovė Asta Vinckienė) dalyvavo 2016 metų Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“. 

Mokyklos popchoras (vadovė I.Gustienė, choreografė D.Ciobanu) koncertavo kūrybiniame 

projekte „Anima“; iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje, skirtoje Laisvės gynėjų dienai 

paminėti; tarptautiniame vaikų ir jaunimo festivalyje – konkurse „Coliukė 2016“; projekte 

„Susitikime penktadienį“; pasaulinės aplinkosaugos projekto „Žemės mėnuo“ upės švarinimo 

akcijoje „Nevėžio fiesta“; miesto Kalėdų eglės įžiebimo renginyje; padėkos vakare UAB „Nendrė 

vėjyje“. 

Jungtinis mokyklos choras (vadovė G.Jatautytė) klausytojus džiugino Žiemos festivalyje 

Valmieros (Latvija) muzikos mokykloje;  aktyviai dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

projekte „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“; 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu 

mums viena“. 

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

muzikos festivalyje „V. A. Mocarto vakaras“; koncerte, skirtame Motinos dienai paminėti; muzikos 

mokyklos koncerte su Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos kolektyvais.  

Styginių instrumentų orkestras (vadovė V. Luomanienė) koncertavo Panevėžio Šv. Juozapo 

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

koncerte, skirtame Motinos dienai paminėti; koncerte su Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 

mokyklos kolektyvais; Panevėžio Minties gimnazijos padėkos vakare; rašytojo A. Jarecko knygos 

pristatyme; rašytojo Edmundo Malūko istorinio romano „Vytauto žemė“ pristatymo renginyje; VI 

tarptautiniame Baltijos šalių styginių orkestrų festivalyje Suomijoje; Panevėžio rajono muzikos 

mokyklos festivalyje „Skambėk jaunyste“; politinių kalinių ir tremtinių Atvelykio popietėje; KTU 

Panevėžio fakultete diplomų įteikimo šventėje; klubo „Ekranika“ šventiniame renginyje; Kovo 11-

osios minėjime Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje;  

 

Metodinė ir praktinė veikla 

 

2016 m. rugsėjo 1 d. dirbo 75 mokytojai: 9 mokytojai ekspertai, 39 mokytojai metodininkai, 

21 vyresniųjų mokytojų, 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 



15 

 

mokyklos, miesto, respublikos mokytojams. 2016 metais mūsų mokyklos mokytojai vedė 51 atvirą 

pamoką, stebėjo 42 kolegų pamokas, dalyvavo 18 meistriškumo pamokų.  

Autorinius seminarus vedė: mokyt. J. V. Klišienė, V. Klišys seminaras – praktikumas „2016 

metų Lietuvos moksleivių dainų šventės ansamblių vakaro „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ 

repertuaro mokymosi aktualijos“ (Panevėžio muzikos mokykloje); mokyt. A. Beržonienė „Mišraus 

ansamblinio muzikavimo ypatumai“ (Panevėžio muzikos mokykloje); mokyt. D. Matulienė, J. 

Vilienė);  „Pamokos struktūra“ (Kupiškio meno mokykloje); mokyt. D. Kaselis „Adolfo Sakso 

išradimų reikšmė muzikos pasaulyje: teorija ir praktika“ (Panevėžio muzikos mokykloje,); mokyt. I. 

Paurienė, J. Mačys „XIX-XX a. Prancūzų instrumentinės muzikos ugdymo tipai“ (Panevėžio 

muzikos mokykloje); pavaduotojos ugdymui Ž. Pilkauskienė, R. Stasevičienė „Tobulos pamokos 

link“ (Panevėžio muzikos mokykloje); mokyt. V. Sikorskis „Ką verta žinoti grojant klavišiniais 

instrumentais“ (Panevėžio muzikos mokykloje; mokyt. B. Juodviršienė, V. Luomanienė „Gerosios 

patirties sklaida“ (Panevėžio muzikos mokykloje,); mokyt. J. Vilienė „Mokinių individualaus 

meninio mąstymo ugdymas“ (Panevėžio muzikos mokykloje).  

