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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS  

 

Muzikos mokykla įsteigta 1957 m. rugsėjo 10 d. Ji yra savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, savo antspaudą, atributiką, sąskaitas banke. Muzikos mokykla – formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokykla. Muzikos mokykla gali vykdyti neformalųjį vaikų ir 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Mokymas vyksta paviene ir grupine forma, mokykloje 

organizuojamas dieninis ir vakarinis mokymas. 

Mokyklos veikla buvo vykdoma siekiant tikslų, numatytų Alytaus muzikos mokyklos 

2017–2019 metų strateginiame veiklos plane, 2017 metų mokyklos veiklos plane, atsižvelgiant į 

SSGG analizės rodiklius, išorės vertinimą.  

Pagrindinė priemonė, numatyta 2017 metų Mokyklos veiklos plane, yra neformaliojo 

švietimo (formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis švietimas) programų vykdymas. 

Rūpinantis mokinių geresniu užimtumu ir jų pasirengimu muzikavimui, daugiau veiklos 

organizuojama mokykloje, mokinių atostogų metu vykdomi edukaciniai projektai, pradėta vykdyti 

etnokultūros ugdymo programa, kuri integruojama į kitas programas ir dalykų pamokas.   

  2017 metais buvo įvykdyti ir kiti, numatyti veiklos plane, veiksmai: parengti 

techniniai projektai mokyklos pastato vidaus remontui, atnaujinama ugdymo aplinka, remontuojami 

muzikos instrumentai, atnaujinamos mokymo priemonės. 

  

 

II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Mokyklos darbuotojai 

1 lentelė 

Eil. Nr. Informacija apie darbuotojus 2017-01-01 2017-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 63 59 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 51 50 

2.1. mokytojų, dirbančių pagrindiniame 

darbe 

39 39 

2.2. mokytojų, dirbančių antraeilėse 

pareigose 

12 11 

3. Atestuotų pedagogų skaičius:   

3.3. turinčių mokytojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 

3 4 

3.4. turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją 

18 17 

3.5. turinčių vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją 

20 19 

3.6. turinčių mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

10 10 

4. Neatestuotų mokytojų skaičius - − 
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Palyginus su 2016 metais, sumažėjo mokytojų skaičius. Muzikos mokykloje 1 mokytoja  

išvyko dėl sveikatos problemų. Šiuo metu mokyklai trūksta specifinių sričių specialistų, muzikos 

instrumento mokytojų. Atstačius krizės metu sumažintą muzikos instrumentų derintojo etatą, 

atsirado galimybė nuolat derinti ir palaikyti klavišinių muzikos instrumentų kokybę. Po ilgo 

finansinio sąstingio pradėti atestuoti mokytojai aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. Per 

ataskaitinius metu 2 mokytojai buvo atestuoti aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.  
 

Mokinių skaičius ir jų pokytis pagal teikiamas muzikinio ugdymo programas1 

 

2 lentelė 
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2015-

09-01 

- 15 103 68 69 - 82 58 54 66 18 30 25 1 589 

2016-

09-01 

14 10 96 88 74 - 68 72 57 53 28 28 20 - 589 

2017-

09-01 

23 7 78 79 79 1 59 57 64 58 23 23 22 11 584 

 

2017 metais mokykla vykdė 83 programas, skaičiuojant pagal atskirus muzikos 

instrumentus (pav., smuikas, klarnetas) ir ugdymo laikotarpius (pradinis, pagrindinis ir kt.).  

Mokiniai į atskiras programas priimami pagal poreikį, gebėjimus ir mokyklos kolektyvų sudėtį. 

Palyginus trijų paskutinių metų stojančiųjų duomenis, pastebima mokinių stabilumo tendencija.  

Didelis dėmesys mokykloje skiriamas gabiems mokiniams, jų individualių gabumų 

ugdymui, diferencijuojamas ir individualizuojamas mokymas ir mokymasis per pamokas, vykdant 

projektinius darbus, ruošiant mokinius kūrybinių darbų konkursams, festivaliams. Įgyvendinant 

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro 2009-01-19 įsakymu Nr. ISAK-105, mokykla vykdo valstybės lėšomis finansuojamą 

Profesinės linkmės muzikikinio ugdymo modulį. Gabūs mokiniai skatinami raštiškomis padėkomis, 

kryptingai stiprinama jų mokymosi motyvacija. Mokytojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją gabių 

mokinių ugdymo klausimais.   

 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis 
3 lentelė 

Mokinių, 

dalyvavusių 

modulyje, 

skaičius 

Fortepijono 

skyrius 

Styginių 

instrumentų 

skyrius 

Akordeono 

skyrius 

Pučiamųjų 

instrumentų 

skyrius 

Liaudies 

instrumentų 

skyrius 

Teorinis 

skyrius 

25 (2017-03-01) 6 6 2 3 8 - 

21 (2017-09-01) 2 3 5 3  7 1 

 

                                                             
1
5–7 MUP – Muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams be integruoto muzikos instrumento pažinimo; 5–7 MUP-I – 

Muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams (su integruotu muzikos instrumento pažinimu); PR-FŠPU – Pradinio formalųjį 

švietimą papildančio muzikinio ugdymo programa; PAGR-FŠPU – Pagrindinio formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programa; PAGR-

MUP – Pagilinto muzikinio 1–2 metų ugdymo programa; PAGIL-MK – Pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa; MMU-S – 
Muzikos mėgėjų ugdymo programa (suaugusiųjų mokymas); TR-MUP – Trumpalaikė 1 metų meninio ugdymo programa 15–18 metų amžiaus 

vaikams ir jaunuoliams. 

 



3 

 

Šios veiklos efektyvumą įrodo mokinių gausa dalyvaujant rajono, zonos, šalies ir 

tarptautiniuose konkursuose ir užimtos prizinės vietos.  

 

Metodinių grupių skaičius ir veikla 
4 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Metodinės grupės pavadinimas Metodinės grupės pirmininkas 

1.  Fortepijono   Violeta Baronienė 

2.  Styginių instrumentų Rita Frendzelienė 

3.  Akordeono Violeta Ligeikienė 

4.  Pučiamųjų instrumentų Rimantas Jočys 

5.  Liaudies instrumentų Edita Radvilavičienė 

6.  Teorinio (muzikos kultūra ir raštas, solfedžio, muzikos 

istorija, choras) 

Daiva Grabauskienė 

 

Metodinės tarybos pirmininkė yra Violeta Baronienė. Tarybos posėdžiai vyksta 

kiekvieną mėnesį. 2017 metais įvyko 7 posėdžiai. Juose sprendžiami kvalifikacijos, naujų 

programų, ugdymo kokybės gerinimo, efektyvaus lėšų panaudojimo, inovacinių metodų kūrimo, 

metodinių grupių darbo koordinaciniai klausimai. Kiekvienoje metodinėje grupėje per 2017 metus 

vidutiniškai vyko po 10 posėdžių ugdymo kokybės klausimais. 

