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2015 – 2016 m. m. menų mokyklos veiklos pristatymas 

 
Praeitais mokslo metais didžiausią dėmesį skyrėme ugdymo turinio modernizavimui, ugdymo turinio pritaikymui skirtingiems mokinių 

gebėjimams ir poreikiams, vadovų ir mokytojų kompetencijų stiprinimui, mokymosi aplinkos gerinimui, sąlygų mokinių saviraiškai ir individualumui atsiskleisti 

sudarymui, lietuviškų ir savo krašto meninių tradicijų puoselėjimui. 

Atliktas mokyklos įsivertinimas, parengtas 2016-2018m. strateginis mokyklos planas. 

Muzikos ir dailės mokytojai aktyviai kėlė dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, dalyvavo kursuose ir seminaruose Molėtų švietimo centre, LMTA, 

MKČ, LLKC metodiniuose centruose, buvome pasikvietę LMTA lektorę L. Dubosaitę, V. Urbonavičienė, V. Zutkuvienė, A. Girnienė vedė metodinius 

seminarus rajono ir respublikos muzikos mokytojams. 

Geri pasiekimai -  ugdant gabius vaikus. Tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose laureatų vardus pelnė dainininkai ir kanklininkės, gerai 

pasirodė pūtikai, pianistai, smuikininkai. Meno kolektyvai – mišrus choras, pučiamųjų orkestras, kanklių ansambliai parengė respublikinės moksleivių dainų 

šventės repertuarą, gerai pasirodė perklausose ir dalyvavo šventėje. 

Aktyvi ir prasminga koncertinė- muzikinė veikla mokykloje ir rajone, surengta gausybė koncertų –minėjimų, parodų, išplėsta šviečiamoji muzikinė veikla vaikų 

darželiuose ir pradinėje mokykloje. 

Turiningai praleista vasara - įspūdingas bendras projektas su Molėtų parapijos bažnyčios choru ir Sankt-Peterburgo simfoniniu orkestru, kolektyvų dalyvavimas 

dainų šventėje, liaudininkų seminaras Kaune, dailininkų vasaros pleneras. 
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 Misija  

Kokybiškas meninis  - dailinis ugdymas. 

 Vizija 

Skatinanti, palaikanti, pozityvi aplinka, leidžianti formuotis vaiko savimonei, savitvardai bei bendražmogiškoms vertybėms. 

 Vertybės 

Kompetencija, atsakomybė, bendradarbiavimas, pasitikėjimas. 

 Prioritetai 

Ugdymo(si) proceso kokybė, mokyklos kultūros ir lietuviškų meninių tradicijų puoselėjimas, tikslingi pokyčiai. 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Kvalifikuoti pedagogai 

 Mokymo kokybė ir įvairovė 

 Menų mokyklos tradicijos ir renginiai 

 Mokyklos mikroklimatas 

 Ugdymo planų,  programų tobulinimas ir pritaikymas 

 Išskirtinis dėmesys  gabiems mokiniams 

 Mokinių ir mokytojų bendras darbo rezultatas – konkursų, festivalių 

nugalėtojai, laureatai, diplomantai 

 Mokytojų bendradarbiavimas mokykloje 

 Mokyklos bendradarbiavimas su vietos visuomene ir kitomis 

institucijomis 

 Projektinė veikla 

 Savo krašto tradicijų puoselėjimas ir pilietiškumo ugdymas 

 Netradicinis ugdymas 

 Tėvų, globėjų, rūpintojų informavimas ir švietimas 

 Patalpų būklė 

 Mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas 

 Kompiuterinis mokytojų raštingumas 

 Važinėjantys vaikai 

 Nepakankamas mokinių įtraukimas į aktyvų mokymąsi 

 Įgytų žinių panaudojimas praktikoje 

 Mokinių vertinimo ir įsivertinimo įgūdžiai 

 Mokinių saugumas ir lygios galimybės 

 Kūrybiškumo stoka 

 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas 

 Mokinių tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje 

 Bendradarbiavimo su tėvais formų įvairovė 
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Galimybės Grėsmės 

 Ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas 

 Efektinga, moderni formalųjį  ugdymą papildanti  mokykla 

 Aktyvus dalyvavimas rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose 

 Naujų specialybių, padalinių įkūrimas, teikiamų paslaugų plėtimas 

 Netradicinis ugdymas už menų mokyklos ribų 

 Dėmesys gabių mokinių ugdymui 

 Naujų modernių patalpų įrengimas 

 IKT bazės plėtotė 

 Įrengiama akustinė koncertų salė 

 Kabinetai ir klasės atitinka higienos reikalavimus 

 Įrengiama parodų salė ir muzikos instrumentų muziejus 

 Mažėjantis mokinių skaičius 

 Nepakankamas finansavimas, socialinis mokytojų nesaugumas 

 Ekonominis sunkmetis – mažos tėvų materialinės pajamos 

 Bendras kultūros nuosmukis respublikoje, žema muzikinės kultūros 

vertybių bazė 

 Didelis užimtumas bendrojo lavinimo mokyklose 

 Tėvų abejingumas meninio ugdymo rezultatams 

 Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus didėjimas 

 

 

 

TIKSLAI 2016-2017 m. m. 

 

I. Ugdymo proceso organizavimas ir tobulinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Mokymo 

medžiagos 

planavimas 

I ir II  pusmečių pamokų tvarkaraščių 

sudarymas ir suderinimas 

2016 m. rugsėjis, 

2017 m. sausis 

V. Urbanavičienė Sklandžiai vyksta pamokos 

I ir II pusmečių teorinių dalykų 

mokomosios medžiagos planai, meno 

kolektyvų programos 

2016 m. rugsėjis, 

2017 m. sausis 

 

Teorinių dalykų mokytojai 

 

Pagerėjusi grupinių dalykų pamokos 

kokybė. Efektyvus meno kolektyvų darbo 

rezultatas 

I ir II pusmečių individualių mokomųjų 

programų sudarymas 

2016 m. rugsėjis, 

2017 m. sausis 

Dalykų mokytojai Aukštesni mokinių mokymosi pasiekimai 

Mokinių ugdymo 

kokybės gerinimas 

Ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas pagal ugdytinių 

gebėjimus ir poreikius 

2016 – 2017  m. m. 

 

 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

 

Aukštesnė mokymosi motyvacija 

 

 

Bendrųjų kompetencijų ugdymas 2016 – 2017  m. m. 

 

Dalykų mokytojai Ugdymo tobulinimas 



5 

 

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Vertinimo ir įsivertinimo pamokose ir 

atsiskaitymuose tobulinimas 

2016 – 2017  m. m. 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

Pagerėjęs veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas. Įvertinti mokinių pasiekimai 

IKT panaudojimas ugdymo procese 2016 – 2017  m. m. 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

Pagerėjusi pamokos kokybė 

 

Ugdymo priemonių įsigijimas 2016 – 2017  m. m. 

 

Administracija Modernizuota ugdymosi aplinka 

 

Pusmečio rezultatų apibendrinimas 

akademinių koncertų ir dailės darbų 

pristatymų metu  

2016 – 2017  m. m. 

 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

Įvertinti mokinių pasiekimai 

Mokyklos veiklos 

strategijos 

planavimas 

Mokyklos tarybos posėdžiai : „Mokyklos 

veiklos planavimas 2016 – 2017 m. m.  

2016 m. rugpjūčio 

pabaiga – lapkritis, 

2017 m. sausis - 

kovas 

J. Židonienė 

 

 

Suplanuota kryptinga menų mokyklos veikla 

 

„Mokesčio už mokslą“ klausimai 

 

2016 m. spalis – 

lapkritis 

J. Židonienė 

 

Pritaikytos mokesčio už mokslą lengvatos 

 

Mokinių tėvų susirinkimai akademinių 

koncertų metu  

 

 

2016 m. gruodis 

 

 

 

Dalykų mokytojai, 

direktoriaus  pavaduotoja  

 V. Urbanavičienė 

Stiprėja tėvų atsakomybė 

 

 

 

Atvirų durų dienos būsimiems menų 

mokyklos ugdytiniams 

 

 

2016 – 2017  m. m. 