Viešus pranešimus skaitė: mokyt. G. Jatautytė „Sutartinių panaudojimas profesionalioje 

muzikoje“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. Pilkauskienė „Muzikinio ugdymo Lietuvoje, 

Latvijoje ir Estijoje bendrumai bei skirtumai“ (tarptautinis bendradarbiavimo projektas „Nord 

Junior Plus“ metu Valmieroje (Latvija),); mokyt. S. Astrauskas „Ugdymo galimybės pritaikant 

Indijos ritmikos metodiką muzikos pamokose“ (Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijoje,); 

mokyt. G. Jatautytė „Etnomuzikologinio aspekto ir profesionaliosios muzikos pažinimo dermė 

muzikos istorijos pamokose“ (Šiaulių I-oje muzikos mokykloje,); direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ž. Pilkauskienė „Kas bendro tarp Bloomo taksonomijos ir tobulos pamokos?“ (Šiaulių I-

oje muzikos mokykloje); mokyt. I Gustienė „Integruoto mokymo(-si) patirtis ir perspektyvos 

kokybiškam ugdymui“ (Kėdainių ryto progimnazijoje); mokyt. I Gustienė „Darbo su popchoru 

specifika“ (Varėnos kultūros centre); mokyt. D. Kazakevičienė „Mocarto muzikos poveikis“ 

(Panevėžio l/d „Žilvinas“); mokyt. V. Sikorskis „Sintezatorius PSR-970 pristatymas“ (Panevėžio 

muzikos mokykloje), mokyt. L. Martinkutė „Pasakos metodas, mokantis muzikinės abėcėlės“ 

(Panevėžio muzikos mokykloje).  

Parengti ir įgyvendinti nauji festivaliai: festivalis „V. A. Mocarto muzika“ (organizatorė 

mokytoja D. Kazakevičienė); respublikinis jaunųjų atlikėjų – pianistų festivalis „Muzikinis 

pavasaris“ (organizatorė mokytoja J. Vilienė). 

Mokyklos mokytojai dalyvavo vertinant mokytojų, kurie ketino įgyti mokytojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą. Birbynės mokytoja ekspertė A. Beržonienė  dalyvavo 

vertinant Kauno rajono Garliavos meno mokyklos mokytojo metodininko Gintaro Vilčiausko, 

ketinančio įgyti neformaliojo vaikų švietimo muzikos (birbynė) mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją, praktinė veikla (veiklą vertino). Fortepijono mokytoja ekspertė G. Beleckienė  vertino 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ fortepijono mokytojos metodininkės Snieguolės Jogėlienės, 

ketinančios įsigyti fortepijono mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą, Kauno 

Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono mokytojos metodininkės Ritos Aurelijos 

Juknevičienės, ketinančios įsigyti fortepijono mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją, praktinę 

veiklą ir Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos fortepijono mokytojos Ingos Miknevičienės, 

ketinančios įsigyti fortepijono mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą.  

2016 metais mokytojai iniciavo įvairiapusę veiklą, sėkmingai bendradarbiavo su kolegomis, 

organizavo konkursus, festivalius, renginius: VII respublikinį vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių 

instrumentų ansamblių konkursą – festivalį „Tirlytis“ (mokyt. A. Beržonienė); IX respublikinis 

klasikinės gitaros konkursą (mokyt. R. Januševičius); muzikinį edukacinį projektą „Džiazą – 

vaikams“ (mokyt. S. Varašinskaitė); fortepijono ir muzikos teorijos skyriaus jungtinį projektą 

„Sveika ir sudie, mokykla“ (mokyt. J. Vilienė); parengtas tarptautinis mokslinės – metodinės 

konferencijos projektas „Muzikuokime drauge“ Druskininkuose (mokyt. G. Beleckienė); 

organizuotas tarptautinis muzikos festivalis – konkursas „Rising Star“ Panevėžyje, Alytuje, 

Elektrėnuose (mokyt. I. Gustienė, D. Ciobanu); surengtas koncertų ciklas „Muzikinis kaleidoskopas  
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knygų apsupty“ J. Masiulio knygyno 110 metų jubiliejiniuose renginiuose (mokyt. D. Strelčiūnas, 

L. Martinkutė, B. Pučkytė); respublikinis jaunųjų atlikėjų – pianistų festivalis „Muzikinis 

pavasaris“ (mokyt. J. Vilienė) ir kt. 

2016 metais mokyklos personalas aktyviai kėlė kvalifikaciją. Mokytojai tobulino 

bendrakultūrines (14 kvalifikacinių renginių), profesines (31 kvalifikacinis renginys), bendrąsias 

(13 kvalifikacinių renginių), specialiąsias kompetencijas (9 kvalifikaciniai renginiai), atsižvelgdami 

į skyriaus ir individualaus tobulinimosi poreikį, dalyvaudami seminaruose, kvalifikacijos 

renginiuose, tarptautinėse, respublikinėse mokslinėse – praktinėse konferencijose, meistriškumo 

pamokose, metodinėse konferencijose. Iš viso per metus mokytojai išklausė 3735 (vienam 

mokytojui vidutiniškai teko po 49,8 val.) statistinių kvalifikacijos kėlimo valandų. Panevėžio 

muzikos mokykloje pedagogams, bendradarbiaujant su Panevėžio pedagogų švietimo centru buvo 

suorganizuoti 9 seminarai.  

