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PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2016 m. vasario 8 d. Nr. SDV- 12 

 

I. MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

2015 metais mokykla didelį dėmesį skyrė ugdymo programų atnaujinimui ir veiksmingam jų 

įgyvendinimui, 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. 

Sausio 1 d. mokykloje mokėsi 715 mokiniai, iš jų - 425 muzikinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo, 172 choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose. 

Trumpalaikes neformaliojo švietimo programas buvo pasirinkę 118 mokinių. Gruodžio 1 d. 

mokykloje mokėsi 769 mokiniai, iš jų 441 muzikinio (193 pradinio ir 248 pagrindinio) ugdymo 

programose: 84 fortepijono, 45 smuiko, 33 klasikinės gitaros, 2 bosinės gitaros, 6 violončelės, 38 

merginų, 9 berniukų, 50 pop choro, 6 solinio dainavimo, 27 sintezatoriaus,  26 akordeono, 38 

kanklių, 19 birbynės, 1 lumzdelio, 2 skrabalų, 9 fleitos, 3 klarneto, 15 saksofono, 24 varinių 

pučiamųjų, 4 mušamųjų instrumentų specialybių mokiniai; 185 choreografijos (94 pradinio, 91 

pagrindinio) ugdymo programose: 112 lietuvių liaudies šokio, 66 baleto, 7 šiuolaikinio šokio 

specialybių. Trumpalaikes neformaliojo švietimo programas buvo pasirinkę 143 mokiniai. 

Ilgalaikes muzikos ir choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

baigė 67 mokiniai ir gavo Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus. 

Pažymėjimai įteikti 5 fortepijono, 5 smuiko, 4 klasikinės gitaros, 3 mušamųjų instrumentų, 3 

saksofono, 1 varinių pučiamųjų instrumentų, 1 kanklių, 2 sintezatoriaus, 4 akordeono, 8 chorinio 

dainavimo, 1 solinio dainavimo, 5 baleto, 2 šiuolaikinių šokių, 23 liaudies šokių specialybių 

mokiniams.  

Nuo rugsėjo 1 d. mokykloje dirbo 75 mokytojai: 8 mokytojai ekspertai, 47 mokytojai 

metodininkai, 15 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai. 57 mokytojai tobulino bendrakultūrines, 

profesines, bendrąsias, specialiąsias kompetencijas dalyvaudami seminaruose, kvalifikacijos 

renginiuose, tarptautinėse, respublikinėse mokslinėse – praktinėse konferencijose, meistriškumo 

pamokose, metodinėse konferencijose. Iš viso per metus mokytojai išklausė 3179 statistinių 

kvalifikacijos kėlimo valandų.  

2015 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“ parengė ir pradėjo vykdyti naujas Pradinio 

ir Pagrindinio muzikinio, Pradinio choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas. Pagal patvirtintą ugdymo planą, buvo tęsiama  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. 

Siekdama sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, gebėjimų 

plėtotei, jų įtraukimui į prasmingas veiklas, mokykla parengė 8 ir įgyvendino 7 Neformalaus vaikų 

švietimo (NVŠ) programas, kurios buvo dalinai finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Nuo 2015 

m. spalio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos NVŠ programose dalyvavo 69 mokiniai.  
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Vystydama meninį ugdymą, populiarindama vaikų ir suaugusiųjų meninę raišką, 

sudarydama sąlygas profesionalaus meno sklaidai, mokykla įgyvendino 12 projektų. Projektų 

vykdymas 2015 metais buvo vienas iš Panevėžio muzikos mokyklos metų veiklos prioritetų. 

 

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 2014-2015 m. m. (Panevėžio 

muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-171) ir 2015-2016 m. m (Panevėžio 

muzikos mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-160) 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. 

2015 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“ parengė ir pradėjo vykdyti naujas Pradinio 

ir Pagrindinio muzikinio, Pradinio choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas. Pagal patvirtintą 2014-2015 m. m. ugdymo planą, buvo tęsiama  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. 

2015 m. įvykdyti Mokyklos struktūriniai pertvarkymai (Panevėžio muzikos mokyklos 

direktoriaus 2015 m. liepos 3 d. įsakymas  Nr. V-151). Optimizavus darbuotojų funkcijas ir 

įvertinus pareigybių efektyvumą buvo sujungti darbininko, bibliotekininko, IT specialisto etatai ir 

įsteigta direktoriaus pavaduotojo choreografiniam ugdymui ir projektinei veiklai etatas (Panevėžio 

muzikos mokyklos direktoriaus  2015 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-150). Nuo 2015 – 2016 m. m. 

pradžios perskirstytos pavaduotojo funkcijos dviem direktoriaus pavaduotojams (pavaduotojas 

muzikiniam ugdymui ir pavaduotojas choreografiniam ugdymui ir projektinei veiklai). 

Vadovaujantis 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 301 „Konkursų pareigoms, įtrauktoms į 

konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašu“, 2015 m. skelbtas konkursas direktoriaus 

pavaduotojo choreografiniam ugdymui ir projektinei veiklai. 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“ skelbti konkursai ankstyvojo muzikinio ugdymo ritmikos ir judesio, 

klasikinio šokio, fleitos, mušamųjų instrumentų, teatro studijos mokytojo pareigoms.  
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III. MOKYKLOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

2015 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 

veiklos tobulinimo, formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius 

klausimai, derintas 2015 metų mokyklos veiklos planas, ugdymo planai, svarstytos aktualios 

mokyklos gyvenime iškylančios problemos, nagrinėtos mokytojų, mokinių ir tėvų (kitų teisėtų 

mokinių atstovų), bendruomenės narių iniciatyvos. 

Mokytojų taryba buvo sušaukta 5 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 2015 metų veiklos plano, 2014-

2015 m. m. ir 2015-2016 m. m. planų rengimo ir įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo ir kiti klausimai. 

2015 metais surengta 16 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 2015 metų skyrių veiklas, renginių planavimą; svarstė tėvų 

(globėjų) prašymus dėl mokinių išbraukimo, priėmimo į programas, mokytojų keitimo; 2014-2015 

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 2015-2016 m. m. konkursų; metodinės dienos 

Latvijos Valmieros muzikos mokykloje organizavimo ir kitus klausimus.  

Praėjusiais metais mokykla didelį dėmesį skyrė programų atnaujinimui ir veiksmingam jų 

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. 

2015 m. sausio 1 d. mokykloje mokėsi 715 mokiniai, iš jų – 425 muzikinio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo, 172 choreografijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programose. Trumpalaikes neformaliojo švietimo programas buvo pasirinkę 118 mokinių. 2015 m. 

gruodžio 1 d. mokykloje mokėsi 769 mokiniai, iš jų 441 muzikinio (193 pradinio ir 248 

pagrindinio) ugdymo programose: 84 fortepijono, 45 smuiko, 33 klasikinės gitaros, 2 bosinės 

gitaros, 6 violončelės, 38 merginų, 9 berniukų, 50 pop choro, 6 solinio dainavimo, 27 sintezatoriaus,  

26 akordeono, 38 kanklių, 19 birbynės, 1 lumzdelio, 2 skrabalų, 9 fleitos, 3 klarneto, 15 saksofono, 

24 varinių pučiamųjų, 4 mušamųjų instrumentų specialybių mokiniai; 185 choreografijos (94 

pradinio, 91 pagrindinio) ugdymo programose: 112 lietuvių liaudies šokio, 66 baleto, 7 šiuolaikinio 

šokio specialybių. Trumpalaikes neformaliojo švietimo programas buvo pasirinkę 143 mokiniai. 

2015 metais ilgalaikes meninio (muzikos ir choreografijos) formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas baigė 67 mokiniai ir gavo Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimus (kodas 9201). Pažymėjimai įteikti 5 fortepijono, 5 smuiko, 4 klasikinės gitaros, 3 

mušamųjų instrumentų, 3 saksofono, 1 varinių pučiamųjų instrumentų, 1 kanklių, 2 sintezatoriaus, 4 
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akordeono, 8 chorinio dainavimo, 1 solinio dainavimo, 5 baleto, 2 šiuolaikinių šokių, 23 liaudies 

šokių specialybių mokiniams.  

2015 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. Programoje mokosi 18 mokinių: 3 fortepijono, 1 smuiko, 2 klasikinės gitaros, 2 fleitos, 

1 valtornos, 1 trimito, 2 saksofono, 2 kanklių, 4 chorinio dainavimo specialybių mokiniai. 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programos mokiniai dalyvavo konkursuose ir festivaliuose, 

meistriškumo pamokose, koncertuose ir kt. veikloje: IV respublikinis profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo modulio mokinių festivalis – koncertas „Aukštaitijos talentai – 2015“ Rokiškio krašto 

muziejuje – Emilis Šarinskas (mokyt. Gražina Beleckienė), Kornelija Sakalauskaitė (mokyt. 

