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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2015 MET Ų 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 
2014–2016 metų strateginiame veiklos plane, 2015 metų mokyklos veiklos plane, atsižvelgiant į 
SSGG analizės rodiklius. Pagrindinė priemonė, numatyta 2015 metų Mokyklos veiklos plane, yra 
neformaliojo švietimo (formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis švietimas) programų 
vykdymas. Esant neužtikrintam finansavimui ir didėjant norinčiųjų mokytis mokinių skaičiui, buvo 
ieškoma efektyvių programų, grupinio ugdymo formų (choras, popchoras, ugdymas meno 
kolektyvuose) tam, kad įtraukus daugiau mokinių, per daug neiškiltų finansavimo kainos. Siekiant 
silpninti grėsmes, susijusias su ugdymo kokybe, tai yra, rūpinantis mokinių geresniu užimtumu ir jų 
pasirengimu muzikavimui, daugiau veiklos organizuojama mokykloje, mokinių atostogų metu, 
vykdomi edukaciniai projektai. Patys gabiausieji mokiniai individualizuoto ugdymo dėka pasiekė 
aukštų rezultatų tarptautiniuose ir šalies konkursuose. Ataskaitiniais metais sėkmingai pereita prie 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) įgyvendinimo, atstatomas krizės metais 
sutrumpintas ugdymo planas, atnaujinti Mokyklos nuostatai, keliama mokytojų ir administracijos 
darbuotojų kvalifikacija.  

Užtikrinant estetinę ugdymo aplinką, atliekamas dalinis remontas, tačiau tai 
nepakeičia situacijos, nes pastatas neapšiltintas, ir sunaudojama daug energijos palaikyti pakankamą 
temperatūrą klasėse. 2015 metais buvo įvykdyti ir kiti, numatyti veiklos plane, veiksmai: parengti 
techniniai projektai mokyklos pastato vidaus ir išorės renovacijai, atnaujinama ugdymo aplinka. 

 
II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

 
Mokyklos darbuotojai   

1 lentelė 
Eil. 
Nr. 

Informacija apie darbuotojus 2015-01-01 2015-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 61 67 
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 49 55 
 Iš jų:   
 mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe 40 42 
 mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose 9 13 
3. Atestuotų pedagogų skaičius:   
 Turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją 3 3 
 Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 18 18 
 Turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 20 22 
 Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 7 9 
4. Neatestuotų mokytojų skaičius 1 3 
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Palyginus su 2014 metais, Muzikos mokykloje dirba daugiau mokytojų antraeilėse 
pareigose. Kadangi buvo nepakankamas finansavimas, nebuvo galimybės įdarbinti jaunų mokytojų, 
užtikrinti jiems darbo vietą. 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 buvo atestuoti 3 mokytojai (vyresnysis mokytojas, mokytojas metodininkas, ir 
mokytojas ekspertas), antrajai vadybinei kategorijai atestuotas direktorius. 
 

Mokini ų skaičius pagal teikiamas muzikinio ugdymo programas 1  
2 lentelė 

 5–7 
MUP-
I 

5–7 
MUP 

PR-FŠPU PAGR-FŠPU PAGIL-
IN 

PAGIL-
MK   

MMU-
S 

TR-
MUP 

IŠ 
VISO 

2014-09-01 17 6 75 74 94 60 68 64 52 26 22 26 -  584 

2015-05-31 15 6 74 73 90 57 67 62 55 25 22 26 - 572 

2015-09-01 – 15 103 68 69 82 58 54 66 18 30 25 1 589 

 
Mokykla vykdo 76 programas, skaičiuojant pagal atskirus muzikos instrumentus ir 

ugdymo laikotarpius (pradinis, pagrindinis ir kt.) 
2015 m. rugsėjo mėnesį Muzikos mokykloje mokėsi 589 mokiniai. Per metus 

vidutiniškai mokinių kaita (išvyksta į užsienį, nesimoko dėl ligos ar per didelio užimtumo) siekia 
10–12 mokinių. 2015 metais pastebimas didesnis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
tėvų susidomėjimas ankstyvuoju muzikiniu ugdymu. Pereinant prie aštuonerių metų FŠPU 
programų vykdymo, į pirmąją klasę ir ankstyvojo muzikinio ugdymo grupes priimami vis jaunesni 
vaikai.   