 

Pasiekimai ir mokinių pažanga 

 

  2017 m. gegužės mėnesio pasiekimų rezultatai rodo, kad pradinio muzikinio FŠPU 

programų, pagilinto muzikinio ugdymo ir muzikos mėgėjų programų 331 mokiniai buvo įvertinti 

teigiamai (įskaityta), o pagrindinio ugdymo įvertinimai pateikti 8 lentelėje. 

  

2017 m. gegužės mėnesio Pagrindinio ugdymo programos mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatai 

5  lentelė 

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymosi 

pasiekimų patikrinime, skaičius 

Pagrindinio muzikinio ugdymo 

žinių, gebėjimų ir įgūdžių 

patikrinimas 

Procentinė 

dalis 

236 127 (puikiai) 53,81% 

 77 (labai gerai) 32,63 % 

 32 (gerai) 13,56 % 

 

 Muzikos mokyklos absolventai dažniausiai yra mokiniai, kurie dar nebaigia bendrojo ugdymo 

mokyklų, todėl jie tęsia mokymąsi kitose programose, groja meno kolektyvuose. 

 

2017 m. absolventų laida 
6 lentelė 

Skyriai Fortepi-

jono 

Styginių Akordeono Pučiamųjų 

instrumentų 

Liaudies 

instrumentų 

Teorinis 

(choro) 

Iš 

viso 

Gavo 

išsilavinimo 

pažymėjimą 

12 9 4 11 14 2 52 
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Tolimesnė 2017 m. absolventų veikla 
7 lentelė 

Veiklos rūšis Absolventų skaičius 

Įstojo į muzikines specialybes aukštojoje arba aukštesniojoje 

mokykloje 

3 

Įstojo į M. K. Čiurlionio meno mokyklą 2 

Dalyvauja miesto saviveiklos kolektyvuose 5 

Tęsia mokymąsi kitose Muzikos mokyklos programose, projektuose 32 

Muzikuoja savo laisvalaikiu individualiai 10 

 

 

III. FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

  Muzikos mokyklą lanko mokiniai iš bendrojo ugdymo įstaigų: Šv. Benedikto gimnazija – 

107 mokiniai; Šaltinių pagrindinė mokykla – 67 mokiniai; Senamiesčio pradinė mokykla – 51 

mokinys; Dzūkijos pagrindinė mokykla – 49 mokiniai; Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija – 38 

mokiniai. Nemažas skaičius lankančiųjų yra ir iš kitų ugdymo įstaigų: „Volungės“ pagrindinė 

mokykla – 37 mokiniai; Panemunės pagrindinė mokykla – 34 mokiniai; Jotvingių gimnazija – 15 

mokinių; „Sakalėlio“ pradinė mokykla – 26 mokiniai; „Drevinuko“ mokykla-darželis – 13 mokinių; 

Dainavos pagrindinė mokykla – 16 mokinių; Likiškėlių pagrindinė mokykla – 17 mokinių; 

Vidzgirio pagrindinė mokykla – 5 mokiniai; Putinų gimnazija –13 mokinių; Piliakalnio 

progimnazija – 5 mokiniai. Muzikinio ugdymo 5–7 metų amžiaus programos mokiniai (su 

integruotu muzikos instrumento pažinimu ir be integruoto muzikos instrumento pažinimo) 

lankantys priešmokyklinio 14 ugdymo įstaigų: lopšelis-darželis „Volungėlė” – 4; lopšelis-darželis 

„Saulutė” – 4, lopšelis-darželis „Boružėlė” – 5, lopšelis-darželis „Nykštukas” – 3, lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis”– 1, lopšelis-darželis „Du gaideliai“ – 3, lopšelis-darželis „Girinukas“ – 1, lopšelis-

darželis „Obelėlė“− 1, lopšelis-darželis „Drevinukas – 3, lopšelis-darželis „Šaltinėlis” - 1, lopšelis-

darželis „Pasaka” – 1, lopšelis-darželis „Linelis” – 2, lopšelis-darželis „Vyturėlis” – 1, Venciūnų 

kaimo darželis – 2. Mokiniai, besimokantys kitose švietimo įstaigose – 2.  

 Iš Alytaus rajono atvyksta 112 mokinių, iš jų 107 lanko Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo įstaigas, 5 Muzikos mokyklos mokiniai lanko Alytaus rajono savivaldybės 

mokyklas.  

 

Gabių mokinių ugdymas ir pasiekimai 

Gabieji mokiniai nuolat dalyvauja įvairaus lygio konkursuose ir laimi nugalėtojo vardus.  

Ataskaitiniais metais mokiniai dalyvavo keturiais konkursais daugiau, negu prieš tai, tačiau laureatų 

skaičius mažesnis. Tai yra dėl to, kad mažiau dalyvavo ansamblių, o daugiau pavienių solistų. 

 

Dalyvavimo konkursuose rezultatai 
8  lentelė 

Renginiai / metai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Konkursai 18 32 36 

Laureatai 164 131 109 

 

   Muzikos mokyklos mokiniai dalyvauja prestižiniuose šalies ir tarptautiniuose 

konkursuose, kaip antai: XIII nacionaliniame Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurse, 

respublikiniame solfedžio konkurse „Kaunas 2017“, XII respublikiniame konkurse „Vilnius 2017“, 
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XV respublikiniame Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos konkurse-festivalyje, II 

respublikiniame muzikos ir meno mokyklų profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų 

atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkurse, XI tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos 

konkurse-festivalyje „Giovani virtuosi“, I tarptautiniame kamerinės muzikos konkursas „Musica 

Brillante 2017“, IX tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalyje-

konkurse „Sąskambiai 2017“, III tarptautiniame vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninės raiškos 

konkurse „Muzikos talentų lyga 2017“, IV tarptautiniame kamerinių ansamblių festivalyje-

konkurse „Fiori Musicali“, XII tarptautiniame akordeonistų konkurse-festivalyje „Ascoltate“, VII 

tarptautiniame konkurse „Drezdeno žiemos žvaigždės 2017“, Drezdenas (Vokietijos Respublika) ir 

daugelis kitų. 

 Kai kurie mokiniai yra daugkartiniai įvairių konkursų laimėtojai, kuriose jie dalyvavo kaip 

solistai ir kaip instrumentinių ansamblių dalyviai. Žilvinas Grigonis – 6, po 5 konkursus laimėjo 

Rugilė, Reškevičiūtė, Vilė Peleckytė; po 4 konkursus laimėjo Arnas Beitnaras, Domantas 

Michalkevičius, Gertrūda Šitkauskaitė, Greta Sarpaliūtė, Sofija Marija Buzaitė Pereira, Viltė 

Maselskaitė,   Gudeliauskaitė Gabija, Gudelevičius Joris, Krikščiūnaitė Erika, Krikščiūnaitė Gabija 

– 3 konkursų laureatai. Laureatus parengė 32 Muzikos mokyklos mokytojai. Kai kurie mokytojai, 

pavyzdžiui, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas Rimantas Jočys parengė 8, akordeono 

mokytoja metodininkė Violeta Ligeikienė parengė 8, smuiko mokytoja ekspertė Rita Frendzelienė 

parengė 9 mokinius, tarptautinių ir šalies konkursų laureatus.  