Mokyklos administracija taip pat aktyviai dalyvavo įvairiuose mokymuose. Mokyklos 

direktorius vadybines ir bendrąsias kompetencijas gilino „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.); 

„Gerosios patirties sklaida – atviros pamokos“; „Tobulos pamokos link“ (6 val.); „Meno/Muzikos 

mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: nuo teorijos iki praktikos“ (6 val.); „Mokinių individualaus 

mąstymo ugdymas“ (6 val.); Skirtingų gebėjimų vaikų ugdymas: Šiaulių, Naujosios Akmenės, 

Mažeikių rajonų ugdymo įstaigų patirtys“ (24 val.); „Aukštaitijos talentai“ (6 val.); „Ugdymo planų 

ir programų tendencijos neformaliojo ugdymo mokyklose“ (6 val.); „Etnokultūrinis ugdymas 

medijų visuomenės kontekste“ (6 val.); „Mokyklos veiklos tobulinimas: Kaišiadorių rajono, 

Alytaus miesto ir rajono patirtys“ (24 val.); „Muzikos mokykla Z kartai: misija įmanoma“ (6 val.) ir 

kituose seminaruose.  

Seminarus mokyklose organizavo ir įvairiuose mokymuose dalyvavo direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ramutės Stasevičienės kvalifikaciniai 

renginiai: „Neformaliojo vaikų švietimo kaita“ (8 val.); „Etnokultūrinis ugdymas medijų 

visuomenės kontekste“ (6 val.); „Ugdymo kokybės gerinimas atsižvelgiant į mokinio mokymo(si) ir 

profesinės karjeros poreikius“ (32 val.); „Mokinių individualaus mąstymo ugdymas“ (6 val.); 

„Ugdymo planų ir programų tendencijos neformaliojo ugdymo mokyklose“ (6 val.); „Adolfo Sakso 

išradimų reikšmė muzikos pasaulyje: teorija ir praktika“ (4 val.); „Tobulos pamokos link“ (6 val.). 

Iš viso 68 val. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Žydrūnės Pilkauskienės kvalifikaciniai renginiai: 

„Muzikos mokykla Z kartai: misija įmanoma“ (6 val.); „Etnokultūrinis ugdymas medijų 

visuomenės kontekste“ (6 val.); „Džiazo teorija ir šiuolaikinės muzikos dėstymo aspektai“ (8 val.); 

„Muzikos mokyklų regioniniai ir miesto ypatumai“ (Latvija, Lietuva, Estija) (18 val.); „2016 m. 

Lietuvos moksleivių dainų šventės Ansamblių vakaro „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ 

repertuaro mokymosi aktualijos“ (6 val.); „Mokinių individualaus mąstymo ugdymas“ (6 val.); 

„Aukštaitijos talentai“ (6 val.); „Tobulos pamokos link“ (6 val.). Iš viso 62 val.  

Mokyklos vyr. buhalterė kėlė kvalifikaciją šiuose seminaruose: „Teisės aktų, skirtų VSS, 

pasikeitimai už 2016 metus“ (8 val.). Ekonomistė – kasininkė dalyvavo seminare „Viešieji pirkimai: 

iššūkiai ir aktualijos“ (6 val.) . 

Raštinės vedėja kėlė kvalifikaciją : „Personalo dokumentacijos valdymas, darbo santykiai ir 

jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“ ir „Dokumentų valdymas: naujovės, 

aktualijos, elektroniniai dokumentai, personalo dokumentai“ seminaruose. 

Bibliotekininkė kompetencijas tobulino: „Dokumentų redagavimo MS WORD 2010 

programa“ (15 val.), Elektroninis bendravimas. Programa SKYPE“ (7,5 val.), Praktinė informatika 

– skenavimas“ (3 val.), Nemokamos „Debesų kompiuterijos“ paslaugos ir jų panaudojimas 

bibliotekoje“ (4 val.), Išplėskite savo atmintį su Evernote ar Onenote“ (4 val.), Prezentacija kitaip: 

įtaigus informacijos pateikimas (Powerpoint 2010, Prezi.com“ (6 val.), „Duomenų bazės: kas 

naujo? Pažintis su nauja DB „NAXOS Muzix Library“ (3 val.), „Darbas su nuotraukų redagavimo 

programa GIMP“ (10 val.), Darbas su vaizdo medžiagos kūrimo programa Windows Live Movie 
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Maker“ (4 val.), „Skrajučių, plakatų ir vizitinių kortelių maketavimas su atvirojo kodo programa 

„Inkscape“ (4 val.), „Etnokultūrinis ugdymas medijų visuomenės kontekste“ (6 val.) seminaruose.  