 
Mokini ų skaičius 2013–2015 metais 

3 lentelė 
Mokslo metai Mokinių skaičius 
2013–2014 578 
2014–2015 584 
2015–2016 589 

 
Palyginus trijų paskutinių metų stojančiųjų duomenis, pastebima didėjimo tendencija, tačiau 

Muzikos mokyklos higienos normos, ugdymo kokybės reikalavimai ir biudžetas neleidžia didinti 
daugiau, negu esamas, mokinių skaičiaus. Esant neužtikrintam finansavimui 2015 metais, mokykla 
nepriėmė visų norinčiųjų mokinių. Keturių mokinių tėvų prašymai atidėti ir laukiama naujo 2016 
metų mokinių priėmimo. 

 
 

                                                 
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. 
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Mokyklos skyriai 2015-09-01 
4 lentelė 

 
Skyriaus pavadinimas ir specialybės 
 

Mokinių, lankančių 
pradinio ir 
pagrindinio FŠPU 
ugdymo skaičius 
skyriuje 

Iš jų specialiųjų poreikių 
mokinių skaičius 

Fortepijono (elektrinis pianinas, 
sintezatorius) 

138 1 

Styginių (smuikas, violončelė, gitara, 
kontrabosas, ukulėlė) 

116  

Akordeono (akordeonas, vargonai) 
 

45 1 

Pučiamųjų (mediniai, variniai, mušamieji) 97  
Liaudies instrumentų (kanklės, birbynė, 
lumzdelis, skrabalai) 

108 1 

Teorinio (vaikų choras, jaunių choras)           45 2 
Muzikos mėgėjų (suaugusieji) 25  
5–7 metų mokinių muzikinio ugdymo 
programa  

15  

Iš viso: 589  mokiniai. 
 

Metodinių grupių skaičius ir veikla  
 

5 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. 2015 metais įvyko 10 posėdžių. Juose sprendžiami kvalifikacijos, naujų 
programų, ugdymo kokybės gerinimo, efektyvaus lėšų panaudojimo, inovacinių metodų kūrimo, 
metodinių grupių darbo koordinaciniai klausimai. Kiekvienoje metodinėje grupėje per 2015 metus 
vidutiniškai vyko po 10 posėdžių ugdymo kokybės klausimais. 
 
 

2015 m. gegužės mėnesio Muzikinio ugdymo 5–7 metų amžiaus vaikams (be integruoto 
muzikos instrumento pažinimo) pasiekimų patikrinimas   

 
6 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių muzikinio ugdymo 5–7 metų amžiaus (su 
integruotu muzikos instrumento pažinimu) pasiekimų patikrinime, 
skaičius 

Vertinimas  Procentinė 
dalis 

6 įskaityta 100% 
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2015 m. gegužės mėnesio Muzikinio ugdymo 5–7 metų amžiaus vaikams (su integruotu 
muzikos instrumento pažinimu) pasiekimų patikrinimas 

7 lentelė 
Mokinių, dalyvavusių muzikinio ugdymo 5–7 metų amžiaus (su 
integruotu muzikos instrumento pažinimu) pasiekimų patikrinime, 
skaičius 

Vertinimas Procentinė 
dalis 

15 įskaityta 100% 
 
 

2015 m. gegužės mėnesio Pradinio muzikinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  
 

8 lentelė 
Mokinių, dalyvavusių pradinio 
ugdymosi pasiekimų 
patikrinime, skaičius  

Pradinio ugdymo 
kontroliniai patikrinimai 
(įskaityta) 

Procentinė dalis 

237 įskaityta 100% 
 
 

2015 m. gegužės mėnesio Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  
9 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių 
pagrindinio ugdymosi 
pasiekimų 
patikrinime, skaičius  

Pagrindinio muzikinio ugdymo žinių, 
gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas 
 

Procentinė dalis 

241  151 (puikiai) 62,7 % 
 73 (labai gerai) 30,16 % 
 17 (gerai) 7,14 % 

 
 

2015 m. gegužės mėnesio Pagilinto muzikinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  
 

10 lentelė 
Mokinių, dalyvavusių 
pagilinto muzikinio 
ugdymosi pasiekimų 
patikrinime, skaičius  

Pagilinto muzikinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimas (įskaityta) 
 

Procentinė dalis 

25  įskaityta 100% 
 
 

2015 m. gegužės mėnesio Pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose pasiekimų 
patikrinimas  

 
11 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių pagilinto 
meno kolektyvuose ugdymosi 
pasiekimų patikrinime, skaičius  

Pagilinto meno kolektyvuose 
ugdymo pasiekimų patikrinimas 
(įskaityta) 

Procentinė dalis 

22   įskaityta 100% 
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2015 m. gegužės mėnesio Muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) muzikinio mokymo pasiekimų 

patikrinimas  
12 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių Muzikos 
mėgėjų (suaugusiųjų) ugdymosi 
pasiekimų patikrinime skaičius  

Muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) 
muzikinio mokymo pasiekimų 
patikrinimas (įskaityta) 

Procentinė dalis 

26  įskaityta 100% 
 
Visų programų mokiniai yra pažangūs, mokosi sėkmingai, kadangi programos sudaromos 
individualiai, atsižvelgiant į mokinio poreikius ir galimybes. 
 