 

Mokytojų, parengusių laureatus, skaičius 2015−2017 metais 

9 lentelė 

Mokytojai / metai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Mokytojai, parengę laureatus 36 31 28 

 

 Mokiniai konkursuose dalyvauja ne tik individualiai, bet ir su kameriniais ansambliais, 

duetais. Pavyzdžiui, instrumentinis trio (Dainora Astrauskaitė, Gustas Mensevičius, Gabija 

Jakubauskaitė), styginių kvartetas (Erika Krikščiūnaitė, Gabija Krikščiūnaitė, Izabelė Gervelytė, 

Barbora Gailiūtė) ir kt.  

 

Muzikos mokykla – mokykla be sienų. Koncertinė veikla Alytaus mieste 
  

Mokykla savo muzikine veikla atstovauja miestui ir šaliai, tačiau pirmenybė visuomet 

teikiama renginiams Alytuje. Mokiniai, nepriklausomai nuo gabumų skirtumų, dalyvauja visuose 

svarbiausiuose Alytaus miesto savivaldybės renginiuose, šventėse.  

Per 2017 metus mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais, vokalistai ir jų 

mokytojai surengė ir dalyvavo 515 koncertų bei edukacinių renginių, koncertavo įvairių 

organizacijų sveikinimų ir švenčių progomis, tėvų darbovietėse ir savo mokyklose, Alytaus 

kraštotyros muziejuje, Alytaus kolegijoje, dalyvavo nevyriausybinių organizacijų „Alytaus 

kvartetas“, „Senoji muzika“, „Tėviškės namai ir kt. bendruose renginiuose.  

 

Koncertų visuomenei skaičius 2015−2017 metais 

10  lentelė 

Renginiai / metai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Koncertai ir edukaciniai 

renginiai, konkursai 

518 516 515 
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Regioniniai, zoniniai renginiai, svarbūs koncertai, organizuoti Muzikos mokykloje: II 

Justinos Gringytės labdaros ir paramos fondo konkursas, V Lietuvos muzikos olimpiada, 

Lietuviškos muzikos festivalis „Graži tu mano”, XIII nacionalinis Jono Švedo liaudies instrumentų 

atlikėjų konkurso II turas, Dzūkijos regiono muzikos (meno) ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų konkursas „Dzūkų balsas“, zoninis XIX nacionalinio Balio Dvariono 

styginių ir pianistų antrasis turas, Lietuvos radijo ir televizijos vaikų konkurso „Dainų dainelė” I 

etapas, koncertas ,,Muzikuokime šeimose“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai, vyrų choro 

„Camerton“ (Opolė, Lenkija) susitikimas-koncertas su Muzikos mokyklos bendruomene, Alytaus 

muzikos mokyklos instrumentinio trio muzikos albumo „Adios Nonino“ sutiktuvės, pianisto Petro 

Geniušo koncertas. 

Suorganizuota violončelininko Ian Maksin (JAV) meistriškumo kursai Muzikos mokykloje; 

viktorina-protų mūšis „Muzikinis spektaklis – opera“ Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje 

bibliotekoje; kūrybinė popietė „Mažasis kompozitorius“, susitikimas su operos soliste Justina 

Gringyte ir LRT televizijos laidos „Kultūra“ kūrybine grupe. Muzikos mokyklos mokytojai ir 

mokiniai dalyvavo XIV menų šventė vaikams „Skambantis spalvų miestas“, XVI Dainavos šalies 

festivalyje. 

Kiekvienas skyrius organizavo profesinius renginius. Tai – liaudies instrumentų skyriaus 

mokinių koncertas „Odė pavasariui“, koncertas „Supinsim pynę iš garsų“, fortepijono skyriaus 

koncertas „Muzikinė puokštė“, akordeono skyriaus techniniai ir pramoginiai renginiai „Linksmieji 

pirštukai“, „Linksmasis akordeonas“, pučiamųjų instrumentų skyrius organizavo tradicinį renginį 

„Penktadienio popietė su muzika iš kino filmų“. 

Akcijos, švietimo forumai, konferencijos Alytuje. Muzikos mokyklos mokytojai dalyvavo 

Europos Sąjungos fondų projektų mugėje „ERASMUS+30“, ERASMUS+KA2 Strateginės 

partnerystės projekto „Technologinis, lingvistinis ir emocinis raštingumas per muziką“ 2015-1-

LT01-KA204-013448 pristatyme; suorganizuota ERASMUS+KA2 projekto 2015-1-LT01-KA204-

013448 „Technologinis, emocinis ir lingvistinis raštingumas per muziką“ tarptautinė sklaidos 

konferencija „Inovatyvūs suaugusiųjų švietimo metodai“, surengtas praktinis seminaras 

„Pakalbėkime su muzika“; Muzikos mokyklos mokytojai dalyvavo Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

„Mokymosi galia ir džiaugsmas“ praktiniuose mokymuose Alytaus krašto suaugusiųjų švietimo 

organizacijoms „Erasmus+, Nordplus ir suaugusiųjų švietimo organizacijų vadybinės 

kompetencijos, tarptautiškumo didinimo problematika“ Dzūkų krašto menų inkubatoriuje; skaityti 

pranešimai ir vykdyta praktinė muzikavimo veikla bendradarbiaujant su nevyriausybine 

organizacija „Dienos centras“, surengti koncertai Alytaus bažnyčiose ir dvasinėse konferencijose, 

dalyvauta visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Alytaus muzikos mokykla 

laimėjo pirmąją vietą už gražiausiai tvarkomą aplinką švietimo įstaigų kategorijoje.  

Knygų pristatymas, parodos: mokyklos mokiniai ir mokytojai nuolat koncertuoja 

miestiečių susibūrimuose ir kultūros renginiuose, beveik kiekvienas parodos atidarymas Alytaus 

mieste neapsieina be jaunųjų muzikantų.  

Kraštotyros muziejuje: grafiko Broniaus Leonavičiaus paveikslų „Vilniaus legendos“ 

parodos atidarymas, rašytojo Romo Sadausko knygos „Gimtoji vasaros debesija arba paskutiniai 

atodūsiai“ pristatymas, Vytauto Matulevičiaus poezijos knygos „Mozaika“ pristatymas.  

Alytaus „Vizijos“ galerija: parodos „Rudens simfonija“ atidarymas, fotografijų parodos 

„Dzūkijos veidas“ atidarymas.  