Mokytojai, mokyklos administracija bendraudama su mokinių tėvais (globėjais) taiko 

įvairias bendradarbiavimo formas. Mokytojai organizavo tėvų susirinkimus, tėvai buvo įtraukti į 

darbo grupes planuojant ir organizuojant mokyklos veiklą,  dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje. 

Organizuojant bendrus renginius, tėvai (globėjai) kviečiami į mokyklos mokslo metų atidarymo, 

uždarymo šventes, pirmokų krikštynas, kalėdinius koncertus, atsiskaitymus. Apie mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą tėvai (globėjai) informuojami mokyklos internetinėje svetainėje.  

 

Mokyklos vykdyti projektai 

 

Projektų vykdymas – vienas iš mokyklos veiklos prioritetų. Vystydama muzikinį ir 

choreografinį ugdymą, populiarindama vaikų ir suaugusiųjų meninę raišką, sudarydama sąlygas 

profesionalaus meno sklaidai, 2016 metais mokykla vykdė projektus: 

 Koncertų ciklas „Sveika, muzika“ (projekto vadovė R. Stasevičienė). Projekto tikslas – 

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

vertingus įvairius muzikos žanrus. Suorganizuoti 32 koncertai: 10 profesionalių atlikėjų koncertų, 5 

koncertai iš ciklo „Draugystės tiltai“, 1 autorinis vakaras iš ciklo „Lietuvių muzikinės kultūros 

lobynas“ ir 16 Panevėžio muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertų. Koncertus aplankė per 

2000 žiūrovų. 

 VII respublikinis liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių festivalis – konkursas 

„Tirlytis“. (projekto vadovė A. Beržonienė) Projekto tikslas – aktyvinti ir tęsti kultūrinį – 

švietėjišką Lietuvos regionų bendradarbiavimą tarp meno ir muzikos mokyklų, bendrojo ugdymo ir 

vaikų bei jaunimo liaudies instrumentinės muzikos kolektyvų. Festivalyje – konkurse dalyvavo 29 

kolektyvai, iš: Anykščių, Kauno, Utenos, Kelmės, Marijampolės, Kėdainių, Garliavos, Šiaulių, 

Molėtų, Ariogalos, Kalvarijos, Kamajų, Rokiškio, Panevėžio muzikos mokyklų. Viso 126 

moksleiviai ir 30 jų mokytojų.  

 Projektas „Etninės kultūros mokymų ciklas „Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“ 

(projekto vadovas G. Vilys). Mokymų ciklo apimtis: liaudies dainų mokymas, sutartinių giedojimo 

mokymas ir folklorinių šokių mokymas. Per 2016 metus suorganizuota 140 mokymai, kurie buvo 

vykdomi 39 savaites, juose apsilankė per 4000 dalyvių.  

 Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje finansuotas projektas – seminaras 

„Jazz Education Seminar II” (projekto koordinatorė R. Stasevičienė). Seminarus mokiniams ir 

mokytojams vedė iš JAV atvykę dėstytojai: Simona ir Dorsey J Minns. Meistriškumo pamokose ir 

baigiamajame koncerte dalyvavo 30 mokinių: 25 dainininkai ir 5 saksofonistai. Paskaitoje – 

diskusijoje "Džiazo teorija ir pedagoginiai apsektai dėstant šiuolaikinę muziką" dalyvavo 43 

mokytojai.  

 Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Muzikuojantis jaunimas“ (projekto 

vadovė V. Luomanienė). 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. Per metus kolektyvas surengė 12 

viešų  koncertų. 

 Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Ašarėle, spindėk ir džiaukis“ 

(projekto vadovė R. Mureikienė). 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. Koncertinėmis 

programomis paįvairino vietos bendruomenės, miesto, apskrities renginius, dalyvavo įvairiuose 

konkursuose ir festivaliuose.  Per metus kolektyvas surengė 17 viešų  koncertų. 
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 Vaikų socializacijos programa „Meno pasaulis“ (projekto vadovė R. Stasevičienė). 

Projekto tikslas – populiarinti vaikų užimtumą, saviraišką ir kūrybiškumą ugdančias veiklas. 