 

2015 m. absolventų laida  
13 lentelė 

Skyriai Fortepijono Styginių Akordeo
no 

Pučiamųjų 
instrumentų 

Liaudies 
instrumentų 

Teorinis 
(choro) 

Iš 
viso 

Gavo 
išsilavinimo 
pažymėjimą 

19 11 4 13 5 3 55 

 
 

Tolimesnė 2015 m. absolventų veikla  
14 lentelė 

Veiklos rūšis Absolventų skaičius 
Įstojo į muzikines specialybes aukštojoje arba aukštesniojoje 
mokykloje 

4 

Įstojo į M.K. Čiurlionio meno mokyklą 1 
Dalyvauja miesto saviveiklos kolektyvuose 28 
Tęsia mokymąsi kitose Muzikos mokyklos programose, projektuose 6 
Muzikuoja savo laisvalaikiu individualiai 16 

 
 
 

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

Mokinių, lankančių Alytaus miesto bendrojo ugdymo įstaigas, kuriems priklauso 
mokinio krepšelio lėšos, skaičius 2015-09-01 yra 528. Daugiausia Muzikos mokyklą lanko 
mokiniai iš šių ugdymo įstaigų: Šv. Benedikto gimnazija – 110 mokinių; Šaltinių pagrindinė 
mokykla – 64 mokiniai; Senamiesčio pradinė mokykla – 60 mokinių; Dzūkijos pagrindinė mokykla 
– 52 mokiniai; Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija – 43 mokiniai. Nemažas skaičius 
lankančiųjų ir iš kitų ugdymo įstaigų: „Volungės“ pagrindinė mokykla – 39 mokiniai; Panemunės 
pagrindinė mokykla – 37 mokiniai; Jotvingių gimnazija – 25 mokiniai; „Sakalėlio“ pradinė 
mokykla – 21 mokinys; „Drevinuko“ mokykla-darželis – 20 mokinių; Dainavos pagrindinė 
mokykla – 19 mokinių; Likiškėlių pagrindinė mokykla – 15 mokinių; Vidzgirio pagrindinė mokykla 
– 10 mokinių;. Putinų gimnazija – 7 mokiniai; Piliakalnio progimnazija – 6 mokiniai; „Vilties” 
mokykla-darželis – 2.  

Muzikinio ugdymo 5–7 metų amžiaus programos mokiniai (su integruotu muzikos 
instrumento pažinimu ir be integruoto muzikos instrumento pažinimo) lankantys priešmokyklinio 
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ugdymo įstaigas: lopšelis-darželis „Volungėlė” – 5; lopšelis-darželis „Saulutė” – 4, lopšelis-darželis 
„Boružėlė” – 3, lopšelis-darželis „Nykštukas” – 4, lopšelis-darželis „Pušynėlis” – 2; lopšelis-
darželis „Šaltinėlis”– 1.  

Iš Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų atvyksta 7 mokiniai. 2 priešmokyklinio 
amžiaus mokiniai nelanko jokios priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Mokykloje mokosi 25 Muzikos 
mėgėjų ugdymo programos (suaugusiųjų mokymas) mokiniai, kurie yra pradinio ugdymo mokytojai 
ar kitų profesijų atstovai. 

8 mokiniai Muzikos mokykloje lanko dvi muzikinio ugdymo programas. Už vieną 
programą šie mokiniai moka visą mokestį, už antrąją jiems skaičiuojama dalinė mokesčio 
kompensacija, padengiama mokinio krepšelio lėšomis. 
 

Gabių mokinių ugdymas ir pasiekimai 
 

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.  

 
Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis  

15 lentelė 
Mokinių, dalyvavusių 
Profesinės linkmės 
muzikinio ugdymo 
programoje, skaičius 

Fortepijono 
skyrius 
 

Styginių 
instrumentų 
skyrius 

Akordeono 
skyrius 

Pučiamųjų 
instrumentų 
skyrius 
 

Liaudies 
instrumentų 
skyrius 

22 (2015-03-01) 
26 (2015-09-01) 

5 
8 

5 
5 

4 
6 

4 
3 
 

4 
4 

 
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 modulį. Pagal gautą finansavimą pamokos skiriamos 26 gabiems 
mokiniams ruoštis konkursams. 