Alytaus miesto teatras: Aleksandro Merkelio knygos „Antanas Smetona: jo visuomeninė, 

kultūrinė ir politinė veikla“ sutiktuvės. Alytaus muzikos mokyklos direktorės prof. dr. Aldonos 

Vilkelienės mokslinės monografijos „Specialusis ir įtraukusis meninis ugdymas“ pristatymas. 

Poezijos popietė, skirta paminėti Pasaulinei poezijos dienai Anzelmo Matučio muziejuje. Rašytojos 

Irenos Buivydaitės-Kupčinskienės naujausio romano „Tikros ir netikros seserys“ sutiktuvės Alytaus 

Jurgio Kunčino viešoji bibliotekoje, Dianos Moisejenkaitės disertacinio darbo „Lietuvių liaudies 

muzika viena styga“ pristatymas Muzikos mokykloje. Parodos „Draugystės tiltai Izraelis-Lietuva“ 
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Nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekoje, Vilniuje, atidarymas. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo 

parodoje „Mokykla 2017“, joje koncertavo ir pristatė mokyklos stendą. 

Miesto renginiai: koncertuota Alytaus mieste kultūros ir sporto renginiuose, kaip antai, 

Alytaus miesto teatre 2017 metų apdovanojimai su Martynu Levickiu, suorganizuotas Muzikos 

mokyklos mokinių koncertas „Muzikinė vasara“, skirtas Alytaus miesto gimtadienio šventei. 

Muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras grojo Olimpinėje dienoje, jaunių choras 

dalyvavo Dzūkų šventėje.  

Koncertai su socialiniais partneriais: dažnai mokiniai ir mokytojai dalyvauja ir 

koncertuoja Alytaus miesto biudžetinių įstaigų šventiniuose renginiuose. Tai: asociacijos „Alsodra“ 

organizuojamas renginys Alytaus miesto teatre; UAB „Dzūkijos vandenys“ organizuotas renginys 

„Vanduo: vartok ir saugok“; koncertas, skirtas ,,Vilijos sporto klubo 25-erių metų jubiliejaus progai 

paminėti“ Dzūkų krašto menų inkubatoriuje; 29-asis tarptautinis dziudo turnyras, skirtas karininko 

Antano Juozapavičiaus atminimui Alytaus sporto ir rekreacijos centre. Liaudies instrumentų 

skyriaus mokiniai ir mokytojai koncertavo Alytaus reabilitacijos centro „Harmonijos oazė“ 

atidarymo šventėje. 

Profesinio orientavimo srityje bendradarbiaujama su Vilniaus ir Kauno muzikinio ugdymo 

įstaigomis, moksleiviai groja bendruose koncertuose su Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos, Kauno 

Juozo Gruodžio muzikantais, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniais. 

Labdaros ir paramos koncertai: Muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvauja 

labdaros renginiuose, koncertuoja Vaikų globos namuose, kurių auklėtiniai taip pat lanko Muzikos 

mokyklą. Simfoninis orkestras „Svajonė“ dalyvavo kalėdiniame labdaros vakare „Alytus 2017“, 

kamerinio choro „Varsa“ 60-mečio jubiliejiniame koncerte. Muzikos mokyklos mokiniai ir 

mokytojai koncertavo Justinos Gringytės labdaros ir paramos fondo organizuotame koncerte 

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre. 

Tradiciniai renginiai: kaip ir kiekvienais metais, Muzikos mokykla rengia pirmokų 

krikštynas, šeimų šventes, lietuviškos muzikos vakarus, mokytojų koncertus. Ypač alytiškių 

laukiamas ataskaitinis koncertas miesto visuomenei Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje „Po 

mūzos sparnu“. Jo metu buvo įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklos baigimo 

pažymėjimai mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programa. Muzikos 

mokyklos mokiniai grojo Europos dienos minėjimo renginiuose miesto teatro salėje ir Rotušės 

aikštėje, buvo surengtas tradicinis Alytaus muzikos mokyklos mokytojų kalėdinis koncertas, skirtas 

miesto visuomenei, „Senuosius metus palydint”. 

Mokykla ataskaitiniais metais šventė 60 metų jubiliejų, kurio metu dalyvavo garbūs svečiai 

iš Lietuvos. Tai: J. Gruodžio konservatorijos direktorius Kęstas Bliujus, Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Basienė, Muzikų sąjungos tarybos prezidentė prof. 

Audronė Žigaitytė, Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Aldona Skruibytė, 

Muzikos terapijos asociacijos prezidentė Vilmantė Aleksienė ir kt. 

Muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“, kuriame groja 55 mokiniai, per metus 

surengė 15 koncertų Alytaus mieste, bendrojo ugdymo mokyklose, Vilniuje ir užsienyje. Balandžio 

mėnesį surengė bendrą koncertą su Rygos Jazepa Medina muzikos mokyklos kameriniu orkestru 

Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje. Gegužės mėnesį simfoninis orkestras grojo sakralinės ir 

klasikinės muzikos koncertuose Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Vilniaus Šv. Kazimiero 

bažnyčioje. Birželio mėnesį orkestras organizavo XIV Menų šventę vaikams Alytaus Rotušės 

aikštėje, koncertavo XVI Dainavos šalies festivalyje Alytuje, vasarą dalyvavo tarptautiniame 

orkestrų festivalyje Budapešte (Vengrija). 

 

 

Mokomieji kolektyvai 2017 m. 

 

2017 metais Muzikos mokykloje veikė 32 meno kolektyvai, kurie koncertavo įvairiomis 

progomis Alytaus miesto įstaigose, dalyvavo miesto renginiuose. 
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11 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Kolektyvas Mokinių 

skaičius 

Vadovai 

1.  Liaudies 

instrumentų 

orkestras 

25 Dainius Stepanavičius, birbynės vyresnysis mokytojas 

Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

Gražina Noreikienė, kanklių vyresnioji mokytoja 

2.  Skudučių ansamblis 8 Gražina Noreikienė, kanklių vyresnioji mokytoja 

3.  Kanklių ansamblis 3 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

4.  Instrumentinis 

ansamblis 

5 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

Ramūnas Valaitis, trombono mokytojas 

5.  Instrumentinis trio 3 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

Dainius Platūkis, pučiamųjų instrumentų mokytojas 

ekspertas 

6.  Kanklių duetas 2 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

7.  Kanklių trio 3 Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

8.  Mišrus 

instrumentinis 

ansamblis 

,,Muzikinė paletė” 