 

 

Dalykų mokytojai, 

direktoriaus  pavaduotoja  

 V. Urbanavičienė 

Daugėja naujų mokinių 

 

 

 

Netradicinis ugdymas ( vasaros muzikos 

stovyklos, muzikinių programų įrašai 

mokyklos garso įrašų studijoje) 

 

2016 – 2017  m. m. Dalykų mokytojai, menų 

mokyklos direktorius  

K. Tučinskas 

 

Stiprėja mokymosi motyvacija 

 

Mokyklos strateginio plano 

įgyvendinimas 

2016 – 2017 m. m. Darbo grupė 
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Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Informacijos apie 

mokyklos veiklą 

bei pasiektus 

rezultatus sklaida 

Internetinės svetainės atnaujinimo darbų 

organizavimas 

 

2016 – 2017 m. m. 

 

Administracija 

 

 

Informacijos sklaida užtikrina visuomenės 

domėjimąsi menų mokyklos veikla 

Pristatomosios medžiagos kaupimas bei 

tvarkymas  

2016 – 2017 m. m. Direktoriaus pavaduotoja  

 V. Urbanavičienė 

Kaupiama istorinė informacija apie menų 

mokyklos veiklą 

Sieninių stendų apie mokyklos veiklą 

tvarkymo darbų organizavimas 

2016 – 2017 m. m. Direktoriaus pavaduotoja  

 V. Urbanavičienė 

Motyvacija „Būti matomam“ 

 

Skelbimų apie mokinių priėmimą ir 

mokyklos organizuojamus renginius, 

straipsnių apie veiklą bei pasiektus 

rezultatus publikavimas spaudoje ir 

internetiniuose puslapiuose 

2016 – 2017 m. m. Administracija 

 

Padaugėja norinčių mokytis mokinių 

 

II. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 

 

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

Ryšių su Molėtų švietimo centru 

plėtojimas: seminarų vedimas, 

dalyvavimas, pranešimų skaitymas 

2016 – 2017 m. m. 

 

direktoriaus  

pavaduotoja  

 V. Urbanavičienė 

 

Tobulinamos mokytojų dalykinės 

kompetencijos 

 

Seminarų mokytojų profesinėms 

kompetencijoms tobulinti 

organizavimas 

2016 – 2017 m. m. 

 

Dalykų mokytojai, 

direktoriaus  

pavaduotoja  

 V. Urbanavičienė 

Gilinamos mokytojų profesinės 

kompetencijos 

 

Naujos tendencijos iš kursų ir 

seminarų mokytojų metodinių 

užsiėmimų metu. 

Mokytojų tarpusavio pamokų 

lankymas 

2016 – 2017 m. m. Dalykų mokytojai 

 

Pasidalijimas „Gerąja patirtimi“ 
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Metodiniai 

pranešimai rajono ir 

respublikos 

mokytojų 

metodiniuose 

seminaruose 

Informacijos sklaida iš vasarą vykusių 

metodinių seminarų ir kursų 

2016 m. rugsėjis, spalis Dalykų mokytojai 

 

Perduota informacija visiems mokyklos 

mokytojams 

Pagalba rajono 

mokyklų muzikos 

mokytojams 

Pagalba Molėtų rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų muzikos 

mokytojams, ruošiantis įvairiems 

renginiams Molėtų rajone ir kitur. 

2016 – 2017 m. m. Administracija, dalykų 

mokytojai 

Bendradarbiavimas su Molėtų rajono 

meno kolektyvais ir muzikos mokytojais. 

Profesionalaus, 

kokybę ir teisėtumą 

užtikrinančio 

kolektyvo, siekimas,  

skatinant nuolatinį jų 

profesinės 

kompetencijos 

augimą 

Nuolatinis domėjimasis ir kolektyvo 

supažindinimas su Lietuvos 

respublikos įstatymais bei jų 

pakeitimais, vyriausybės nutarimais, 

švietimo ir mokslo ministro 

įstatymais, steigėjo sprendimais bei 

kitais teisės aktais, kurie susiję su 

menų mokyklos veikla 

2016 – 2017 m. m. 

 

 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

 

 

Gerėja šalies įstatymų ir kitų svarbių 

teisinių dalykų žinojimas 

 

 

 

 

 

Informacijos apie kvalifikacijos 

kėlimo renginius skelbimas bei sąlygų 

mokytojų tobulinimui sudarymas ir 

skatinimas juose dalyvauti (išleidimas 

į kvalifikacijos kėlimo renginius, 

paliekant darbo užmokestį, seminarų 

mokesčio apmokėjimas pagal 

galimybę); 

2016 – 2017 m. m. 