Gabūs mokiniai skatinami raštiškomis padėkomis, kryptingai stiprinama jų mokymosi 
motyvacija. Mokytojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją gabių mokinių ugdymo klausimais. Šios 
veiklos efektyvumą įrodo mokinių gausa dalyvaujant rajono, zonos, šalies ir tarptautiniuose 
konkursuose ir užimtos prizinės vietos. 2015 metais net 9 Alytaus muzikos mokyklos mokiniai 
(pianistų, stygininkų ir akordeonistų ansambliai), laimėję aukščiausius apdovanojimus 
tarptautiniuose prestižiniuose konkursuose, buvo pakviesti į Prezidentūrą ir Vyriausybės rūmus, kur 
jie ir jų mokytojai buvo apdovanoti. 

Reikšmingas Alytaus miesto kultūrai ir Muzikos mokyklai yra Liaudies instrumentų 
orkestro, kuriame groja trys dešimtys Muzikos mokyklos mokinių, laimėjimas. 2015 metais 
Liaudies instrumentų orkestras gavo Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventės fondo mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimą „Aukso paukštė“, kuris buvo 
iškilmingai įteiktas Alytaus muzikos mokykloje. Ši nominacija skiriama neprofesionaliesiems meno 
kolektyvams, nuolat koncertuojantiems, puoselėjantiems tautinę kultūrą.  

Gabūs mokiniai per metus dalyvavo 19 prestižinių konkursų. 
65 mokiniai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose šalyje ir užsienyje: 
1. Tarptautinis kamerinių ansamblių festivalis-konkursas „Muzikuokime drauge“, 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla, 2015-03-07. 
2. IX tarptautinis ansamblių festivalis-konkursas „Muzikuokime drauge 2015“, 

Birštono kultūros centras, Alytaus muzikos mokykla, 2015-03-07. 
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3. Tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2015“, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, Vilnius, 2015-03-25. 

4. X tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalis- konkursas „Giovanni 
viruosi“, Alytaus muzikos mokykla, 2015-03-28. 

5. Tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Giovani musicisti – Città di Treviso“, 
Italija, 2015-04-11. 

6. XI tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2015“, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, Vilnius, 2015-04-24. 

114 mokinių dalyvavo 10 respublikinių konkursų: 
1. Respublikinis Aleksandro Livonto jaunųjų stygininkų konkursas, Vilnius, 2015-02-

07. 
2. III Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų etiudo konkursas ,,Jaunieji 

virtuozai”, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 2015-02-28. 
3. VII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Garsų vaivorykštė“, Kauno 1-oji 

muzikos mokykla, 2015-03-07. 
4. XII respublikinis Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas, Vilniaus 

Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, 2015-03-07. 
5. X Lietuvos styginių ansamblių festivalis, Kauno 1-oji muzikos mokykla, 2015-04-

11. 
6. XIV respublikinis L. Povilaičio šiuolaikinės muzikos festivalis-konkursas, Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2015-05-16. 
7. II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Jaunieji fortepijono lyderiai”, Kauno 

filharmonija, 2015-05-23. 
8. V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis ,,Atlėk, sakale“, Alytaus 

muzikos mokykla, 2015-10-23. 
9. Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų konkursas „Akimirkos 7“, Kauno 1-

oji muzikos mokykla, 2015-11-21. 
10. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų XVI „Arco“ festivalis, Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazija, 2015-12-02. 
30 Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestro mokinių laimėjo Lietuvos 

liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo mėgėjų meno kolektyvų ir jų 
vadovų apdovanojimą – „Aukso paukštė“.  

Dzūkijos meno specifika atsiskleidžia regioniniuose konkursuose ir festivaliuose. Juos 
mokiniai pademonstruoja savo krašto liaudies dainų, šokių ar tarmių žinias ir sceninius įtaigaus 
atlikimo gebėjimus. 

34 Alytaus muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo ir laimėjo prizines vietas 2 
regioniniuose konkursuose: 

1. VII Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas 
„Šalcinėlis 2015“, Daugai, Alytaus rajonas, 2015-03-18. 

2. Dzūkijos regiono muzikos (meno) ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalis-
konkursas „Dzūkų balsas“, Alytaus muzikos mokykla, 2015-04-24. 