7 Audronė Venckūnienė, kanklių mokytoja metodininkė 

Rima Beitnarienė, akordeono mokytoja metodininkė 

Alis Krūvelis, klarneto vyresnysis mokytojas 

9.  Tradicinių kanklių 

ansamblis ,,Luotelė“ 

10 Audronė Venckūnienė, kanklių mokytoja metodininkė 

Dainius Stepanavičius, birbynės vyresnysis mokytojas 

10.  Birbynininkų trio 3 Gintaras Naujikas, birbynės mokytojas metodininkas 

11.  Vyresnių klasių 

ansamblis 

4 Gintaras Naujikas, birbynės mokytojas metodininkas 

12.  Tradicinių kanklių 

ansamblis ,,Geluža“ 

6 Regina Botyrienė, kanklių vyresnioji mokytoja 

13.  Liaudiška kapela 22 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 

Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

14.  Simfoninis orkestras 

,,Svajonė“ 

55 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė 

Karolis Variakojis, simfoninio orkestro ir styginių 

instrumentų mokytojas, 

Justina Jočytė-Orinienė, fleitos vyresnioji mokytoja 

15.  Fortepijoninis 

kvintetas 

5 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 

Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja 

metodininkė 

16.  Vyresniųjų klasių 

smuikininkų 

ansamblis 

12 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 

17.  Jaunesniųjų klasių 

smuikininkų 

ansamblis 

19 Ingrida Krikščiūnienė, smuiko mokytoja 

Lina Abromavičienė, fortepijono  mokytoja 

metodininkė 

18.  Styginių instrumentų 

kvartetas 

4 Ingrida Krikščiūnienė, smuiko mokytoja, 

Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė 

Antonina Pasaravičienė, violončelės mokytoja 

metodininkė 

19.  Instrumentinis 

sekstetas 

6 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė 

Ingrida Krikščiūnienė, smuiko mokytoja 

Antonina Pasaravičienė, violončelės mokytoja 

metodininkė 
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Violeta Baronienė, fortepijono mokytoja metodininkė 

20.  Instrumentinis trio 3 Violeta Ligeikienė, akordeono mokytoja metodininkė 

Vita Naujikienė, fortepijono mokytoja metodininkė 

21.  Instrumentinis 

duetas 

2 Violeta Baronienė, fortepijono mokytoja metodininkė 

Justina Jočytė-Orinienė, fleitos vyresnioji mokytoja 

22.  Akordeonistų 

orkestras 

15 Rūta Vaičaitienė, akordeono vyresnioji mokytoja 

23.  Instrumentinis 

ansamblis  

5 Rūta Vaičaitienė, akordeono vyresnioji mokytoja 

Vita Naujikienė, fortepijono mokytoja metodininkė 

24.  Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

40 Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas 

ekspertas, 

Justina Jočytė-Orinienė, fleitos vyresnioji mokytoja 

25.  Saksofonininkų 

kvartetas 

4 Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas 

ekspertas 

26.  Saksofonininkų 

sekstetas 

6 Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas 

ekspertas 

27.  Diksilendas 7 Dainius Platūkis, pučiamųjų instrumentų mokytojas 

ekspertas 

28.  Saksofonininkų 

kvartetas 

4 Dainius Platūkis, pučiamųjų instrumentų mokytojas 

ekspertas 

29.  Muzikos mokyklos 

jaunių choras 

27 Birutė Jočienė, chorinio dainavimo mokytoja 

metodininkė 

30.  Vaikų choras 16 Neringa Valvonienė, muzikos mokytoja metodininkė 

31.  Pramoginės muzikos 

vokalinis ansamblis 

12 Daiva Grabauskienė, muzikos vyresnioji mokytoja 

32.  Lengvosios muzikos 

ansamblis 

11 Arūnas Ščetilnikovas, gitaros mokytojas 

 

 

Biblioteka   

Mokyklos bibliotekos fondo dydis – 21 456 įvairūs leidiniai, iš jų – 20 020 yra natų 

leidiniai, 1 434 – įvairios knygos ir serijiniai leidiniai. Mokyklos fonotekoje yra sukaupta beveik 

pusė tūkstančio kompaktinių diskų, garso ir vaizdo kasečių ir kitų elektroninių laikmenų. Tai 

klasikinės, liaudies, lengvosios muzikos įrašai, mokyklos renginių, konkursų, festivalių archyvas, 

fonogramos, prezentacijos. Ši medžiaga naudojama seminarų, diskusijų, projektinių susitikimų 

metu. 

Mokyklos bibliotekoje yra 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi mokiniai ir mokytojai. 

Kompiuteriai įjungti į mokyklos tinklą, įdiegtos interneto prieigos. 

Bibliotekos fondas ir skaitytojų aptarnavimas 

12 lentelė 

Eil. Nr. Pavadinimas 2016 m. 2017 m. 

1. Fondo dydis (vnt.) 21356 21456 

1.1. Natos (vnt.) 20020 20020 

2. 
Aptarnauta skaitytojų per metus 

(skaitytojų skaičius) 
1500 1405 

3. Registruota skaitytojų 613 606 

3.1. Mokinių 562 558 

3.2. Mokytojų 51 48 
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4. Išduota leidinių per metus (vnt.) 1504 1472 

4.1. Mokiniams (vnt.) 891 1017 

4.2. Mokytojams (vnt.) 613 455 

5. Nauji leidiniai (vnt.) 19 100 

2017 metais atnaujinti mokyklos veiklą reprezentuojantys fotografijų stendai ir 

sienlaikraščiai: „Mūsų kolektyvai“, „Laureatai“, ,,Šventinės akimirkos“; informaciniai stendai: 

„Muzikinio gyvenimo akimirkos“, „Mūsų vasara“, „Muzikos mokyklos vizija ir misija”, „Vertybės 

Muzikos mokykloje mokinių akimis” ir Justinos Gringytės labdaros ir paramos fondo įkūrimui 

skirtas stendas. Bibliotekoje veikia naujausių muzikinių leidinių, mokytojų metodinių darbų, 

mokytojų leidinių, tarptautinių projektų, Muzikos mokyklos mokinių projektų parodos.  

Ataskaitiniais metais bibliotekos fondas atnaujintas naujais R. Kašponio „Solfedžio“ vadovėliais. 

Tam skirta 1003 Eur. Palyginus su 2016 metais, skirta 803 Eur daugiau. Bibliotekininkė kelia savo 

kvalifikaciją, ji dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus rengtuose metodiniuose 

pasitarimuose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo programose, susitikimuose su miesto švietimo 

įstaigų bibliotekininkėmis. 