 

Administracija 

 

Didėja susidomėjimas profesinės 

kompetencijos kėlimo kursais 

 

 

Diskusijų, iškilusių darbe problemų 

temomis, organizavimas. 

2016 – 2017 m. m. Administracija Sprendžiamos iškilusios problemos 
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IV. Sąlygų,  aukštesniems ugdymo rezultatams siekti,  sudarymas 

 

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Gabių vaikų ugdymo 

sistemos tobulinimas 

Dalyvavimas tarptautiniuose, 

respublikiniuose, rajoniniuose 

konkursuose, festivaliuose ir kituose 

renginiuose. 

2016 – 2017 m. m. 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

Menų mokyklos mokiniai įvairių 

konkursų diplomantai ir laureatai 

 

 

Sustiprintas muzikinis - meninis 

ugdymas 

2016 – 2017 m. m. 

 

Dalykų mokytojai 

 

Mokinio ateitis -  muzika ar dailė  

 

Konkurso dalyvių nugalėtojų 

skatinimas 

2016 – 2017 m. m. Administracija 

 

Dalyviai apdovanoti padėkos raštais 

Sąlygų, mokinių 

saviraiškai ir 

asmeninei 

koncertinei – 

sceninei  

pažangai ugdyti, 

sudarymas 

Valstybinių švenčių (vasario 16 – osios, 

kovo 11- osios, Motinos dienos, Sausio 

– 13 – osios) minėjimų organizavimas 

2016 – 2017 m. m. 

 

 

 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

 

 

Ugdomas pilietiškumas 

 

 

 

Menų mokyklos tradicinių – kasmetinių 

renginių organizavimas (Jaunųjų 

muzikų paradas, dainos vakaras, 

kompozitorių kūrybos pristatymas, 

dalyvavimas Molėtų miesto šventėje ir 

kt.) 

2016 – 2017 m. m. 

 

 

 

 

 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

Visų specialybių mokiniai turi galimybę 

pasirodyti scenoje 

 

 

 

 

Koncertai visuomenei (Molėtuose, 

rajone) 

2016 – 2017 m. m. 

 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

Daugėja stojančių mokinių skaičius 

 

Dalyvavimas renginiuose, koncertuose, 

parodose (Molėtų krašto muziejuje, 

viešojoje bibliotekoje, parapijos 

namuose, bažnyčioje, kultūros centre, 

vaikų l/d, globos namuose  ir kt. ) pagal 

kvietimus 

2016 – 2017 m. m. 

 

 

 

 

 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

 

 

 

Bendradarbiavimas su kitomis 

įstaigomis 

 

 

 

Pusmečio pabaigos akademiniai 

koncertai, egzaminai, perklausos 

2016 m. gruodis, 

2017 m. gegužė 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

Mokiniai mokosi siekti asmeninės 

pažangos 
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Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Kūrybinių gebėjimų 
skatinimas  

 

Mokinių muzikinės - meninės kūrybos 

popietės 

2016 m. spalio mėn. 

2017 m. vasario mėn. 

Menų mokyklos direktorius 

K. Tučinskas 

Ugdoma meninė-kūrybinė 

kompetencija 

Darbas įrašų studijoje 

 

 

2016 – 2017 m. m. 

 

 

Menų mokyklos direktorius 

K. Tučinskas, dalyko 

mokytojai 

Didėja susidomėjimas profesionalesniu 

atlikimu 

 

Veiklos, skatinančios tolimesnio kelio 

pasirinkimą, organizavimas : 

ekskursijos, išvykos, susitikimai su 

meno žmonėmis 

2016 – 2017 m. m. Dalykų mokytojai 

 

Gilinamos žinios apie savo ateities 

profesiją 

Bendradarbiavimas   

su rajono 

muzikantais  ir  

kraštiečiais  

Bendri projektai su buvusiais menų 

mokyklos mokiniais : Tomu Kildišiumi, 

Milga Grigonyte-Fontanetti, Vaida 

Genyte, Vaiva Datenyte 

2016 – 2017 m. m. Menų mokyklos direktorius  

K. Tučinskas, direktoriaus  

pavaduotoja  

V. Urbanavičienė 

Gilinamos žinios apie savo ateities 

profesiją 

Muzikos ir dailės 

menų integravimas 

Muzikos ir dailės skyrių bendri projektai 

 

2016 m. lapkritis, 

2017 m. kovas 

Administracija, dalykų 

mokytojai 

Abiejų skyrių bendradarbiavimas 

 

Nuolatinis bendradarbiavimas su šalies 

ir kitų respublikų meninėmis įstaigomis 

2016 – 2017 m. m. Administracija, dalykų 

mokytojai 

Didėja mokymosi motyvacija 

 

RENGINIŲ GRAFIKAS 2016 – 2017 m. m.  