Eugenija Mėlynavičienė), Paulius Sakalauskas (mokyt. Darius Kaselis); koncertas „Virtuozai“ 

Druskininkų sanatorijoje „Belarus“ – Domantas Gintautas, Gabrielė Zuozaitė, Emilis Šarinskas 

(mokyt. Gražina Beleckienė); koncertas „Muzika M. K. Čiurlioniui“ Druskininkų Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio meno mokykloje – Domantas Gintautas (mokyt. Gražina Beleckienė), 

Paulius Sakalauskas (mokyt. Kornelija Adamonienė); V tarptautinė kūrybinė edukacinė stovykla 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – Domantas Gintautas, Gabrielė Zuozaitė, Emilis 

Šarinskas (mokyt. Gražina Beleckienė); koncertas „Muzikuokime drauge“ Biržų pilies menėje – 

Domantas Gintautas, Gabrielė Zuozaitė, Emilis Šarinskas (mokyt. Gražina Beleckienė); koncertas 

„Šiuolaikinė lietuvių fortepijoninė muzika“ Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje – 

Domantas Gintautas, Gabrielė Zuozaitė, Emilis Šarinskas (mokyt. Gražina Beleckienė); Džinos 

Jasiūnienės tapybos paroda „Skraidantis kilimai ir kitos pasakos“ Panevėžio dailės galerijoje – 

Domantas Gintautas, Gabrielė Zuozaitė, Emilis Šarinskas (mokyt. Gražina Beleckienė); koncertas 

Druskininkų Liškiavos bažnyčioje – Paulius Sakalauskas (mokyt. Kornelija Adamonienė); 

koncertas Druskininkų sanatorijoje „Saulutė“ – Paulius Sakalauskas (mokyt. Kornelija 

Adamonienė); Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyresniosios mokytojos I. 

Vyšniauskaitės meistriškumo pamokos „Šiuolaikinė fortepijoninė muzika“ – Domantas Gintautas, 

Gabrielė Zuozaitė, Emilis Šarinskas, (mokyt. Gražina Beleckienė); meistriškumo pamokos „Kūrinių 

interpretacija, pamokas vedė prof. V. Nosova (Rusija), G. Gedvilaitė (Vokietija), J. Andrejeva 

(Lietuva), R. Biveinė (Lietuva – Ispanija) – Domantas Gintautas, Gabrielė Zuozaitė, Emilis 

Šarinskas (mokyt. Gražina Beleckienė); meistriškumo pamoka „Fortepijono kūrinių interpretacija, 

pamoką vedė VDU fortepijono katedros asistentas J. Šervenikas – Emilis Šarinskas (mokyt. Gražina 

Beleckienė); meistriškumo pamoka „Muzikuokime drauge“, pamoką vedė G. Melbarde (Latvija), 

K. Leivategija (Estija) – Domantas Gintautas, Gabrielė Zuozaitė, Emilis Šarinskas (mokyt. Gražina 

Beleckienė).  

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“).  

 Trečius metus veikianti Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa sudarė sąlygas visiems 

norintiems išmokti groti įvairiais muzikos instrumentais. 2015 metais šioje programoje mokėsi 12 

suaugusiųjų, kurie tobulino muzikavimo gebėjimus 4 fortepijonu, 3 saksofonu, 1 kanklėmis, 1 

fleita, 2 gitara, 1 akordeonu. 

Siekdama sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, gebėjimų 

plėtotei, jų įtraukimui į prasmingas veiklas, mokykla parengė 8 ir įgyvendino 7 Neformalaus vaikų 

švietimo (NVŠ) programas, kurios buvo dalinai finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, tai: 

Saksofonų ansamblinio muzikavimo studija; Pažintinė ir muzikinė veikla smuikininkų ansamblyje; 

Liaudies instrumentų pasaulyje; Akordeonistų ansamblis „Grokime drauge“; Kryptingas meno 

kolektyvuose muzikinis ugdymas; Kryptingas muzikinis ugdymas; Parengiamasis muzikinis 
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ugdymas. Nuo 2015 m. spalio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos NVŠ programose dalyvavo 69 

mokiniai.  

Mokykla didžiuojasi 2015 metų mokinių pasiekimais tarptautiniuose, respublikiniuose, 

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

pagerbimo šventę, skirtą pagerbti 2014-2015 mokslo metais geriausius mokslo ir meno srityje 

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

Aleknavičiūtė, D. Gintautas, E. Šarinskas, G. Zuozaitė, P. Sakalauskas, J. Šimonytė, S. 

Pažemeckas, L. Čenys, T. Navagruckas ir  jų mokytojai: D. Kaselis, G. Beleckienė, J. V. Klišienė, I. 

Gustienė, A. Vinckienė, D. Šatrauskienė. 

 

Mokyklos mokinių laimėjimai 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Konkursas 

Mokinio vardas, pavardė, 

mokytojas 
Pasiekimai 

Tarptautiniai konkursai, festivaliai 

1.  Tarptautinis medinių ir varinių 

pučiamųjų instrumentų konkursas 

„Ventus Musicale“. Vilniaus Balio 

Dvariono muzikos mokykla 

Paulius Sakalauskas (mokyt. 

Darius Kaselis) 

I vieta 

2.  I tarptautinis akordeonistų konkursas 

„Liepsnojantys akordeonai“. Kupiškio 

meno mokykla 

Simonas Pažemeckas, Lukas 

Čenys, Timas Navagruckas 

(mokyt. Asta Vinckienė 

Danutė Šatrauskienė) 

I vieta 

Tautvydas Šukys (mokyt. Lina 

Palivonienė) 

I vieta 

3.  Tarptautinis dainų konkursas 

„Eurokids2015“. Maiori, Italija 

Gabija Aleknavičiūtė (mokyt. 

Irina Gustienė) 

II vieta 

4.  V tarptautinis jaunimo konkursas – 

festivali „Harmonija“. Sidas, Turkija 

Domas Gintautas (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

II vieta 

5.  XV tarptautinis konkursas – festivalis 

„Muzika be sienų“. Druskininkų M. K. 

Čiurlionio menų mokykla 

Emilis Šarinskas (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

II vieta 

Domas Gintautas, Emilis 

Šarinskas, Gabrielė Zuozaitė, 

(mokyt. Gražina Beleckienė) 

II vieta 

(ansamblių 

kategorijoje) 

6.  II tarptautinis jaunųjų pianistų 

konkursas. Jelgava, Latvija 

Emilis Šarinskas (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

II vieta 

Domas Gintautas (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

Diplomas 

7.  XI tarptautinis akordeonistų konkursas 

„Ascoltate“. Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija  

Tautvydas Šukys (mokyt. Lina 

Palivonienė) 

II vieta 

Simonas Pažemeckas, Lukas 

Čenys, Timas Navagruckas 

(mokyt. Asta Vinckienė, Danutė 

Šatrauskienė) 

III vieta 

8.  XVII tarptautinis Juris Jurjans 

konkursas „Young Hornist“. Ergli, 

Latvija 

Marta Etxezarreta (mokyt. 

Alvydas Alijošaitis) 

III vieta 

9.  III tarptautinis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Kaunas Sonorum“. Kaunas 

Paulius Sakalauskas (mokyt. 

Darius Kaselis) 

III vieta 
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10.  VI tarptautinis lenkų fortepijoninės 

muzikos konkursas – festivalis, skirtas 

F. Šopenui. Naujoji Vilnia, Vilnius 

Domas Gintautas (mokyt. 

Gražina Beleckienė) 

Diplomantas 

11.  Tarptautinis „Grand Prix der folklore“ 

festivalis – konkursas. Ribnitz – 

Damgarten, Vokietija 

Domantas Vilkas, Šarūnas 

Ščefanavičius, Karolis 

Kriščiūnas, Arijus Dambrauskas 

(mokyt. Vidas Klišys) 

Diplomas  

Respublikiniai konkursai, festivaliai 

1.  Respublikinis konkursas „Laiptai į 

dangų“. Kultūros centras Panevėžio 

bendruomenių rūmai 

Donata Freigovaitė (mokyt. Irina 

Gustienė) 

I vieta 

2.  IX respublikinis muzikos ir meno 

mokyklų ansamblių festivalis – 

konkursas „Klasika ir džiazas“. Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykla 

Kornelija Sakalauskaitė mokyt. 

Eugenija Mėlynavičienė) 

I vieta  

3.  V respublikinis meninės raiškos 

mokinių konkursas „Iš močiutės 

skrynios“. Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Yva Finevičiūtė (mokyt. Jolanta 

Virginija Klišienė) 

I vieta 

Gabrielius Budreika (mokyt. 

Vidas Klišys) 

I vieta 

Anabelė Valentelytė (mokyt. 

Snieguolė Alijošaitienė) 

I vieta 

Arėja Venslavičiūtė, Andrija 

Rimonytė, Rugilė Jakštaitė 

(mokyt. Rima Mureikienė) 

II vieta 

Evelina Vaitoškaitė (mokyt. 

Jolanta Virginija Klišienė) 

II vieta 

Gabija Juozapaitytė (mokyt. 

Danutė Kazakevičienė) 

II vieta 

4.  IV respublikinis ansamblinio 

muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už 

muziką“. Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Kornelija Sakalauskaitė (mokyt. 