Mokinių laisvalaikio ir užimtumo organizavimas vasarą 
 

Mokykla gali didžiuotis, turėdama plačią veiklų pasiūlą, pasibaigus ugdymo procesui. Tai 

laikotarpis, kuomet mokiniai gali pasirinkti mokyklos vykdomas birželio–rugpjūčio mėnesio 

programas, papildančias FŠPU pradinį, pagrindinį ar pagilintą ugdymą meno kolektyvuose. Vasarą 

mokiniai dalyvavo Alytaus miesto gimtadienio šventėje, įvairiuose kūrybiniuose vasaros 

projektuose, aktyviausi ir talentingiausi mokiniai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir 

festivaliuose. Mokytojai birželį ir kitus vasaros mėnesius skyrė laiko kvalifikacijos kėlimui − 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 

Koncertai ir renginiai Alytuje: Alytaus muzikos mokyklos 2016–2017 m. m. mokinių 

šalies, tarptautinių konkursų, festivalių-konkursų laureatų ir juos parengusių mokytojų 

apdovanojimo ceremonija; Olimpinė diena miesto Rotušės aikštėje (dalyvavo Muzikos mokyklos 

pučiamųjų instrumentų orkestras); Dzūkų šventė Alytaus kultūros ir komunikacijos centre 

(dalyvavo Muzikos mokyklos jaunių choras);  

Koncertai Muzikos mokyklos salėje: „Olimpo musicale“, „Vasaros sutiktuvės`17“, 

vykdomas pagal Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo programos projektą „Jaunimo vasara`17“; 

kūrybinė stovykla „Muzikos kūryba ir atlikimas“; Muzikos mokyklos mokinių koncertas „Muzikinė 

vasara“; kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės vizitas Alytaus muzikos mokykloje; meistriškumo 

pamokos Muzikos mokykloje Emanuel Torquati (fortepijonas, Italija), Katariin Raska (dambrelis, 

improvizacija, Estija), Platons Buravickis (instrumentų kūrimas, plastikas, medis, virvės, Latvija). 

Koncertinės kelionės:  

VI tarptautinis muzikos ir šokio festivalis Budva (Juodkalnija);  

Tarptautinis folkloro festivalis Rijeka (Kroatija); 

XV tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu“; 

III tarptautinis akordeonistų sąskrydis Veisiejuose „Su meile akordeonui“; 

XVI Dainavos šalies festivalis. Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro „Svajonė“ 

koncertai; 

Festivalis „Pupasodis gyvai 2017“. 
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IV. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

  

Alytaus muzikos mokykla 2017 metais vykdė dvi programas iš mokinio krepšelio lėšų 

141, kurios, nepaisant stabilaus mokinių skaičiaus, kasmet yra mažinamos: 

  

1. Profesinės linkmės modulis neformaliojo švietimo mokykloje (programa 21, 

priemonė 21.01.02.02., valstybės funkcija 09.05.01.01.) 

 

13  lentelė 

 

2. Programa koordinuoti formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklą (programa 21, 

priemonė 21.01.02.03., valstybės funkcija 09.05.01.01.) 

 

14 lentelė 

 

Alytaus muzikos mokykla 2017 metais vykdė dvi programas finansuojamas iš 

savivaldybės lėšų 15101:  
neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose (programa 21, 

priemonė 21.01.02.01., valstybės funkcija 09.05.01.01.), planas – 596 800 Eur, panaudota – 

595 049,97 Eur, iš jų – 454 626,89 Eur darbo užmokesčiui ir 140 423,08 Eur socialinio draudimo 

įmokoms ir (programa 21, priemonė 21.01.02.07., valstybės funkcija 09.05.01.01.) planas – 57 300 

Eur, panaudota – 57 179,37 Eur, iš jų – 44 127,17 Eur darbo užmokesčiui ir 13 000 Eur socialinio 

draudimo įmokoms socialinė parama (mokinių pavėžėjimas) – 52,20 Eur.  

Mokykla 2017 metais vykdė neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės 

mokyklose programą (programa 21, priemonė 21.01.02.01., valstybės funkcija 09.05.01.01., 

finansuojamą iš metų pradžios lėšų likučio 1591. Lėšų planas − 400 Eur, panaudota – 400 Eur, iš 

šildymui –  300 Eur ir šaltam vandeniui  –  100 Eur (2016 m. pabaigoje susidariusiam kreditoriniam 

įsiskolinimui padengti). 

Mokykla 2017 metais vykdė neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės 

mokyklose dvi programas, finansuojamas iš darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai 

įgyvendinti lėšų  (programa 21, priemonė 21.01.02.01, valstybės funkcija 09.05.01.01.) planas − 1 

300 Eur, panaudota − 1 300 Eur, iš jų darbo užmokesčiui − 1 000 Eur ir socialinio draudimo 

įmokoms – 300 Eur ir (programa 21, priemonė 21.01.02.07, valstybės funkcija 09.05.01.01.) planas 

1600 Eur, panaudota – 1600 Eur, iš jų – 1200 Eur darbo užmokesčiui ir 400 Eur socialinio 

draudimo įmokoms. 

Mokykla 2017 metais vykdė neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės 

mokyklose dvi programas, finansuojamą iš švietimo įstaigoje už išlaikymą gautų pajamų 33 

(programą 21, priemonė 21.01.02.01., valstybės funkcija 09.05.01.01.) planas – 20 400 Eur, 

panaudota 19995,03Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 6 461,64 Eur, 

spaudiniai – 1 000 Eur, kitos prekės – 7 200 Eur, komandiruotės – 726,39 Eur, kvalifikacijos 

kėlimas – 1037 Eur,  darbdavio socialinė parama – 570 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 

– 3000 Eur  ir (programą 21, priemonė 21.01.02.07., valstybės funkcija 09.05.01.01.) planas – 37 

000 Eur, panaudota 35 763,14 Eur, iš jų medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) – 279,55 

Metai Planas  Eur Panaudota Darbo užmokesčiui Socialinio draudimo 

įmokoms 

2017 8200 8200 6300 1900 

2016 8400 8200 6400 2000 

Metai Planas  Eur Panaudota Darbo užmokesčiui Socialinio draudimo 

įmokoms 

2017 24700 24700 18900 5800 

2016 27 200 27200 20800 6400 
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Eur, ryšių paslaugos – 1 554,07 Eur, spaudiniai – 173,26 Eur, kitos prekės – 13 100 Eur, 

kvalifikacijos kėlimas – 324,0 Eur, komunalinės paslaugos – 9 821,55 Eur, kitos paslaugos – 

10 510,71 Eur. 

Mokykla 2017 metais vykdė neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės 

mokyklose (programa 21, priemonė 21.01.02.07., valstybės funkcija 09.05.01.01.), finansuojamą už 

atsitiktines paslaugas gautų pajamų 32. Planas – 4 900 Eur, panaudota 4 607,26 Eur, iš jų kitos 

prekės – 3 000 Eur ir kitos paslaugos – 1607,26 Eur. 

2017 metais už išlaikymą švietimo įstaigose pervesta – 56 162 Eur ir atsitiktinių pajamų 

(instrumentų nuoma ir konkursų organizavimas) – 4 805 Eur, iš viso surinkta ir pervesta lėšų 2017 

metais – 60 967 Eur.  

Alytaus muzikos mokyklos 2017 metų biudžetas viso: planas – 752 600 Eur ir panaudota – 

748 794,77 Eur.  