 Vaikų socializacijos programa „Stebuklingas muzikos pasaulis“ (vasaros užimtumo 

stovykla) (projekto vadovė R. Stasevičienė). Programos tikslas – vaikų socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymas – bendravimo, kūrybiškumo įgūdžių lavinimas. Suorganizuotos 2 vaikų 

vasaros užimtumo stovyklos pamainos, jose dalyvavo 34 mokiniai 

 Panevėžio muzikos ir gamtos mokyklų projektas „Žemei reikia draugų“, skirtas Žemės 

dienai paminėti (projekto vadovė V. Kudūkienė). Projekto tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, 

kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti kiekvieną gyventoją prisidėti prie 

švarios aplinkos išsaugojimo.  

 Muzikos festivalis „Muzikuokime drauge“ (projekto vadovė E. Mėlynavičienė). 

Festivalio tikslas – propaguoti ir skatinti mokinių muzikavimą įvairios sudėties ansambliuose. 2016 

metais suorganizuotas XII festivalis. 

 Respublikinis jaunųjų atlikėjų – pianistų festivalis „Muzikinis pavasaris“ (projekto 

vadovė J. Vilienė).  Festivalio tikslas – atskleisti jaunųjų atlikėjų individualybę, atlikimo 

meistriškumą, plėtoti bendradarbiavimą ir dalytis profesine patirtimi su kitų miestų jaunaisiais 

atlikėjais bei jų pedagogais. Dviejose mokyklos salėse skambėjo fortepijoninė muzika, kurią atliko 

78 jaunieji pianistai, o juos parengė 36 mokytojai, atvykę iš Vilniaus Kauno, Garliavos, Kėdainių, 

Biržų, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio muzikos mokyklų.  Jaunųjų atlikėjų programose skambėjo po 

du skirtingo charakterio kūriniai fortepijonui. 

 Festivalis „Mocarto kūrybos vakaras“ (projekto vadovė D. Kazakevičienė). Tikslas - 

paminėti V. A. Mocarto 260 gimimo metines bei lavinti mokinių sceninės kultūros, muzikos 

interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius.  

 2016 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Draugystės tiltai“, kurio tikslas – vykdant  

bendradarbiavimą su šalies meno ir muzikos mokyklomis organizuoti bendrus koncertus  ir dalintis 

gerąja patirtimi. Įvyko 5 koncertai iš ciklo „Daugystės tiltai“: Panevėžio rajono muzikos mokyklos 

lengvosios muzikos orkestro ir jungtinio jaunių choro koncertas „Spalvotos dainelės“; Rokiškio 

Rudolfo Lymano muzikos mokyklos ir Panevėžio muzikos mokyklos mokinių koncertas; Vilniaus 

Balio Dvariono muzikos mokyklos ir Panevėžio muzikos mokyklos saksofonininkų koncertas; 

Kupiškio, Raseinių meno mokyklų ir Panevėžio muzikos mokyklos fleitininkų koncertas;  Pasvalio 

muzikos mokyklos mokinių koncertas.  

 2016 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Lietuvių muzikinės kultūros lobynas“, kurio 

tikslas mokiniams pristatyti Lietuvos kompozitorius, sudaryti sąlygas mokiniams pabendrauti su 

iškiliais muzikos kūrėjais. Įvyko kompozitoriaus Felikso Bajoro autorinis vakaras.  

 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

Mokyklai neformaliojo vaikų švietimo mokyklų aplinkos išlaikymo programai finansuoti 

2016 metais skirta 951,5 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšos (finansavimo šaltinis – 151) sudaro 809,5 

tūkst. Eur, pajamų įmokų į biudžetą lėšos (finansavimo šaltinis – 30) sudaro 107,0 tūkst. Eur, 

mokinio krepšelio lėšos 26,0 tūkst. Eur, NVŠ 6,1 tūkst. Eur, MMA padidinimui 2,9 tūkst. Eur ir 

2015 m. nepanaudotas pajamų likutis 4838,48 eurų. 

2016 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 151) gauta 809500,00 Eur 

darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms 798700,00 Eur, komunalinėms paslaugoms 

(patalpų šildymas ir karštas vanduo) 10800,00 Eur. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą 

išlaidų sąmatą. 

2016 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 1411(MK) gauta 26000,00 

Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, (finansavimo šaltinis – 1411(NVŠ) gauta 6100,00 

Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 1800,00 Eur, kitoms prekėms 4300,00 Eur.  

Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą. 
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2016 m. gruodžio 31 d. iš valstybės lėšų (finansavimo šaltinis – 1455) MMA padidinimui 

gauta 2900,00 Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautos lėšos panaudotos pagal 

patvirtintą išlaidų sąmatą. 