I PUSMETIS 

 

Eil. 

Nr. 

Mėnuo Renginys Atsakingi asmenys 

 

1. 

2.  

3. 

4. 

 

 

5. 

Rugsėjis 

01 d.  

20 d.  

27 d.  

27 d. 

 

 

09.16 

 

Rugsėjo 1-osios šventė 

Koncertas „Rudens mugėje“ miesto aikštėje 

„Europos savanorių tarnybai 20 metų“ 

„Mes už originalias natas“ - VŠĮ Vilniaus natų knygyno 

vadybininkės – Dana Podriabinkina, Orinta Budnikaitė ir 

Jolanta Kundrotaitė. 

 Tradicinio „Naujosios Romuvos“ poetinės kūrybos vakaro 

„Arčiau žvaigždžių“ Etnokosmologijos muziejuje, muzikinė 

dalis 

 

Menų mokyklos direktorius K. Tučinskas  

Dalykų mokytojai 

V.Urbanavičienė 

Administracija 

 

 

L. Colkienė 
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Eil. 

Nr. 

Mėnuo Renginys Atsakingi asmenys 

 

1. 

2. 

Spalis 

04 d. 

07 d.  

 

Mokytojų diena 

Ludzos (Latvija) dailės mokyklos mokytojų ir mokinių susitikimas ir 

darbų paroda Dailės skyriaus „Meno koridoriuje“ 

 

Dalykų mokytojai 

Dailės skyriaus mokytojai 

 

1. 

Lapkritis 

18 d. 

 

Abiejų skyrių bendras projektas – ruošimasis menų mokyklos 

jubiliejiniam koncertui 

 

Dalykų mokytojai, administracija 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

Gruodis 

02 d. 

02 d.  

08 d. 

 

09 d. 

12.12 – 22 d. 

 

16 d. 

16 – 23 d. 

 

Menų mokyklos jubiliejinis koncertas 

Vokalo seminaras – meistriškumo pamoka. Londono filharmonijos 

solistė ir Windzoro meno mokyklos vokalo pedagogė Milda 

Grigonytė - Fontanetti 

Jaunųjų muzikų paradas – 2016  

Muzikos skyriaus akademiniai, kalėdiniai koncertai, dailės skyriaus 

darbų pristatymai 

Kanklių ansamblio „Žaižara“ koncertas Mindūnų žvejybos muziejuje 

Kalėdinių atvirukų paroda Kultūros centro foje 

 

Administracija, dalykų mokytojai 

V.Urbanavičienė, V. Zutkuvienė 

 

 

Administracija, dalykų mokytojai 

Administracija, dalykų mokytojai 

 

L.Colkienė 

Dailės skyriaus mokytojai 

 

II PUSMETIS 

 

Eil. 

Nr. 

Mėnuo Renginys Atsakingi asmenys 

 

1. 

 

2. 

3. 

Sausis 

10-31 

 

13 d. 

27 d. 

 

Molėtų ir Širvintų rajonų dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių 

darbų paroda „Mokymosi spalvos“ 

Sausio 13-osios minėjimas 

Koncertas Alantos dvare „Alantiškiai ir draugai“ 

 

Dailės mokytojai 

 

Administracija, dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 

 

1. 

2. 

3. 

Vasaris 

16 d. 

10 d. 

17 d. 

 

Vasario 16-osios minėjimas 

Mokinių meninės kūrybos popietė 

V. Stundžio inicijuojama dainos popietė „Dainuojame lietuviškai“ 

 

Dalykų mokytojai 

Menų mokyklos direktorius K. Tučinskas 

Dalykų mokytojai 

 

1. 

 

Kovas 

11d. 

 

 

Kovo  11-osios minėjimas 

 

Administracija, dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 
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Eil. 

Nr. 

Mėnuo Renginys Atsakingi asmenys 

2. 31 d. 