Eugenija Mėlynavičienė) 

I vieta 

Paulius Sakalauskas (mokyt. 

Kornelija Adamonienė) 

I vieta 

Akvilina Arelytė, Domantė 

Mikulskytė, Akvilė 

Morkevičiūtė (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

II vieta 

Greta Karaktinavičiūtė (mokyt. 

Snieguolė Alijošaitienė) 

II vieta 

Marta Etxezarreta (mokyt. 

Alvydas Alijošaitis) 

II vieta 

5.  Respublikinis dainos konkursas 

„Skambėk Dzūkija 2015“, Varėnos 

kultūros centras 

Gabija Dubauskaitė (mokyt. 

Irina Gustienė) 

Grand Prix 

Neda Tauginaitė (mokyt. Irina 

Gustienė) 

I vieta 

Donata Freigovaitė (mokyt. Irina 

Gustienė) 

I vieta 

Ieva Jakubaitytė (mokyt. Irina 

Gustienė) 

II vieta 

6.  II respublikinis vaikų ir jaunimo 

dainavimo konkursas – festivalis „Garsų 

Vokalinis ansamblis (mokyt. 

Giedrė Jatautytė) 

II vieta 
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sūkury“. Ukmergės meno mokykla Paulius Rajeckas (mokyt. Giedrė 

Jatautytė) 

Diplomas 

7.  II respublikinis antro instrumento 

(fortepijono) muzikos festivalis 

„Laisvalaikio muzika“. Kauno Miko 

Petrausko muzikos mokykla 

Jonas Červonikas (mokyt. 

Giedrė Jatautytė) 

Diplomas  

8.  XII J. Švedo liaudies instrumentų 

atlikėjų konkursas – 2015. Vilniaus 

Balio Dvariono muzikos mokykla 

Justina Šimonytė (mokyt. 

Jolanta Virginija Klišienė) 

II vieta 

Karolis Meškauskas (mokyt. 

Alvyda Beržonienė) 

Laureatas 

Domantas Vilkas (mokyt. Vidas 

Klišys) 

Laureatas 

9.  Respublikinis A. Livonto jaunųjų 

stygininkų konkursas. Vilniaus 

Naujosios Vilnios muzikos mokykla 

Patricija Šukytė (mokyt. 

Vidmanta Luomanienė) 

Laureatė  

10.  X Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

styginių ansamblių festivalis. Kauno I 

muzikos mokykla 

Stygininkų ansamblis (mokyt. 

Birutė Juodviršienė) 

Diplomas  

11.  XVI Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų jaunųjų stygininkų festivalis 

„ARCO“. Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazija 

Gerda Valkiūnaitė (mokyt. 

Birutė Juodviršienė) 

Laureatė   

Saulė Cechanavičiūtė (mokyt. 

Birutė Juodviršienė) 

Laureatė   

Dovydas Levickis (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

Laureatas 

Vygaila Šulskis (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

Laureatas 

12.  Nacionalinis moksleivių muzikos 

kūrinių konkursas „Mano nata“, 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Saulė Cechanavičiūtė (mokyt. 

Giedrė Jatautytė 

Diplomas  

13.  IV respublikinis L. Povilaičio 

šiuolaikinės lietuviškos muzikos 

festivalis – konkursas. Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija, Vilnius 

Kornelija Sakalauskaitė (mokyt. 

Eugenija Mėlynavičienė) 

Laureatė   

14.  I Respublikinis jaunųjų violončelininkų 

konkursas „Cello virtuoso“. Vilniaus 

Broniaus Jonušo muzikos mokykla 

Vygaila Šulskis (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

Laureatas 

15.  XV respublikinis fortepijoninių 

ansamblių festivalis – konkursas 

„Skambinu su draugu“. Elektrėnų meno 

mokykla 

Domas Gintautas, Emilis 

Šarinskas, Gabrielė Zuozaitė 

(mokyt. Gražina Beleckienė) 

Laureatai  

16.  V respublikinis meno ir muzikos 

mokyklų instrumentinės muzikos 

konkursas – festivalis „Žiemos pasaka“. 

Švenčionėliai 

Mila Andrejeva (mokyt. Dalia 

Matulienė)  

Laureatė 

17.  Respublikinis akordeonistų konkursas 

„Vilnius 2015“. Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija, Vilnius 

Simonas Pažemeckas,  

Lukas Čenys, Timas 

Navagruckas (mokyt. Asta 

Vinckienė, Danutė Šatrauskienė) 

III vieta 

18.  II respublikinis programinės muzikos 

festivalis – konkursas „Iš muzikos lobių 

Goda Glebavičiūtė (mokyt. 

Vaiva Šateikaitė) 

Laureate 



8 

 

skrynios“. Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla 

19.  Respublikinis instrumentinių ansamblių 

festivalis – konkursas „Mokytojas ir 

mokinys“. Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokykla 

Austėja Varytė (mokyt. Dalia 

Matulienė) 

Diplomas  

Regioniniai konkursai, festivaliai 

1.  Panevėžio apskrities muzikos ir meno 

mokyklų XI solfedžio konkursas. 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 

mokykla 

Salomėja Vaisiūnaitė (mokyt. 

Alina Beleckienė) 

I vieta 

Kipras Lukoševičius (mokyt. 

Rimutė Stankuvienė) 

I vieta 

Saulė Cechanavičiūtė (mokyt. 

Giedrė Jatautytė) 

II vieta 

Austėja Varytė (mokyt. Rimutė 

Stankuvienė) 

Diplomantė  

Neda Tauginaitė (mokyt. Rimutė 

Stankuvienė) 

II vieta 

Sofija Smetanina (mokyt. 

Rimutė Stankuvienė) 

I turo 

nugalėtoja 

2. Aukštaitijos krašto M. J. Černienės 

vardo jaunųjų stygininkų festivalis – 

konkursas. Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazija 

Gerda Valkiūnaitė (mokyt. 

Birutė Juodviršienė) 

Laureatė   

Medunė Bružaitė (mokyt. Birutė 

Juodviršienė) 

Laureatė   

Greta Leonavičiūtė (mokyt. 

Vidmanta Luomanienė) 

Laureatė   

Žaneta Užalinskaitė (mokyt. 

Violeta Kudūkienė) 

Laureatė   

Adas Putauskas (mokyt. Sigita 

Sičiūnienė) 

Laureatas 

Dovydas Levickis (mokyt. 

Kornelija Petkutė) 

Laureatas 

 

Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, galimybes, mokykloje ugdomi ne tik 

muzikavimo įgūdžiai, bet ir sudaromos galimybės mokiniams koncertuoti mokykloje, mieste, 

šalyje. Gausi ir įvairiapusė mūsų mokyklos organizuota koncertinė veikla miesto bendruomenei. 

2015 metais klausytojai turėjo galimybę susipažinti su įvairaus žanro ir stiliaus muzika: mokytojos 

K. Petkutės violončelės klasės mokinių koncertas; fortepijoninės muzikos koncertas „Groja 

mokytojai, groja mokiniai“; Tautinių instrumentų skyriaus solistų ir kamerinių ansamblių koncertas; 

koncertas „Muzikinė vaivorykštė“, kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ ir liaudies instrumentų 

orkestro koncertas; gabiausių miesto jaunųjų muzikos atlikėjų koncertas; jungtinis mokyklos 

mokinių koncertas „Šv. Kalėdų muzika“ ir kt. (žr. 2 lentelė). 

 

Mokinių koncertinė veikla 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas, vieta Mokinio vardas, pavardė, mokytojas 

1.  Koncertas Panevėžio „Vilties“ 

pagrindinėje mokykloje 

Viltė Žostautaitė (mokyt. Dalia Matulienė) 

2.  Edukacinis koncertas „Muzikos 

garsai“. Panevėžio lopšelis – darželis 

Jokūbas Kaselis (mokyt. Irina Diksienė); Augustina 

Baltušnikaitė (mokyt. Audronė Sakalauskienė); 
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„Voveraitė“ Domantė Bronušaitė (mokyt. Lijana Stundžienė); 

Paulina Butnoriūtė (mokyt. Jolanta Kasmauskienė); 

Gaila Aleknaitė (mokyt. Reda Vaičekonienė); Ainė 

Lašaitytė (mokyt. Jolanta Navardauskienė); Miglė 

Karaliūnaitė (mokyt. Jolanta Virginija Klišienė) 

3.  Koncertas Panevėžio lopšelyje – 

darželyje „Žilvinas“ 

Jokūbas Kaselis (mokyt. Irina Diksienė); Simona 

Stancelytė (mokyt. Audronė Sakalauskienė); Rūta 

Baltušnikaitė (mokyt. Lijana Stundžienė); Paulina 

Butnoriūtė, Aleksandra Sokolovaitė (mokyt. Jolanta 

Kasmauskienė); Gaila Aleknaitė (mokyt. Reda 

Vaičekonienė); Linas Marozas (mokyt. Daiva 

Klemkienė); Dovydas Skuja, Martynas Radžius 

(mokyt. Alvyda Beržonienė); Tomas Ojeda (mokyt. 