Panevėžio muzikos mokykla 2016 m. gruodžio 31 d. uždirbo 113271,03 Eur pajamų, iš jų už 

patalpų nuomą 2272,50 Eur, už mokinių mokslą 108446,53 Eur, už kitas paslaugas 2552,00 Eur. 

Patvirtintas pajamų įmokų į biudžetą planas 2016 m. gruodžio 31 d. 107000,00 Eur tame skaičiuje 

patalpų nuoma – 2500,00 Eur, mokinių mokslas – 102000,00 Eur, kitas paslaugas 2500,00 Eur. 

2016 m. gruodžio 31 d. mokykla uždirbo pajamų daugiau 6271,03 Eur. 

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

2016 m. gruodžio 31 d. mokykla gavo asignavimų – 106370,25 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui – 37600,00 Eur, prekių ir paslaugų naudojimui – 54823,80 Eur, ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimui – 13946,45 Eur. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų 

sąmatą. 

2015 metais nepanaudotas 4838,48 Eur pajamų įmokų į biudžetą likutis (finansavimo 

šaltinis – 302) 2016 m. gruodžio 31 d. gautos lėšos – 4838,48 Eur pagal patvirtintą programos 

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

2016 m. gruodžio 31 d. iš valstybės lėšų, skirtų darbo rinkos politikos rengimui ir 

įgyvendinimui, mokykla įdarbino 4 asmenys. Viešųjų darbų programos priemonių įgyvendinimui 

(finansavimo šaltinis – 1428) 2016 m. patvirtintas finansavimas – 1700,00 Eur. Gautos ir 

panaudotos lėšos pagal patvirtintą programos sąmatą – 1700,00 Eur. Panevėžio darbo birža pagal 

viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį gautos finansavimo sumos 2386,22 Eur. Skirtos 

lėšos panaudotos pagal patvirtintą programos sąmatą. 

Panevėžio muzikos mokykla 2016 m. gruodžio 31 d. 2 % paramos lėšų gavo 1616,21 Eur., 

paramos gauta 300,00 Eurų. 

Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas finansavimas – 23684,00 Eur, iš jų: 

Kultūros tarybos fondo lėšų – 11000,00 Eur, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos lėšos – 

12684,00 Eur, tame skaičiuje neformaliojo vaikų švietimo lėšos (NVŠ) 11108,00 Eur, 

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

ir paslaugas sudarė: ryšio paslaugas – 34,66 Eur, prekėms įsigyti iš NVŠ projektinių lėšų – 2486,00 

Eur, 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, kitos paslaugos – 

2925,69 Eur tame skaičiuje tėvų išankstinis apmokėjimas už ugdymą – 2914,83 Eur. 

2016 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas darbo užmokesčiui sudaro 23404,25 Eur įmokoms 

socialiniam draudimui sudaro 8121,17 Eur (finansavimo šaltinis - 151).  

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Panevėžio muzikos mokyklos pinigų likutis bankų 

sąskaitose – 4739,23 Eur:  biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur, paramos banko sąskaitoje – 

4739,23 Eur (tai sudaro paramos lėšos – 2192,16 Eur, 2% - 2547,07 Eur), projektinių lėšų banko 

sąskaitoje – 0,00 Eur, specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) bankų sąskaitose – 0,00 Eur 

(pinigai kelyje 13,00 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 

 

2016 metais mokykla gavo 410 tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į Panevėžio muzikos 

mokyklą, 140 tėvų (globėjų) prašymų dėl mokinių atleidimo  ar atlyginimo mažinimo už mokslą. 

Parengtos 164 ilgalaikės, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, 234 trumpalaikės, neformaliojo 

ugdymo mokymo sutartys. 

Pasirašyti 107 mokyklos direktoriaus įsakymai mokinių klausimais, 130 direktoriaus 

įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 47 direktoriaus įsakymai personalo klausimais, 195 

direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais. Užregistruota 10 Mokyklos tarybos 
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posėdžių protokolų, 7 Mokytojų tarybos posėdžių protokolai, 13 Metodinės tarybos posėdžių 

protokolų.  

2016 m. gauti 4 mokytojų prašymai dėl įtraukimo į perspektyvinę atestacijos programą, 32 

prašymai dėl priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš darbo. Sudaryta 19, nutraukta 19, pratęstos 

3 darbo sutartys. 