 

Muzikos ir dailės  skyrių bendras projektas - A. Mocartas muzikoje ir 

dailėje 

 

 

1. 

2. 

3. 

Balandis 

07  d. 

28 d. 

18-30 d. 

 

„Aukštaitijos viltys – 2017“ meno mokyklų festivalis Ignalinoje 

Koncertas visuomenei „Spalvota muzika“ 

Molėtų menų mokyklos dailės skyriaus mokytojų ir mokinių 

susitikimas ir darbų paroda Ludzos (Latvija) dailės mokykloje. 

 

Administracija, dalykų mokytojai 

Administracija, dalykų mokytojai 

Dailės mokytojai 

 

 

1. 

2. 

Gegužė 

05 d. 

15-26 d. 

 

Motinos dienos koncertas 

Muzikos skyriaus akademiniai koncertai, dailės skyriaus darbų 

pristatymai 

 

Administracija, dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 

 

 

1. 

2. 

3. 

Birželis 

06.01 

1-9 d. 

9 d. 

 

Vaikų gynimo diena 

Koncertai bendrojo lavinimo mokyklose 

Vaikų ir jaunimo l. liaudies muzikos festivalis „Giedu dainelę – 

2017“ 

 

Dalykų mokytojai, kolektyvų vadovai 

Dalykų mokytojai 

L. Colkienė, G. Colkaitė 

 

 

KONKURSŲ IR FESTIVALIŲ GRAFIKAS 

I PUSMETIS 

 

Eil. 

Nr. 

Mėnuo Renginys Atsakingi asmenys 

 

1. 

Rugsėjis   

 

1. 

Spalis 

22 d. 

VI  respublikinis jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalis – konkursas 

„Atlėk, sakale“ 

 

L. Colkienė 

 

1. 

2. 

Lapkritis 

15 – 18 d. 

18 d. 

 

Rytų Aukštaitijos džiazo forumas Utenoje ir Visagine 

I respublikinis styginių instrumentų festivalis „Šokančios stygos“ 

 

A.Bulka, V. Urbanavičienė 

R.Vyšniauskienė 

 

1. 

Gruodis   
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II PUSMETIS 

 

Eil. 

Nr. 

Mėnuo Renginys Atsakingi asmenys 

 

1. 

Sausis    

 

 

1. 

Vasaris 

17 d. 

 

Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Mažieji virtuozai“ 

 

R. Paurienė 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kovas 

18 d. 

24-25 d. 

30 d. 

30 d. 

30 d. 

 

VI respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis – konkursas „Judančio pasaulio ritmais“ 

IX tarptautinis kamerinės muzikos ir džiazo konkursas „Sąskambiai – 2017“ 

Respublikinis programinės pjesės festivalis „Garsų pasaulis“ 

Solistų ir ansamblių pučiamųjų instrumentų konkursas 

Respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“ 

 

L. Aganauskienė, R. Paurienė 

V.Urbanavičienė 

D. Vaitkūnienė, R. Paurienė 

A. Bulka 

R. Vyšniauskienė 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Balandis 

02 d. 

09 d. 

23 d. 

7-9 d. 

22 d. 

22 d. 

23 d. 

29-30 d. 

 

I respublikinis fortepijono konkursas „Fortepijoninės novelės“ 

Fortepijoninių ansamblių festivalis „Dviese bus smagiau“ 

Respublikinis muzikos mokyklų instrumentinių ansamblių festivalis „Mokytojas ir mokinys“ 

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų  konkursas „Ventus muzicale“ 

IV respublikinis muzikos mokyklų konkursas „Iš muzikos lobių skrynios“ 

II tarptautinis muzikos konkursas „Rising star“ 

Respublikinis jaunųjų stygininkų festivalis „Allegretto“ 

V tarptautinis P.Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas 

 

L. Aganauskienė 

D. Vaikūnienė, R. Paurienė, L. Aganauskienė 

G. Colkaitė, R. Vyšniauskienė 

A. Bulka, M.Deksnys 

L. Aganauskienė 

V. Zutkuvienė, V. Urbanavičienė 

R. Vyšniauskienė 

L.Colkienė 

 

1. 

Gegužė 

20d.  

 

II tarptautinis muzikos konkursas „Rising star“ finalas 

 

V. Zutkuvienė, V. Urbanavičienė 

 