Lina Martinkutė) 

4.  Edukacinis koncertas „Muzikos 

spalvos“. Panevėžio Kastyčio 

Ramanausko lopšelis – darželis 

Ieva Jakubaitytė, Miglė Onaitytė (mokyt. Diana 

Gudienė); Raigardas Šnyras (mokyt. Dainius 

Strelčiūnas); Viltė Adakauskaitė, Patricija Šukytė 

(mokyt. Vidmanta Luomanienė); Dovydas Skuja, 

Martynas Radžius (mokyt. Alvyda Beržonienė); 

Gabrielius Budreika (mokyt. Vidas Klišys); Ieva 

Gvozdaitė (mokyt. Asta Vinckienė) 

5.  Edukacinis renginys – pamoka 

„Pasivaikščiojimas su M. K. 

Čiurlioniu“. Panevėžio Rožyno 

progimnazija 

Agnė Dagilytė (mokyt. Genovaitė Jakštonienė),  

Mokyt. Rimutė Stankuvienė, Lina Martinkutė 

6.  Koncertas, skirtas Tarptautinei vaikų 

knygos dienai. Panevėžio Juozo 

Miltinio teatras 

Paulius Sakalauskas (mokyt. Kornelija Adamonienė) 

7.  Muzikinis edukacinis projektas 

„Muzikos ir poezijos sintezė – kelias į 

bendravimą“. Panevėžio specialioji 

mokykla – daugiafunkcinis centras 

Gabrielė Aputytė, Neringa Pridotkaitė (mokyt. 

Solveiga Varašinskaitė) 

8.  XIV tarptautinis vaikų ir jaunimo 

džiazo muzikos festivalis – konkursas 

„ Jazz fontanas 2015“. Kultūros 

centras Panevėžio bendruomenių 

rūmai 

Gabrielė Aputytė, Neringa Pridotkaitė (mokyt. 

Solveiga Varašinskaitė) 

9.  Lietuvos kompozitorių sąjungos 

organizuotas projektas „Muzikinės 

kūrybos pamokos“. Panevėžio 

muzikos mokykla 

Saulė Cechanavičiūtė, Rugilė Garbaliauskaitė, Elzė 

Stanikūnaitė (mokyt. Giedrė Jatautytė) 

10.  Koncertinė programa renginyje „Nuo 

kūdikystės iki paauglystės“. Panevėžio 

Cido arena 

Kamilė Petrauskaitė, Rugilė Verseckaitė, Vaiva 

Virbalaitė (mokyt. Jorūnė Jakubėnienė) 

11.  Koncertas „Mamytei“ Lietuvos aklųjų 

bibliotekoje, Panevėžio filialas 

Kamilė Petrauskaitė, Rugilė Verseckaitė (mokyt. 

Jorūnė Jakubėnienė) 

12.  Koncertinė programa renginyje 

„Kalėdinė mugė“. Panevėžio Cido 

arena 

Kamilė Petrauskaitė, Rugilė Verseckaitė (mokyt. 

Jorūnė Jakubėnienė) 

13.  Koncertinė programa renginys Viltė Adakauskaitė (mokyt. Vidmanta Luomanienė) 
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Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės 

– Bitės viešojoje bibliotekoje 

14.  Koncertas Ukmergės meno mokykloje Žanas Užalinskas, Žaneta Užalinskaitė (mokyt. 

Violeta Kudūkienė) 

15.  Sakralinės muzikos vakaras 

Druskininkų bažnyčioje 

Kornelija Sakalauskaitė (mokyt. Eugenija 

Mėlynavičienė) 

16.  Koncertinė programa 

bendradarbiavimo sutarties su 

Vinycios (Ukraina) pasirašymo 

ceremonijos proga. Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija 

Rugilė Mažuolytė, Akvilina Arelytė (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

17.  Koncertinė programa Panevėžio 

mišraus choro „Čiūto“ 50 metų 

jubiliejaus renginyje. Kultūros centras 

Panevėžio bendruomenių rūmai.  

Rugilė Mažuolytė, Eglė Šukytė, Domantė 

Mikulskytė, Akvilė Morkevičiūtė (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

18.  Koncertinė programa Panevėžio 

lopšelyje – darželyje „Rugelis“ 

Rugilė Mažuolytė, Eglė Šukytė, Domantė 

Mikulskytė, Akvilė Morkevičiūtė (mokyt. Rima 

Mureikienė) 

19.  Koncertinė programa tarptautinio 

vaikų piešinių konkurso „Išgirsti 

slapčiausią gamtos kalbą“ diplomantų 

kūrybinių darbų parodos Panevėžio 

Gamtos mokykloje atidaryme  

Domantas Vilkas, Šarūnas Ščefanavičius, Ignas 

Mekėlis, Arnas Šukys, Tomas Vinčiūnas (mokyt. 

Vidas Klišys); Salomėja Vaisiūnaitė (mokyt. Jolanta 

Virginija Klišienė) 

20.  Koncertinė programa Panevėžio 

pradinėje mokykloje Tarptautinės 

mokytojų dienos minėjime 

Domantas Vilkas, Šarūnas Ščefanavičius, Ignas 

Mekėlis, Arnas Šukys, Tomas Vinčiūnas (mokyt. 

Vidas Klišys); Salomėja Vaisiūnaitė (mokyt. Jolanta 

Virginija Klišienė) 

21.  Koncertinė programa Panevėžio Šv. 

Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 

Liucija Vaisiūnaitė, Salomėja Vaisiūnaitė, Justina 

Šimonytė (mokyt. Jolanta Virginija Klišienė) 

22.  Koncertinė programa Panevėžio 

Margaritos Rimkevičaitės technologijų 

mokykloje, parodos  M. K. Čiurlionio 

140 gimimo metinėms atidaryme 

Salomėja Vaisiūnaitė (mokyt. Jolanta Virginija 

Klišienė) 

23.  Panevėžio Juozo Miltinio teatro 

spektaklio „Rūkas virš slėnių“ 

premjera 

Erika Jovaišaitė, Mila Andrejeva, Greta 

Vaitkevičiūtė, Rusnė Liukpetrytė (mokyt. Sandra 

Baronienė) 

 

2015 metais dauguma mokyklos meno kolektyvų dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, 

miesto, mokyklos renginiuose. Įvairiapusė dainų ir šokių ansamblio „Pynimėlis“ (vad. R. ir R. 

Bakanauskai) koncertinė veikla: tarptautiniai festivaliai „Kiekava international folklore festival“ 

(Kiekava, Latvija); „Fethiye international folklore festival“ (Fethiye, Turkija); „Ohrid international 

folklore festival 2015“ (Ohrid, Makedonija); „Kichinau international folklore festival 2015“ 

(Kišiniovas, Moldova); respublikiniai festivaliai: tautinių šokių festivalis „Draugai draugams“ 

(Švenčionėlių kultūros rūmai, Utenos kultūros rūmai, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Vilnius); 

„Mes nupinsim šokių pynę 2015“ (Panevėžio Cido arena, Panevėžio Žemynos pagrindinė mokykla, 

Panevėžio Minties gimnazija), miesto renginiai: koncertinė programa renginyje „Kalėdinė mugė“ 

(Panevėžio Cido arena); „Vaikų mugė 2015“ (Panevėžio Cido arena); Panevėžio muzikos mokyklos 

mokslo metų baigimo šventė (Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras); Panevėžio Saulėtekio 

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

bendruomenei: tarptautinės Mokytojų dienos proga koncertas Panevėžio miesto mokytojams 

senjorams (Panevėžio muzikos mokykla); koncertinė programa Panevėžio miesto geriausių 

sportininkų pagerbimo vakare (Panevėžio muzikinis teatras); Adventinė popietė „Keliu kuriuo 

namo šaukiu“ (Panevėžio „Minties“ gimnazija); koncertinė programa KTU Panevėžio technologijų 

ir verslo fakulteto mokymo centro atidarymo proga; koncertas Vyčio apygardos V rinktinės 24-ųjų 

įkūrimo metinių proga (Panevėžio rajono Pajuostės karinis dalinys); koncertas Panevėžio lopšelyje 

– darželyje „Žilvinas“; Adventinis koncertas. Šv. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje.  

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

koncertai: renginyje, skirtame socialinių darbuotojų dienai (Panevėžio muzikinis teatras); miesto 

vaikų šventėje „Kur takelis pasuka, rasi gražią pasaką“ (Panevėžio muzikinis teatras); Bistrampolio 

dvare su kolektyvu „SubtiluZ“. 

Mokyklos popchoras (vad. I. Gustienė) su koncertinė programa dalyvavo tarptautiniuose 

festivaliuose, miesto renginiuose: tarptautiniame vaikų ir jaunimo festivalyje – konkurse 

„Coliukė2015“ (Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai); tarptautiniame Grundtving 

mokymosi partnerysčių projekto „Towards Peace“ renginyje „Kartų kelias į Taiką“ (Kultūros 

centras Panevėžio bendruomenių rūmai), vasaros projekte „Susitikime penktadienį“ (Laisvės 

aikštėje); „Kalėdinėje mugėje“ (Panevėžio Cido arena); Baltijos šalių šokių festivalyje „Christmas 

stars“ (kino centras „Garsas“); Panevėžio sportininkų pagerbimo vakare (Panevėžio muzikinis 

teatras). 