2016 m. mokyklos bibliotekos fondą sudarė 16432 vnt. (iš jų 15495 natų rinkiniai). Per 

metus pasipildė 7 leidiniais. 2016 metais mokykla prenumeravo 5 leidinius: „Muzikos barai“, 

„Bravissimo“, „Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos“, miesto dienraščius „Panevėžio balsas“, 

„Sekundė“. Fiksuotas registruotų mokyklos bibliotekos vartotojų skaičius – 707, iš jų 88 naujai 

užsiregistravę skaitytojai. Per metus biblioteka aptarnavo 4210 lankytojų ir išdavė 9011 leidinius. 

2016 metais mokyklos biblioteka persikėlė į mažesnes ir jaukesnes patalpas. Buvo atlikta knygų ir 

leidinių inventorizacija ir nurašyti daugelį metų  visiškai nenaudoti leidiniai. 

Atskaitiniais metais gerinta mokyklos edukacinė aplinka. Atliktas choreografijos klasės (I 

aukštas) kosmetinis remontas -  perdažytos sienos, lubos, pakeistas apšvietimas; Koncertų salėje 

pakeista scenos grindų danga, pakeista šildymo sistema (įrengti 2 vandens kaloriferiai ir 2 

cirkuliaciniai siurbliai), įrengtas papildomas scenos apšvietimas; mažojoje salėje perdažytos sienos, 

pakeistas apšvietimas; choreografijos klasėje (III aukštas) uždėti grindų apvadai, perdažytos sienos, 

ant sienų pritvirtintos apsaugos, pagaminti suoliukai, pakeisti nauji apvadai veidrodžiams; atliktas 

kapitalinis 14 ir 15 klasių remontas; įrengtas III aukšte mergaičių tualetas - išbetonuotos grindys, 

ištinkuotos sienos, išklijuotos plytelės, pakeisti vandentiekio ir santechnikos vamzdynai, sudėta 

santechnika, sumontuotos kabinos; remontuota mokyklos šildymo sistema - šildymo temperatūrai 

reguliuoti sumontuoti balansiniai ventiliai; atnaujinti vidinio kiemo pėsčiųjų takai. Pabaigta klasių 

apšvietimo sistemos keitimas - įrengti nauji šviestuvai ir pakeista elektros instaliacija virš 

dvidešimties patalpų. Įrengta ir sukomplektuota kolektyvinio muzikavimo klasė. 

Įsigyta naujos kompiuterinės technikos: 3 kompiuterinės technikos komplektai, informacinis 

stendas,  mokyklos vėliava, daugiafunkcinis, daugiaspalvis, lazerinis spausdintuvas, 1 vaizdo 

stebėjimo kamera, akordeonas, aukštosios kanklės, būgnų komplektas.; pagamintas stovas su kotu 

mokyklos vėliavai, piupitras fortepijonui; atliktas koncertinio fortepijono kapitalinis remontas, 

suremontuotos 2 violončelės 

Iš projektinių lėšų įsigyta mokymo priemonių ir instrumentų: 20 stovelių kanklėms, 2 

rageliai, 2 magnetolos,  60 natų stovų, 6 teatriniai prožektoriai,  būgnų komplektas, garso aparatūra, 

4 metronomai, 2 fleitos, valtorna, 5 saksofonai, varpeliai su stovu,  stovas klavišiniam instrumentui, 

4 tradicinės (12 stygų) kanklės, 4 ebonitiniai lumzdeliai, skudučių komplektas, klasikinė gitara, 3/4 

smuikas, 6 mikrofonai, 2 pianisto kėdutės, 54 kėdės muzikavimo klasei ir kt. 

 

Įgyvendinant mokyklai keliamus tikslus, susiduriama su įvairiomis problemomis: 

1. Mokykla negali užtikrinti mokinių ir turto saugumo. Dailės mokykla neturi atskiro įėjimo ir 

šios mokyklos mokiniai ir mokytojai, bei kiti asmenys naudojasi mokyklos pastatu. Neįmanoma 

fiziškai kontroliuoti žmonių srautus ir įgyvendinti LR Švietimo įstatymo 43 straipsnio prievolių. 

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

užtikrinimui bei turto apsaugai mokyklos viduje, būtina įrengti 12 vidaus vaizdo stebėjimo kamerų 

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

3. Neišspręstas priešgaisrinės sistemos modernizavimas. 

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

sistemą, sutvarkyti kabinetų aplinką, kuri būtų pritaikyta tinkamam ugdymo organizavimui.  

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

skydinę, nes dabartinė būklė yra kritiška. 

6. 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. 
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7. Trūksta patalpų dainavimo, teatro studijoms, veiksmingam choreografijos programų 

įgyvendinimui –  reikia dar vienos choreografijos salės, nes įgyvendinant naujas choreografinio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,  po poros metų trūks patalpų klasikinio šokio ir 

baleto pamokoms, nes didėja programinių valandų skaičius ir norinčiųjų mokytis skaičius. 