Per 2015 metus aukščiausias prizines vietas ir diplomus iškovojo 164 laureatai. Kai 
kurie mokiniai yra daugkartiniai įvairių konkursų laimėtojai, kuriose jie dalyvavo kaip solistai ir 
kaip instrumentinių ansamblių dalyviai. Pavyzdžiui, Žilvinas Grigonis – 9, Laura Miškinytė, Laura 
Sofia Buzaitė Pereira, Miglė Tumynaitė, Emilija Lukšytė, Ieva Barysaitė, Paula Babrauskaitė, 
Kipras Gudzinevičius, Rugilė Reškevičiūtė, Kristina Zubrickaitė, Monika Zavistauskaitė, Monika 
Zalieckaitė – 4 konkursų laureatai. 15 mokinių yra trijų konkursų laureatai. Laureatus parengė 36 
Muzikos mokyklos mokytojai. Kai kurie mokytojai, pavyzdžiui, pučiamųjų instrumentų mokytojas 
ekspertas Rimantas Jočys, fortepijono mokytoja metodininkė Violeta Baronienė, smuiko mokytoja 
metodininkė Rita Frendzelienė parengė daugiau kaip po 10 mokinių, tarptautinių ir šalies konkursų 
laureatų. 

  



8 

Muzikos mokykla – mokykla be sienų. Koncertinė veikla Alytaus mieste 
 

Mokykla savo muzikine veikla atstovauja miestui ir šaliai. Mokiniai, nepriklausomai 
nuo gabumų skirtumų, dalyvauja visuose svarbiausiuose Alytaus miesto savivaldybės renginiuose, 
šventėse. Per 2015 mokslo metus mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais ir vokalistai, 
jų mokytojai surengė ir dalyvavo 518 koncertų bei edukacinių renginių, koncertavo įvairių 
organizacijų sveikinimų ir švenčių progomis, tėvų darbovietėse ir savo mokyklose, Alytaus 
kolegijoje, Policijos komisariate, dalyvavo nevyriausybinių organizacijų „Alytaus kvartetas“, 
„Senoji muzika“, „Etnomuzikos terapija“, „Tėviškės namai“ ir kt. bendruose renginiuose. 2015 
metais Alytaus muzikos mokykla koordinavo Senamiesčio ir Ulonų gyvenamosios teritorijos vietos 
bendruomenės tarybos veiklą, dalyvavo įvairiuose miesto renginiuose ir akcijose. Pavyzdžiui, radijo 
stoties „FM99“ akcijoje „Eglučių parkas” Muzikos mokykla laimėjo gražiausios kalėdinės eglutės 
apdovanojimą; Suaugusiųjų švietimo forume „Septyni žingsniai – aktyviam gyvenimui” skaitytas 
pranešimas, vykdyta praktinė muzikavimo veikla; bendradarbiaujant su nevyriausybine organizacija 
„Dienos centras”, surengti koncertai Alytaus bažnyčiose ir dvasinėse konferencijose. Ataskaitiniais 
metais Alytaus miesto gimtadienio šventėje dalyvavo Muzikos mokyklos meno kolektyvai – jaunių 
choras, pučiamųjų orkestras, kurio vadovas Rimantas Jočys koordinavo tarptautinį pučiamųjų 
orkestrų festivalį „Dainavos fanfaros”, liaudies instrumentų orkestras. Kaip ir kiekvienais metais, 
Muzikos mokykla surengė ataskaitinį koncertą Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje miesto 
visuomenei „Po mūzos sparnu”. Jo metu buvo įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklos 
baigimo pažymėjimai mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programą. 

Muzikos mokyklos mokiniai nuolat koncertuoja Alytaus miesto kultūros ir sporto 
renginiuose, pavyzdžiui: menų šventėje vaikams „Skambantis spalvų miestas”, Europos dienos 
minėjimo renginiuose miesto teatro salėje ir Rotušės aikštėje, 41-ajame tarptautinio sportinio ėjimo 
festivalyje Alytus 2015, Alytaus miesto tinklinio 70-mečio jubiliejaus paminėjime, tarptautinėje 
skulptūros parodoje „Skulptoriai skaito Donelaitį“, skirtoje Kristijono Donelaičio 300 m. jubiliejui 
paminėti, Pasaulinės muzikos dienos šventėje Rotušės aikštėje, Alytaus muzikos mokyklos 
mokytojų kalėdiniame koncerte, skirtame miesto visuomenei „Senuosius metus palydint”, Irenos 
Buivydaitės-Kupčinskienės kūrybos 20-mečio popietėje Alytaus kolegijoje, Danutės Skėrytės-
Jovaišienės 80-ųjų gimimo metinių minėjime. 