Styginių orkestras (vad. V. Luomanienė) koncertavo respublikiniame jaunųjų atlikėjų 

festivalyje „Ankstyvojo romantizmo muzika“ (Panevėžio muzikinis teatras); tarptautinės Mokytojų 

dienos proga skirtame koncerte Panevėžio miesto mokytojams senjorams (Panevėžio muzikos 

mokykla); Adventiniame koncerte Šv. Juozapo globos namuose;  surengė įspūdingą koncertą miesto 

bendruomenei „Šv. Kūčių vakarą...“ (Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia). 

Berniukų ir jaunuolių choras „Keturi vėjai“ (vad. Giedrė Jatautytė) dalyvavo Panevėžio 

miesto savivaldybės mero inauguracijos ceremonijoje. 

Mokyklos meno kolektyvai: kanklininkų 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. 

 

Metodinė ir praktinė veikla 

 

2015 m. rugsėjo 1 d. mokykloje dirbo 75 mokytojai: 8 mokytojai ekspertai, 47 mokytojai 

metodininkai, 15 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai. Tikslinga metodinė ir praktinė mokytojų veikla 

rengiant ir skaitant pranešimus, vedant seminarus, edukacines pamokas, organizuojant koncertus, 

konkursus, festivalius mokyklos, miesto, respublikos mokytojams. 2015 metais mūsų mokyklos 

mokytojai: vedė seminarą Švenčionėlių meno mokykloje „Muzikos kūrinių interpretacija“ – 

fortepijono mokytoja metodininkė J. Vilienė, skaitė pranešimą „Muzikos ir poezijos sintezė – kelias 

į bendravimą“ – fortepijono mokytoja metodininkė S. Varašinskaitė (Panevėžio specialioji mokykla 

– daugiafunkcinis centras), Sintezatoriaus mokytojai metodininkai V. R. Sikorskis, V. 

Tichanavičius vedė edukacinės pamokas „Pažinkime sintezatorių“ Panevėžio miesto lopšeliuose – 

darželiuose: „Kregždutė“, „Taika“, „Linelis“, „Rūta“, „Diemedis“, Panevėžio miesto bendrojo 

lavinimo mokyklose: Panevėžio „Nevėžio“ progimnazija, Panevėžio rajono Berčiūnų pagrindinė 

mokykla. Mokytoja L. Martinkutė vedė atvirą edukacinį renginį „Saulės laikrodis ir instrumentų 

galimybės“ Panevėžio miesto lopšelyje – darželyje „Varpelis“, kartu su solfedžio mokytoja 

metodininke R. Stankuviene pravedė atvirą pamoką „Pasivaikščiojimas su M. K. Čiurlioniu“ 

Panevėžio „Rožyno“ progimnazijoje. Klarneto mokytojas E. Laureckas vedė edukacinę pamoką 

„Klarneto galimybės atliekant lietuvių liaudies dainas“ Panevėžio miesto lopšelyje – darželyje 

„Sigutė“. Iš viso per metus mokytojai parengė ir pravedė 12 edukacinių renginių.  
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Mokytojai ekspertai J. V. Klišienė, V. Klišys, G. Jatautytė parengė ir pristatė metodinius 

darbus Panevėžio pedagogų metodinių darbų mugėje „Įgyvendintų idėjų mozaika“ Panevėžio 

miesto „Saulėtekio“ progimnazijoje. Fortepijono mokytoja  ekspertė G. Beleckienė vertino 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos, Švenčionėlių meno mokyklos, Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijos, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Nacionalinės M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos fortepijono mokytojų, 

ketinančių įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategorija, praktinę veiklą. Mokytoja ekspertė A. 

Beržonienė organizavo respublikinį jaunųjų atlikėjų festivalį „Ankstyvojo romantizmo muzika“, 

skirtą M. K. Oginskio 250 gimimo metinėms paminėti. Mokyklos direktorius G. Vilys dalyvavo 

valstybinių institucijų: Lietuvos kultūros tarybos, Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo 

produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų 

sertifikavimo ir atestavimo komisijos, Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro žanrinės tarybos,  

Dainų švenčių nacionalinės komisijos ekspertinėje veikloje bei darbo grupėse. Profesionali 

mokyklos mokytojų ekspertų metodinė ir praktinė veikla garsino Panevėžio vardą mieste, 

respublikoje, užsienyje. 

2015 metais 57 mokytojai tobulino bendrakultūrines, profesines, bendrąsias, specialiąsias 

kompetencijas, atsižvelgdami į skyriaus ir individualų kvalifikacijos tobulinimosi poreikį 

dalyvaudami seminaruose, kvalifikacijos renginiuose, tarptautinėse, respublikinėse mokslinėse – 

praktinėse konferencijose, meistriškumo pamokose, metodinėse konferencijose. Iš viso per metus 

mokytojai išklausė 3179 (vienam mokytojui vidutiniškai teko po 55,77 val.) statistinių 

kvalifikacijos kėlimo valandų. Panevėžio muzikos mokykloje pedagogams, bendradarbiaujant su 

Panevėžio pedagogų švietimo centru buvo suorganizuoti 3 seminarai.  

Profesinių kompetencijų tobulinimas (38 kvalifikaciniai renginiai): „Meistriškumo 

kursai“ (3 mokytojai); „Fortepijono meistriškumo kursai“ (5 mokytojai); meistriškumo pamokos 

„Šiuolaikinio fortepijono muzika“ (6 mokytojai); meistriškumo Sergejaus Georgijevičiaus Giršenko 

„Muzikinio ugdymo ypatumai“ pamoka (5 mokytojai); Tarptautinė mokslinė – metodinė 

konferencija „Muzika be sienų“ (1 mokytojas); respublikinė metodinė – praktinė konferencija 

„Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse: naujovės ir patirtis - 3“ (5 mokytojai); „Muzikinio mąstymo 

metodai solfedžio pamokoje. Chorinis ir instrumentinis solfedžio. Baltarusų ir rusų pedagoginės 

patirties sklaida“ (1 mokytojas); „Muzikos mokymo proceso efektyvinimas“ (1 mokytojas); 

„Ankstyvojo romantizmo muzika“ (21 mokytojas); „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės 

šiuolaikinėje muzikos erdvėje“ (51 mokytojas); „Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais“ (1 

mokytojas); „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“ (2 mokytojai); „Interpretacija 

dabartinės muzikinės kultūros kontekste“ (2 mokytojai); „M. Černienės kūrinių interpretacija. 

Pagrindiniai nustatymo principai grojant styginiais instrumentais“ (4 mokytojai); mokytojos 

ekspertės B. Vasiliauskaitės – Šmidtienės metodinis praktinis seminaras „Jaunojo smuikininko 

profesinių pagrindų ugdymas“ (1 mokytojas); „Jaunojo smuikininko virtuozinės technikos ugdymo 

etapai“ (1 mokytojas); smuikininkų meistriškumo mokykla „Druskininkų vasara su M. K. 

Čiurlioniu“ (1 mokytojas); „Aplinka ir priemonės vaikų saviraiškai ir iniciatyvumui skatinti“ (1 

mokytojas); „Mokinių profesinio meistriškumo ugdymas“ (4 mokytojai); „Gabių mokinių ugdymas, 

ugdymo aktualijos muzikos ir meno mokyklose“ (6 mokytojai); „Gabių ir talentingų muzikai 

mokinių ugdymo ypatumai, galimybės ir praktika“ (4 mokytojai); „Solinio ir ansamblinio 

muzikavimo akordeonu aktualijos“ (1 mokytojas); „Pažinkime pasaulio muziką linksmai“ (2 

mokytojai); „Įvairių epochų kūrinių fortepijonui solo interpretavimo principai“ (3 mokytojai); 

„Muzikos pamokos aktualizavimo galimybės taikant aktyvios veiklos metodus pradinėse klasėse“ 

(1 mokytojas); „Interpretacija muzikinės kultūros kontekste“ (2 mokytojai); „Atlikėjo 

perspektyvos“ (4 mokytojai); „Atlikėjo pasiruošimas viešam pasirodymui“ (5 mokytojai); 

„Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“ (3 mokytojai); 

„Ansamblinio muzikavimo tradicijų puoselėjimas“ (3 mokytojai); „Technikos vystymo ypatumai 

ugdant jaunuosius stygininkus“ (5 mokytojai); „Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies 

instrumentais aktualijos“ (2 mokytojai); „Ansamblinio muzikavimo įtaka mokinių meniniam 
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ugdymui“; „B. Dvariono kūrybos interpretacija styginių instrumentų kūriniuose“ (12 mokytojų); 

„Interpretacija dabarties muzikinės kultūros kontekste“ (8 mokytojai); „Mokinių meistriškumo 

ugdymas“ (1 mokytojas); „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko 

ugdymui“ (1 mokytojas); „Scenos baimė, kaip ją įveikti?“ (1 mokytojas); „Vertinimo ir įsivertinimo 

poveikis FŠPU mokinių pasiekimams“ (32 mokytojai).  