8.  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). 

9. Būtinas mokyklos internetinės svetainės nuolatinis atnaujinimas, profesionali priežiūra, 

patogesnis svetainės valdymas – mokyklai labai reikalingas IT specialisto etatas. 

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

instrumentų derintojo etatas.  

11. Nuo 2016 metų mokyklai nebeskiriama lėšų šildymui ir padidėjo išlaidos susijusios su 

pastato išlaikymu, todėl sumažėjo galimybės mokyklai iš biudžetinių įstaigų lėšų atnaujinti muzikos 

instrumentus, kurių labai reikia mokytojams, sėkmingam mokinių ugdymui.  

12. 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 

 

1. Vykdyti muzikinio, choreografijos ugdymo programas, atitinkančias mokinių ugdymosi 

poreikius bei LR Švietimo ministro patvirtintas meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijas. 

2. Plėtoti gabiųjų mokinių ugdymą. 

3. Sudaryti sąlygas mokytojų ir mokinių koncertinei veiklai, meninei saviraiškai, 

kompetencijų plėtrai. 

4. Nuolat tirti kintančius miesto ir rajono gyventojų poreikius neformaliajam švietimui, 

rengti ir įgyvendinti naujas neformalaus švietimo programas. 

5. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais). 

6. Aktyvinti mokytojų metodinę veiklą. 

7. Puoselėti kūrybines vertybes ir bendruomeniškumą. 

8. Sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas meniniam ugdymui. 

9. Gerinti mokyklos įvaizdį formuojant mokyklos atvirumą ir aktyvinant partnerystę. 

10. Rengti ir įgyvendinti įvairaus pobūdžio projektus. 

11. Ieškoti jaunų specialistų ir sudaryti sąlygas jų integravimui į mokyklos bendruomenę. 

 

 

 

 

 

Direktorius      dr. Gvidas Vilys 
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Priedas Nr. 2  

 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms 

 
 

 

1. 

 

 

Mokinių skaičius 

mokykloje 

2016.10.01  

2015.10.01  

iš viso 

tame tarpe iš 

soc. remtinų 

šeimų 

tame tarpe 

besimokantys pagal 

FŠPU programas 

780 33 588 753 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 

 

78 

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 

950870,25 867000,00 83870,24 

5. Panaudotas savivaldybės biudžeto lėšų kiekis vienam mokiniui 

(Eur) 
1219,06 

 

6. 

 

Surinktų lėšų kiekis (Eur) 

iš viso už ugdymo 

paslaugas 

2 % pajamų 

mokestis 

kita 

114887,24 108446,53 1616,21 4824,50 

7. Surinktų lėšų kiekis vienam mokiniui (Eur) 
 

147,29 

8. Vieno mokinio išlaikymo kaštai ugdymui per metus (Eur) 
 

1111,54 

 

9. 

 

Kreditoriniai įsiskolinimai 2017 m. sausio  

1 d. 

 

iš viso 

darbo užmokesčiui 

ir soc. draudimo 

mokesčiams 

kitoms 

(ūkinėms) 

reikmėms 

39712,87 31525,42 8187,45 

 
10. Dalyvavimas projektuose 

(skaičius) 

Miesto lygmens Respublikiniai Tarptautiniai 

10 4 3 

11. Dalyvavimas konkursuose/festivaliuose (skaičius) Respublikiniai Tarptautiniai 

48 12 

12. Dalyvavimas miesto renginiuose (skaičius) 
 

163 

13. 

 
Sėkmės Didėja poreikis mokytis muzikos mokykloje. Įgyvendinti 7 

finansuojami projektai. Aukšti mokinių pasiekimai 

tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose. Mokytojų 

aktyvus dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimosi 

renginiuose. Vykdomas muzikos instrumentų (mokymo 

priemonių) atnaujinimas. 
14. 

 
Aktualiausios problemos Jaunų specialistų (mokytojų) trūkumas. Nevienodi 

mokytojų darbo krūviai. Tarnybinio transporto nebuvimas. 

Prasta elektros, priešgaisrinės, saugos sistemų instaliacijų 

būklė. Muzikos instrumentų trūkumas. Dar vienos 

choreografijos salės poreikis, nes didėja programos 

apimtys. Mokymo patalpų ir koncertų salės neatitikimas 

būtiniems reikalavimams, trūksta kompiuterių priežiūros 

specialisto ir muzikos instrumentų derintojo etatų ir kt. 

 

 