Ugdymo procesas finansuojamas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą 

1261,5 maksimalų kontaktinių valandų skaičių per savaitę. Formalųjį švietimą papildančiam 

ugdymui ir neformaliajam švietimui Muzikos mokykloje 2017 metų sausio 1 d. buvo finansuojamos 

1138, 5 kontaktinės valandos per savaitę, o nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal Ugdymo planą 

finansuojamos 981, 5 kontaktinės valandos per savaitę. Dar 150 kontaktinių valandų finansuojama 

iš lėšų, skiriamų koordinuoti formalųjį švietimą papildantį ugdymą. Šiuo metu Mokyklai nepakanka 

lėšų antrųjų–aštuntųjų klasių muzikavimo ansamblio, antrojo muzikos instrumento, orkestrų grupių 

pamokoms. 

 

 

Lėšos gautos už išlaikymą švietimo įstaigoje ir už atsitiktines paslaugas, skirtos ugdymo 

procesui (tūkst. Eur) 
15 lentelė 

Lėšos Mokymo 

priemonėms 

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

ugdomajai ir 

pažintinei 

veiklai 

Ugdymo 

aplinkos 

optimizavimui 

Planuota  13,2 1,0 1,5 1,8 37,8 

Panaudota 13,2 1,0 1,4 1,8 36,0 

 

Mokymo bazė buvo beveik nepapildyta instrumentais, kadangi nebuvo galima planuoti 

ilgalaikio turto įsigijimui. Sutaupius iš darbo užmokesčio fondo, buvo nupirkti du saksofonai. 

Parengtas techninis projektas mokyklos vidaus remontui ir pasirengta vidaus patalpų 

atnaujinimo darbams. 

 

Gautas 2017 m. papildomas finansavimas (ne iš savivaldybės lėšų) tūkst. Eur 

 

16 lentelė 

Eil. Nr. Projekto, fondo 

pavadinimas 

Parama 

tūkst. Eur 

Kam panaudota arba naudojama 

1. Projektas 

Erasmus+KA2 

 18,0 Vykdytas projektas 

2. Rėmėjai 4800 2017 metais buvo organizuotas mokyklos                 

60-mečio jubiliejus 

3. 2% GPM parama 1016,13 Kopijavimo aparatas, gabių mokinių 

dalyvavimas konkursuose, edukacinių aplinkų 

plėtra.   

Iš viso:  5816,13  
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Informacinių technologijų bazė   

 

Alytaus muzikos mokykloje 2017 metais yra kompiuterizuota 25 darbo vietos (direktoriaus, 

raštinės, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkiui, bibliotekos, mokytojų 

savišvietai, metodinei tarybai, metodinėms grupėms, kolektyvų vadovams). Tai yra 8  darbo 

vietomis daugiau, negu praeitais metais. Įdiegtas interneto ryšys, atnaujintos kompiuterinės 

programos. Mokytojai gali naudotis kompiuteriu su internetiniu ryšiu. Įstaiga turi 5 telefono 

aparatus, 1 fakso aparatą, 5 kopijavimo aparatus, 4 daugialypės terpės projektorius, 2 skanerius, 8 

spausdintuvus. Dviejose muzikos teorijos dalykų klasėse įrengta daugialypės terpės projektorius, 

įvestas internetas, didelis  plokščiaekranis televizorius, elektroninis skambutis, atnaujintos vaizdo 

kameros (vidaus ir išorės patalpų stebėjimo sistema). 

 

 

V. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS 
  

Mokinių, kuriems yra sumažintas mokestis už mokslą 2017-01-01 ir 2017-12-31 skaičius ir 

jų pokytis: 2017 m. sausio mėn., kaip ir 2016 m. sausio mėn., Mokyklos tarybos sprendimu 4 

mokiniai buvo atleisti nuo mokesčio už neformalųjį švietimą Muzikos mokykloje. Dvi mokinės turi 

sunkią negalią, yra pateikti negalią įrodantys dokumentai. Dvi mokinės, kaip socialiai remtinos, yra 

atleistos nuo mokesčio.   

 

Pavėžėjimas 
17 lentelė 

Mokinių, važinėjančių į 

savivaldybės 

biudžetines įstaigas 

Mokinių, gyvenančių 

toliau, kaip 3 km 

Vieno mokinio, pavežamo maršrutiniu 

autobusu, kaina Eur. 

1 112 2,50 Eur (vieno bilieto kaina) 

Iš viso: 52, 20 Eur. 

 

VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
  

Mokyklai vadovauja direktorė prof. dr. Aldona Vilkelienė, atestuota, II vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Undinė Pinkevičienė, neatestuota. 

Įstaigos Strateginio plano ir 2017 m. suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai yra įgyvendinti 

proporcingai skirtam finansavimui – mokinių skaičius išliko stabilus, nors dėl finansavimo trūkumo 

mokykla negalėjo pilnai vykdyti ugdymo plano. Strateginį tikslų įgyvendinimą apibūdina efekto 

kriterijai, kurie atspindi esminius pagrindinėse įstaigos veiklos srityse pasiektus rezultatus: 

01-01 – planuota, kad mokykloje mokysis 580 mokinių, o mokosi 584 (100,7%). 

01-02 – visiems pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniams teikiamas formalųjį 

švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis švietimas, gilinamas ugdymo turinys, patobulintos 

individualios programos, integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, pagal 

esamus asignavimus buvo skirtos planuotos valandos. 

01-03 – parengta respublikiniams ir tarptautiniams konkursams 109 laureatai (18,7%) 

mažiau, negu planuota, kadangi  neigiamai atsiliepė sumažintas finansavimas . 

01-04 – surengta visuomenei 515 koncertų, renginių, konkursų, klasių koncertų (103,2 %).   

01-05 – pritraukta projektinių lėšų 27 304 Eur, pateiktos dvi paraiškos. 

01-06 – atnaujinta metodinė bazė, mokymo priemonės, pereita prie elektroninio dienyno.   

01-07 – atestuoti du mokytojai (įvykdyta 100%).  

01-08 – atlikta išorės renovacija (įvykdyta 100%). 



14 

 

01-09 – užtikrintas ugdymo aplinkos funkcionavimas, atnaujinta interneto tiekimo, apsaugos 

kamerų funkcionavimo sistema, tačiau neatnaujinta mokyklos aikštelė koncertams, nėra saugios 

tvoros nuo miško pusės (įvykdyta 90 %). 

 

Socialiniai partneriai 

 

Muzikos mokykla palaiko nuolatinius ryšius su Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, Kultūros skyriumi, švietimo įstaigomis, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos Neformaliojo švietimo skyriumi.   

Muzikos mokykla bendradarbiauja su Nacionaline Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų 

mokykla, Juozo Gruodžio, Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijomis, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu. 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ataskaitiniais metais vyko bendradarbiaujant su Alytaus 

rajono pedagogine ir psichologine tarnyba, Alytaus kolegija, Nacionaline Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio menų mokykla. 