Bendrakultūrinių kompetencijų tobulinimas (6 kvalifikaciniai renginiai): „Tautinis 

šokis ir pilietinis mokinių ugdymas choreografijos pamokose“ (3 mokytojai); „2016 metų Lietuvos 

moksleivių dainų šventės repertuaras“ (9 mokytojai); „Kokybiško švietimo siekiai Latvijoje“ (32 

mokytojai); „Lietuviškasis paveldas Baltarusijoje kultūrinės raiškos ugdymo kontekste“ (1 

mokytojas); „Mokyklos kultūros stiprinimas puoselėjant bendruomenę vienijančias vertybes“ (2 

mokytojai); „Kaip pasiekti susitarimų ir išgyventi šiuolaikinėse organizacijose“ (1 mokytojas). 

Bendrųjų kompetencijų tobulinimas (19 kvalifikacinių renginių): „Kaip kalbėti su 

vaiku, kad jus girdėtų ir klausytų“ (1 mokytojas); kvalifikacijos tobulinimo renginiai: „Dar 

nepažintoji naujoji (Z) karta mokykloje didaktinis aspektas“ (1 mokytojas); „Tolerantiškos 

visuomenės ugdymas“ (4 mokytojai); „Konfliktų sprendimas“ (1 mokytojas); „Kritinis mąstymas 

neformaliam ugdymui: patirtis ir galimybės“ (2 mokytojai); „Karjeros planavimo perspektyvos 

VDU Muzikos akademijoje“ (1 mokytojas); „Pasidalytoji lyderystė mokykloje: galimybės ir 

reikalingos sąlygos“ (1 mokytojas); „Panevėžio švietimo sėkmės istorija. Ką darysime toliau? 

Panevėžio švietimas: dabartis ir perspektyvos“ (3 mokytojai); „Netradicinių aplinkų panaudojimas 

ugdymo veiksmingumui didinti“ (1 mokytojas); „Mobingas“ (4 mokytojai); „Kūrybiškumas – kaip 

mokytojo kompetencija ir gyvenimo principas“ (35 mokytojai), „Individualių ugdymo planų 

muzikos/meno mokykloje rengimas: teorija ir praktika“ (45 mokytojai).  

Specialiųjų kompetencijų tobulinimas (8 renginiai): „Efektyvios IKT dirbtuvės“ (2 

mokytojai); „Interaktyvi klasė“ (1 mokytojas); „Planšetinių kompiuterių panaudojimas pamokose“ 

(1 mokytojas); „Kompiuterinis raštingumas ir interneto ištekliai“ (2 mokytojai); „Turizmo renginių 

vadovų mokymas saugos ir sveikatos klausimais“ (1 mokytojas); „Kompiuterinio raštingumo 

kursai“ (1 mokytojas), „Interaktyviosios muzikos pamokos  priešmokykliniame ir pradiniame 

ugdyme“ (7 mokytojai); „Higienos įgūdžių mokymai“ (75 mokytojai); „Kalbos kultūros kursai“ (1 

mokytojas); „Laiko vadyba“ (1 mokytojas); kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo 

mokytojams, dirbantiems su priešmokyklinio amžiaus vaikais“ (3 mokytojai). 

2015 metais savo vadybines, bendrakultūrines, bendrąsias kompetencijas gilino ir 

administracijos darbuotojai. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui tobulino kvalifikaciją seminaruose: 

„Kokybiško švietimo siekiai Latvijoje“ (36 val.); „Kūrybiškumas – kaip mokytojo kompetencija ir 

gyvenimo principas“ (6 val.); „Individualių ugdymo planų muzikos/meno mokykloje rengimas: 

teorija ir praktika“ (12 val.); „Vertinimo ir įsivertinimo reikšmė neformaliojo švietimo mokyklos 

mokinių pasiekimams“ (4 val.); „Skaičiuoklės panaudojimas mokyklos vertinimo duomenų 

apdorojimui“ (6 val.); „Gabių ir talentingų muzikai mokinių ugdymo ypatumai, galimybės ir 

praktika“ (6 val.); „Neformalaus švietimo programų taikymas muzikos ir meno mokyklose“ (6 val.); 

"Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas PIAAC: metodika ir rezultatų panaudojimo 

galimybės“ (16 val.); „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“ (8 val.); 

„Kultūros ir švietimo jungtys: Šiaulių ir Joniškio rajonų mokyklų patirtys“ (12,5 val.); „Muzikos ir 

meno mokyklų veiklos vidaus ir išorės vertinimo aktualijos“ (6 val.). 

Mokyklos direktorius vadybines ir bendrąsias kompetencijas gilino „EPALE – mokymosi ir 

dalinimosi galimybė suaugusiųjų švietėjams“ (4 val.); „Interaktyvios muzikos pamokos 

priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (4 val.); „Regiono, krašto, vietos kultūrinė tapatybė: 

pasireiškimų ir sąveikos klausimai“ (22 val.); „Gabių vaikų ugdymo patirtis Estijos bendrojo 

lavinimo mokyklose“ (18 val.); „Gabių ir talentingų muzikai mokinių ugdymo ypatumai, galimybės 

ir praktika“ (6 val.); „Neformalaus švietimo programų taikymas muzikos ir meno mokyklose“ (6 

val.); „Kokybiško švietimo siekiai Latvijoje“ (18 val.); „Lietuviškas paveldas Baltarusijoje 

kultūrinės raiškos ugdymo kontekste“ (22 val.); „Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas“ 

(4 val.); „Kūrybiškumas – kaip mokytojo kompetencija ir gyvenimo principas“ (6 val.); „Lyderystės 
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ugdymo patirtis: Kauno, Šakių ir Vilkaviškio rajonų mokyklų sėkmės istorijos“ (18 val.); „Muzikos 

ir meno mokyklų vidaus ir išorės vertinimo aktualijos“ (6 val.); „Verslo ir mokyklų 

bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos“ (6 val.); „Individualių ugdymo planų muzikos/meno 

mokykloje rengimas: teorija ir praktika“ (6 val.); „Projektinės veiklos organizavimas. Kultūros 

projektų rengimas ir įgyvendinimas: praktiniai aspektai“ (6 val.) seminaruose. 

Mokyklos buhalterė kėlė kvalifikaciją šiuose seminaruose: „Pasirengimas sudaryti metines 

finansines ataskaitas: 2015 metų naujausi pakeitimai“ (8 val.); „VSAFAS praktinis taikymas: 

duomenų pateikimas į VSAKIS, 2014 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, pakeitimai 2015 metais“ 

(8 val.); „Apskaitos aktualijos švietimo įstaigose“ (18 val.). 

Bibliotekininkė kompetencijas tobulino „Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo 

galimybės: mokymo programų apžvalga“ (4 val.); „Nemokamas „Debesų kompiuterijos“ paslaugos 

ir jų panaudojimas bibliotekoje“ (4 val.); „Darbas su interneto svetainių turinio valdymo sistema 

„WordPress“ (5 val.); „Garso failų redagavimas su atvirojo kodo programa „Audacity“ (3 val.); 

„Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas“ (3 val.); „Skaitmeninis – vaizdo bei 

teksto informacijos apdorojimas specialių programų pagalba“ (5 val.); „Darbas su nuotraukų 

redagavimo programa GIMP“ (5 val.); „Kokybiško švietimo siekiai Latvijoje“ – Latvijos 

nacionalinė biblioteka (18 val.); „Kokybiško švietimo siekiai Latvijoje“ – Valmieros muzikos 

mokykla (18 val.); „Iššūkis – (ne)skaitantis vaikas“ (6 val.); „Kūrybiškumas – kaip mokytojo 

kompetencija ir gyvenimo principas“ seminaruose. Iš viso 304,5 val. mokyklos administracijos 

darbuotoja dalyvavo kvalifikacijos renginiuose. 

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, mokymosi pasiekimus, tėvai (globėjai) informuojami mokyklos 

internetinėje svetainėje. 2015 metais tėvams buvo suorganizuota 17 pirmadieninių koncertų, 17 

Kalėdinių koncertų.  

 

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, 2015 metais mokykla vykdė projektus: 

• Projektas “Koncertų ciklas „Sveika, muzika“ (vad. Ž. Pilkauskienė – (dalinis Kultūros 

rėmimo fondo finansavimas 3000 eurų). Įgyvendinant projektą „Koncertų ciklą „Sveika, muziką“ 

Panevėžio miesto bendruomenei buvo suorganizuoti 28 koncertai, kuriuose dalyvavo Panevėžio 

muzikos mokyklos mokiniai, bei profesionalus atlikėjai. Koncertuose apsilankė per 2000 žiūrovų. 

• Projektas „Praktinių mokymų ciklas „Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“ (vad. G. 

Vilys) – (dalinis Kultūros rėmimo fondo 6100 eurų ir Panevėžio miesto savivaldybės 400 eurų 

finansavimas). Mokymų ciklo apimtis: liaudies dainų mokymas, sutartinių giedojimo mokymas ir 

folklorinių šokių mokymas. Per 2015 metus suorganizuota 126 mokymai, kurie buvo vykdomi 32 

savaites, juose apsilankė per 4000 dalyvių. 

• Vaikų ir jaunimo meno projektas, renginių ciklas „Mykolui Kleopui Oginskiui – 250“ 

(vad. A. Beržonienė) – (dalinis Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas 598 eurai). Viena iš 

pagrindinių projekto veiklų – Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „ANKSTYVOJO 

ROMANTIZMO MUZIKA“, skirtas M. K. Oginskio 250-ioms gimimo metinėms paminėti. 

Dalyvių skaičius: 76 mokiniai, 44 mokytojai; per 350 žiūrovų. 

• Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Muzikuojantis jaunimas“ (vad. V. 

Luomanienė) – (dalinis Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas 200 eurų). Parengtos styginių 
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orkestro koncertinės programos ir viešai atliktos Panevėžio mieste ir šalyje. 2015 metais styginių 

orkestras suorganizavo 10 koncertų.  

• Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Dar skambėkite kanklės“ (vad. R. 

Mureikienė) – (dalinis Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas 500 eurų). Dalyvavo 35 vaikai 

ir jaunuoliai. Projekto metu buvo populiarinamas tautinis instrumentas – kanklės. Kanklininkių 

ansamblis „Ašarėlė“ aktyviai koncertuoja mokykloje, mieste ir šalyje. 2015 metais ansamblis 

suorganizavo 22 koncertus. 

• Vaikų socializacijos programos kūrybinės dirbtuvės moksleiviams „Meno pasaulis“ (vad. 

Ž. Pilkauskienė) – (dalinis Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas 200 eurų). Projekto metu 

buvo siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas miesto vaikams ir jaunimui gyvai muzikuoti, šokti, 

vaidinti, kurti. Mokykla vykdė parengiamojo, ankstyvojo, muzikos mėgėjų, meninės saviraiškos 

(teatro studijos, tautinių instrumentų studijos, vokalinio ansamblio studijos) veiklas. Projektas 

„Meno pasaulis“ apėmė muzikinių, choreografijos, teatro, vokalinio ansamblio, tautinių instrumentų 

studijų veiklą. 

• Vaikų socializacijos programos vasaros vaikų užimtumo stovykla „Stebuklingas muzikos 

pasaulis“ (vad. Ž. Pilkauskienė) – (dalinis Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas 200 eurų). 

Stovykla vyko 2015 m. birželio 1-12 dienomis. Vasaros stovyklos metu, miesto vaikams buvo 

sudarytos sąlygos gyvai muzikuoti įvairiais muzikos instrumentais, dalyvauti kolektyvinėje meninės 

saviraiškos veikloje. Su stovyklos dalyviais dirbo ilgametę patirtį turintys pedagogai. Pasibaigus 

stovyklai 14 dalyvių pareiškė norą mokytis muzikos mokykloje.  

• Tarptautinis Nordplus Junior projektas. Projekte dalyvavo Valmieros muzikos mokyklos 

(Latvija), Tartu muzikos mokyklos (Estija), Šaulių pirmosios muzikos mokyklos ir Panevėžio 

muzikos mokyklos (Lietuva) mokytojai. Projekto tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi tarp skirtingų 

Baltijos šalių apie muzikinio ugdymo tradicijas, aktualijas, bendrumus ir skirtumus. Šiame projekte 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. Pilkauskienė ir mokytoja ekspertė G. Jatautytė skaitė 

pranešimus ir vedė meistriškumo pamokas.  

• Projektas, skirtas Žemės dienai. Tai tradicinis projektas, kuriame koncertinę programą 

„Žemei reikia Draugų“ rengė Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai ir Gamtos mokyklos 

auklėtiniai mokyklų bendruomenėms. 

• XI festivalis „Muzikuokime drauge“. Festivalio tikslas buvo propaguoti kamerinį 

muzikavimą, skatinti bendrystę tarp skirtingo amžiaus, skirtingų gebėjimų atlikėjų, aktyvinti 

jaunimo ansamblinio muzikavimo (duetu, trio, kvartetu) galimybes. 

• Projektas „Pabūkime kartu“. Projekto įgyvendinime dalyvavo muzikos mokyklos 

birbynininkai ir saksofonininkai bei atlikėjų grupė „Subtilu-z“, kuri dešimtį metų kartu kurianti, 

grojanti ir koncertuojanti, suformavusi unikalų, su niekuo nesupainiojamą savo atliekamos muzikos 

pobūdį ir braižą. Mūsų mokyklos atlikėjai kartu su „Subtilu-z“ turėjo galimybę eksperimentuoti, 

improvizuoti. Projekto baigiamasis koncertas vyko Bistrampolio dvare, kuriame mokiniai kartu su 

„Subtilu-z“ grupės nariais atliko du bendrus kūrinius. 

• Lietuvos kompozitorių sąjungos projektas „Muzikinės kūrybos pamokos“. Projekto 

tikslas – padėti skatinti įvairių Lietuvos regionų mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, 

supažindinti moksleivius su profesionaliąja muzikine kūryba, naujausiomis komponavimo 

technikomis, muzikinėmis skaitmeninėmis technologijomis bei, norintiems dalyvauti kasmet 

rengiamuose Nacionaliniuose moksleivių muzikos kūrinių konkursuose, padėti pasirengti 

dalyvavimui juose. Mūsų mokykloje muzikinės kūrybos pamokas vedė kompozitorius Vidmantas 

Bartulis.  

 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

Mokyklai neformaliojo vaikų švietimo mokyklų aplinkos išlaikymo programai finansuoti 

2015 metais skirta 896899,92 Eur, iš jų biudžeto lėšos (finansavimo šaltinis – 151) sudaro 
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765234,00 Eur, pajamų įmokų į biudžetą lėšos (finansavimo šaltinis – 30) sudaro 100000,00 Eur, 

mokinio krepšelio lėšos 29101,00 Eur, MMA padidinimui lėšos (finansavimo šaltinis – 1455) 

sudaro 2507,00 Eur, EUR kompensacija lėšos (finansavimo šaltinis – 1453) sudaro 57,92 Eur ir 

2014 m. nepanaudotas pajamų likutis 6079,50 Eur. 

2015 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis – 151) gauta 765234,00 Eur 

darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms 740285,00 Eur, komunalinėms paslaugoms 

(patalpų šildymas ir karštas vanduo) 24949,00 Eur. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą 

išlaidų sąmatą. 

2015 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų (finansavimo šaltinis 1411) gauta 29101,00 Eur darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui 25909,00 Eur, kitoms prekėms įsigyti pagal NVŠ 

finansavimo programą 3192,00 Eur. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą. 

2015 m. gruodžio 31 d. iš valstybės lėšų (finansavimo šaltinis – 1455) MMA padidinimui 

gauta 2507,00 Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautos lėšos panaudotos pagal 

patvirtintą išlaidų sąmatą. 

2015 m. gruodžio 31 d. iš valstybės lėšų (finansavimo šaltinis – 1453) EUR kompensacija 

gauta 57,92 Eur, gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą. 

Panevėžio muzikos mokykla 2015 m. gruodžio 31 d. surinko 104537,68 Eur pajamų, iš jų už 

patalpų nuomą 3138,13 Eur, už mokinių mokslą 100974,14 Eur, už kitas paslaugas 425,41 Eur. 

Patvirtintas pajamų įmokų į biudžetą planas 2015 m. gruodžio 31 d. 100000,00 Eur tame skaičiuje 

patalpų nuoma – 2600,00 Eur, mokinių mokslas – 97000,00 Eur, kitas paslaugas 400,00 Eur. 2015 

m. gruodžio 31 d. mokykla uždirbo pajamų daugiau 4520,30 Eur. Tačiau vadovaudamasi Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-11 patvirtinto Dėl Atlyginimo 

už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose 

teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokėjimo tvarkos aprašo 7.2 punktu, mokykla 

mažina mokestį už mokslą socialiai remtinų šeimų vaikams ir  2015 metai nesurinko 3794,72 Euro 

pajamų. Be to, mokykla turi per 100 skolininkų, kurie 2007-2015 metais liko skolingi mokyklai 

6759,21 Euro Savivaldybės nustatyto mokesčio. Mokykla neturi nei teisinių, nei žmogiškųjų 

išteklių šių lėšų išieškojimui.    

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

2015 m. mokykla gavo asignavimų – 99594,94 Eur, lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą, iš jų: 

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 35920,00 Eur; 

2. Prekių ir paslaugų naudojimui – 45175,15 Eur; 

3. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 18499,79 Eur (įsigyta stebėjimo 

kamerų komplektas, septyni kompiuteriai skyrių vedėjams, kanklės su dėklu, garso kolonėlės 2 vnt., 

klavinova (elektrinis pianinas), pianinas, televizorius, violončelė). 