Mokykla bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos 

muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija, Lietuvos muzikų sąjunga, „Tėviškės namais“, 

Etnomuzikos terapijos asociacija, ansambliu „Senoji muzika“, Alytaus krašto mokslininkų draugija 

„Vizija“, Alytaus trečiojo amžiaus universitetu, „Dienos centru” ir kt. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Alytaus muzikos mokykla bendradarbiauja su Latvijos Cesio, Ulbroko, Marupės muzikos 

mokyklomis, Rygos universitetu; Lenkijoje – su Opolės muzikos mokykla, Punsko lietuvių namais, 

Suvalkų lietuvių bendruomene, Gdansko miesto savivaldybe; Estijoje – Voru, Piarnu muzikos 

mokyklomis; Austrijoje – Etnomuzikos terapijos institutu, Valdorfo mokykla. Italijoje bendraujama 

su Trečiojo amžiaus universitetu Neapolyje, Graikijoje – su Atėnų kultūros ir kalbos centru, Atėnų 

muzikos mokykla, Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, asociacija „To Ergastiri”, Čekijos 

Respublikoje – su Ostravos Vizualizacijos ir švietimo interaktyvumo centru, Kipre – su Pafoso 

Europos reikalų organizacija, Turkijoje – su Kutahijos vakarine kultūros ir meno mokykla, 

Miuncheno mokslinių tyrimų centru (Vokietija), Kremso universitetu (Austrija), Ročesterio miesto 

(JAV) jaunimo simfoniniu orkestru. 

Alytaus muzikos mokykla 2017 koordinavo projektą Erasmus+KA2 „Technologinis, 

emocinis ir lingvistinis raštingumas per muziką“. Visa projekto vertė yra 90 210 Eur. Partneriai – 

Čekija, Graikija, Kipras. Projektas vyko 2016−2017 metais. 

 

Apie mokyklą skelbti straipsniai 

 

Apie Mokyklos veiklą 2017-aisiais metais, apie vykusias akcijas, renginius, projektus, 

konkursų laimėtojus, publikuoti 24 straipsniai spaudoje, pavyzdžiui: „Svajonės“ ir „Armonico“ 

koncertas: susitiko lygiaverčiai partneriai, laimėjo publika ir muzika“ (2017-04-27 „Alytaus 

naujienos“ Nr.47), „Dvidešimt metų skaičiuojanti tradicija jaunuosius virtuozus paskatino ne tik 

varžytis, bet ir bendradarbiauti“ (2017-04-06 „Alytaus naujienos“ Nr. 39), „Alytaus muzikos 

mokyklos mokiniai tapo Dresdeno žvaigždėmis“ (2017-01-19 „Alytaus naujienos“ Nr. 8,), „Kaip 

Alytus Seimą aplenkė?“ (2017-01-07 „Alytaus naujienos“ Nr.3), „Muzikos mokyklos mokinė 

Justina Siaurukaitė – tarptautinio konkurso laureatė“ (2017-12-09 „Alytaus naujienos“ nr. 139), 

„Primadona Justina Gringytė: „Muzikuokite, aš ir kitais metais sėdėsiu čia, salėje, klausysiu ir 

šypsosiuosi jums!“ (2017-12-23 „Alytaus naujienos“ Nr. 145) ir kt.  
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VII. VEIKLOS PROBLEMOS IR IŠVADOS 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme (2011) muzikos, meno mokyklos yra priskiriamos 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigoms. Šios mokyklos taip pat gali vykdyti ir 

neformaliojo ugdymo programas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra 

parengusi ir patvirtinusi Rekomendacijas formalųjį švietimą papildančioms programoms, pagal 

kurias Muzikos mokykla pradėjo ir yra pasirengusi dirbti. Muzikos mokykla neturėtų būti 

tapatinama su tik neformalųjį ugdymą vykdančiomis įstaigomis, kadangi ji skiriasi ne tik mokytojų 

kvalifikacija, bet ir tuo, kad vykdo ilgalaikes kompleksines, papildančias formalųjį švietimą 

ugdymo programas, kurios derinamos su bendrojo ugdymo ir specializuoto muzikinio ugdymo 

programomis, jų tikslais.  

Antroji problema – tai pastarųjų ketverių metų nestabilus finansavimas, kurio metu 

neužtikrinama ugdymo proceso kokybė, nors mokykla vykdo ilgalaikes 8 metų ugdymo programas. 

Tai trukdo siekti kokybiško ugdymo, stabdo naujų specialistų įdarbinimą. Be to, vis mažesnis 

finansavimas, skirtas Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio vykdymui. 2015 metais buvo 

skirta 8 862 Eur, 2016 metais 8 400 Eur, 2017 – 8 200 Eur, nors mokinių ne mažėjo, o daugėjo. 

Trečioji problema yra susijusi su pastato šiluma, vamzdynų atnaujinimu, elektros 

instaliacijos sauga. Mokyklos vidaus remonto procedūros vyksta labai lėtai. Būtina kuo skubiau 

tlikti vidaus remontą, atnaujinti vidaus vandentiekio, šildymo ir ventiliacijos sistemas, mokyklos 

kiemelį pritaikyti koncertams lauke ir aptverti jį tvora, atitinkančia higienos normas. 

Ketvirtoji problema – tai privažiavimo prie Alytaus muzikos mokyklos, tai yra, Sporto 

gatvės eismo organizavimas. Gatvė yra sudaryta iš dviejų eismo juostų. Vienoje gatvės pusėje yra 

šaligatvis ir gyvena gyventojai. Jie laiko mašinas prie namų gatvėje. Čia pat pasistato automobilius 

ir Muzikos mokyklos mokinių tėvai. Todėl nelieka vietos automobiliams prasilenkti. Galimas 

sprendimas būtų išplatinti Sporto gatvę į miško pusę arba padaryti jame prasilenkimo saleles, nes 

automobiliams manevruojant atbuline eiga, kyla grėsmė mokiniams, vykstantiems į mokyklą, 

saugiam eismui. Tuo tikslu Muzikos mokyklos tarybos nutarimu buvo kreipiamasi į Alytaus miesto 

savivaldybę, tačiau abu kartus gautas neigiamas atsakymas. Atsarginių vartelių pėstiesiems 

įrengimas palengvino mokinių atėjimą į mokyklą, tačiau privažiavimo automobiliais problemos 

neišsprendė. 

2017 metais Alytaus muzikos mokyklai sukako 60 metų. Tai reikšminga data Alytaus 

miesto kultūroje. Mokykla yra populiari tarp miesto gyventojų, garsina miestą simfoninio orkestro  

,,Svajonė” koncertais, mažųjų muzikantų pasirodymais miesto įstaigose, bendrojo ugdymo 

mokyklose, Alytaus miesto šventiniuose renginiuose, užsienio konkursuose ir festivaliuose, 

organizuoja turiningą mokinių užimtumą ir padeda atskleisti jų gabumus.  

 

 

 

Direktorė                                                  Aldona Vilkelienė 

 

 

  