2014 metais nepanaudotas 6079,50 Eur pajamų įmokų į biudžetą likutis (finansavimo 

šaltinis – 302) 2015 m. gautos lėšos – 6079,50 Eur pagal patvirtintą programos sąmatą, prekių ir 

paslaugų naudojimui, nematerialiojo turto įsigijimui. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą 

išlaidų sąmatą. 

2015 m. gruodžio 31 d. iš valstybės lėšų, skirtų darbo rinkos politikos rengimui ir 

įgyvendinimui, mokykla įdarbino 5 asmenis. Panevėžio miesto savivaldybė viešųjų darbų 

programos priemonių įgyvendinimui (finansavimo šaltinis – 1428) 2015 m. patvirtintas 

finansavimas – 1814,00 Eur. lėšos panaudotos pagal patvirtintą programos sąmatą. Gauta iš 

Panevėžio darbo biržos lėšų programai įgyvendinti 2464,12 Eur. 

Mokyklai socialinės programos įgyvendinimo programai finansuoti 2015 m. patvirtinta 

406,00 Eur. Per 2015 m. gautos ir panaudotos lėšos 152,01 Eur pagal patvirtintą išlaidų sąmatą. 

Mokyklos veiklos projektams įgyvendinti gautas finansavimas – 11198,00 Eur, iš jų: 

1. Kultūros tarybos fondo lėšos – 9100,00 Eur; 

2. Savivaldybės administracijos lėšos – 2098,00 Eur. 

3. Rėmėjų lėšos – 2200,25 Eur (iš jų: paramos lėšos – 440,00 Eur, GPM 2 proc. – 1760,25 

Eur).  



17 

 

 

Kita svarbi informacija 

 

2015 metais mokykla gavo 373 tėvų prašymus dėl vaikų priėmimo į muzikos mokyklą, 118 

tėvų (globėjų) prašymų dėl mokinių atleidimo nuo mokesčio už mokslą. Parengta 160 formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo, 150 neformaliojo ugdymo mokymo sutarčių. 

Parengti 135 mokyklos direktoriaus įsakymai mokinių klausimais, 247 direktoriaus įsakymai 

veiklos organizavimo klausimais, 40 direktoriaus įsakymų personalo klausimais, 92 direktoriaus 

įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais. Užregistruoti 10 Mokyklos tarybos posėdžių 

protokolų, 5 Mokytojų tarybos posėdžių protokolai, 16 Metodinės tarybos posėdžių protokolų.  

Užregistruota 10 mokytojų prašymų dėl įtraukimo į perspektyvinę atestacijos programą, 23 

prašymai dėl priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš darbo. Sudaryta 19, nutraukta 10, pratęstos 

2 darbo sutartys. Parengtos naujos (sujungtos mokytojo ir koncertmeisterio) 9 darbo sutartys. 

2015 m. mokyklos bibliotekos fondą sudarė 16931 vnt. (iš jų 15900 natų rinkiniai). Per 

metus pasipildė 33 leidiniais. 2015 metais mokykla prenumeravo 5 leidinius: „Muzikos barai“, 

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

„Sekundė“. Fiksuotas registruotų mokyklos bibliotekos vartotojų skaičius – 680, iš jų 96 naujai 

užsiregistravę skaitytojai. Per metus biblioteka aptarnavo 4180 lankytojų ir išdavė 8975 leidinius.  

Atskaitiniais metais gerinta mokyklos edukacinė aplinka. Atliktas III aukšto choreografijos 

salės kapitalinis remontas: pakeistos grindys, išdažytos lubos ir sienos, pakeisti suskilę veidrodžiai. 

Mažojoje salėje pakeista grindų danga. Įrengtas persirengimo patalpa šalia I aukšto choreografijos 

salės. Atliktas 2 klasių ir 1 kabineto remontas. Įsigytos ir sumontuotos vertikalios žaliuzės pietinės 

pastato pusės šešiolikoje klasių. Įrengtas teritorijos apšvietimas (sumontuoti 2 šviestuvai, pakabinti 

4 nauji prožektoriai ant mokyklos pastato, pakeisti šviestuvai prie paradinio įėjimo). Atnaujinta 

elektros instaliacija ir sutvarkytas apšvietimas 26 klasėse. Įsigyta naujos kompiuterinės technikos: 6 

stacionarūs kompiuteriai, nešiojamas kompiuteris, 3 spausdintuvai. Įrengtos 6 vaizdo stebėjimo 

kameros, įsigytas televizorius. 

2015 m. mokykla tęsė mokymo priemonių atnaujinimą: įsigyta 2 magnetolos, 6 smuiko 

strykai, 10 stygų komplektų smuikui, 7 metronomai, 19 natų stovų, garso kolonėlės, mikšerinis 

pultas, 8 dėklai aukštosioms kanklėms, 4 mokyklinės lentos su penkline, 14 pianino kėdžių. Itin 

svarbu, kad mokyklos administracijai pavyko šiek tiek atnaujinti muzikos instrumentų fondą. 

Nupirkti perkusiniai instrumentai (8 kiaušiniai/šeikeriai, 4 klavės, agogo, 4 lazdelės, guiro) 3 

koncertinės aukštosios ir bosines kanklės su dėklu, pianinas, akordeonas, klavinova (elektrinis 

pianinas), violončelė, 2 klarnetai, fleita, saksofonas, 2 trimitai, 1/4 smuikas.  

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 2). Reikalingas saugos sistemų sutvarkymas ir įrengimas visoje mokykloje. 

3. Neišspręstas priešgaisrinės sistemos modernizavimas. 

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

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 salės ir muzikos instrumentų. Būtina 

koncertų salės kapitalinė rekonstrukcija ir tinkamų sąlygų kamerinės muzikos atlikimui sudarymas, 

reikalingas naujas koncertinis fortepijonas. 

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

įgyvendinimui –  reikia dar vienos choreografijos salės. 
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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. Mokykla neturi galimybių įsigyti visų būtinų muzikos instrumentų, kurių reikia 

mokytojams, sėkmingam mokinių ugdymui. 

 

 

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 bendruomenės poreikius neformaliajam švietimui, rengti ir 

įgyvendinti naujas neformalaus švietimo programas; 

5. Stebėti ir vertinti meninio ugdymo inovacijas ir pagal galimybes jas taikyti; 

6. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais); 

7. Aktyvinti mokytojų metodinę veiklą; 

8. Puoselėti kūrybines vertybes ir bendruomeniškumą; 

9. Sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas meniniam ugdymui; 

10. Gerinti mokyklos įvaizdį formuojant mokyklos atvirumą ir aktyvinant partnerystę; 

11. Rengti ir įgyvendinti projektus; 

12. 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 

2015.10.01  

2014.10.01  

iš viso 

tame tarpe iš 

socialiai remtinų 

šeimų 

tame tarpe 

besimokantys 

pagal FŠPU 

programas 

753 34 588 717 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 77 

3. Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 9,78 

 

4. 

 

Panaudotas savivaldybės biudžeto lėšų 

kiekis (Eur) (be mokinio krepšelio) 

 

iš viso 

darbo užmokesčiui 

ir socialinio 

draudimo 

mokesčiams 

kitoms 

(ūkinėms) 

reikmėms 

873473,36 778712,- 94761,36 

5. Panaudotas savivaldybės biudžeto lėšų kiekis vienam 

mokiniui (Lt) 

1160,- 

 

6. 

 

Surinktų lėšų kiekis (Lt) 

iš viso už ugdymo 

paslaugas 

2 % pajamų 

mokestis 

kita 

106280,55 100956,76 1760,25 3563,54 

7. Surinktų lėšų kiekis vienam mokiniui (Lt) 141,14 

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

(su mokinio krepšeliu) 

1199,- 

 

9. 

 

Kreditoriniai įsiskolinimai 2016 m. 

sausio 1 d. 

 

iš viso 

darbo užmokesčiui 

ir socialinio 

draudimo 

mokesčiams 

kitoms 

(ūkinėms) 

reikmėms 

58543,55 46456,74 12086,81 

10. Dalyvavimas projektuose 

(skaičius) 

Miesto lygmens Respublikiniai Tarptautiniai 

10 2 1 

11. Dalyvavimas konkursuose/festivaliuose (skaičius) Respublikiniai Tarptautiniai 

39 22 

12. Dalyvavimas miesto renginiuose (skaičius) 80 

13. 

 

Sėkmės Didėja poreikis mokytis muzikos mokykloje. Įgyvendinti 8 

finansuojami projektai. Aukšti mokinių pasiekimai 

tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose. Mokytojų 

aktyvus dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimosi 

renginiuose. Vykdomas muzikos instrumentų (mokymo 

priemonių) atnaujinimas. 

14. 

 

Aktualiausios problemos Tarnybinio transporto nebuvimas. Prasta elektros, 

priešgaisrinės, saugos sistemų instaliacijų būklė. Muzikos 

instrumentų trūkumas. Mokymo patalpų ir koncertų salės 

neatitikimas būtiniems reikalavimams, trūksta kompiuterių 

priežiūros specialisto ir muzikos instrumentų derintojo 

etatų ir kt. 

 