Dažnai mokiniai ir mokytojai dalyvauja ir koncertuoja Alytaus miesto biudžetinių 
įstaigų šventiniuose renginiuose: VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro naujo 
padalinio atidarymo šventinėse iškilmėse, Profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės 
sektorinio praktinio mokymo centro atidarymo renginyje, šimtukininkų mokinių ir juos parengusių 
mokytojų pagerbimo ceremonijoje Alytaus miesto teatro salėje, edukacinėje programoje „Klasikinė 
muzika vaikams ir jaunimui” Panemunės pagrindinėje mokykloje, kur vyko koncertai-pamokos 
„Tango muzikos istorija“.  

Muzikos mokyklos mokiniai dalyvauja labdaros renginiuose, koncertuoja Vaikų 
globos namuose, kurių auklėtiniai taip pat lanko Muzikos mokyklą. Mokiniai grojo ir tarptautinių 
visuomenės organizacijų „Rotary“, „Zonta“, „Alytaus Dzūkijos LIONS” jungtiniame labdaros 
vakare. Kovo mėnesį Muzikos mokyklos simfoninis orkestras surengė „Paramos koncertą“, kuriame 
dalyvavo solistai: smuikininkė iš Italijos Lina Uinskytė ir LNK projekto dalyviai – Asta Pilypaitė, 
Indrė Anankaitė-Kalašnikovienė, Anatolijus Oleinik, Osvaldas Petraška.  

Muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“, kuriame groja 70 mokinių, per 
metus surengė 26 koncertus Alytaus mieste, bendrojo ugdymo mokyklose, Vilniuje ir užsienyje. 
Vasario mėnesį Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras dalyvavo LNK projekte „Lietuvos 
supermiestas“. Balandžio mėnesį rengė bendrą koncertą su Briuselio Europos mokyklos Nr. 1, 
Jaunimo orkestru ir Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos simfoniniu orkestru. 
Rugpjūčio mėnesį Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė” dalyvavo 
koncertinėse gastrolėse  Didžiojoje Britanijoje Krolyje (Crawley), Braitone (Brighton), Londone. 
Spalio mėnesį simfoninis orkestras „Svajonė“ dalyvavo tarptautiniame Vilniaus šviesų festivalyje.  
Simfoninis orkestras grojo sakralinės ir klasikinės muzikos koncertuose Alytaus Šv. Kazimiero 
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bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, XIII Dainavos šalies festivalyje Alytuje, surengė 
Naujametinį koncertą miesto visuomenei „Muzikinė pūga“. 

 
Mokomieji kolektyvai 2015–2016 m. m. 

 
2015 mokslo metais Muzikos mokykloje veikė 30 meno kolektyvų, kurie koncertavo 

įvairiomis progomis Alytaus miesto įstaigose, dalyvavo miesto renginiuose.  
16 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Kolektyvas Mokinių 
skaičius 

Vadovai 

1.  Liaudies 
instrumentų 
orkestras 

30 Dainius Stepanavičius, orkestro vadovas ir dirigentas. 
Birbynių grupės vadovai: Dainius Stepanavičius ir 
Gintaras Naujikas. 
Kanklių grupės vadovės: Violeta Prakapavičienė ir 
Edita Radvilavičienė. 
Skudučių grupės vadovė Gražina Noreikienė 

2.  Kanklių ansamblis 
 

6 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

3.  Mišrus 
instrumentinis 
ansamblis 
,,Muzikinė paletė“     

10 Audronė Venckūnienė, vyresnioji kanklių mokytoja, 
Rima Beitnarienė, akordeono mokytoja metodininkė, 
Alis Krūvelis, vyresnysis klarneto mokytojas 

4.  Kanklių trio  3 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 
5.  Instrumentinis trio 

(2 kanklės, birbynė) 
3 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė, 

Dainius Stepanavičius, birbynės mokytojas 
6.  Instrumentinis trio 

(2 kanklės, 
saksofonas) 

3 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė, 
Dainius Platūkis, pučiamųjų instrumentų mokytojas 
ekspertas 

7.  Kanklių ansamblis 
,,Rasodėlė“ 

7 Alė Žebrauskienė, kanklių mokytoja metodininkė 

8.  Kanklių ansamblis 
,,Luotelė“ 

7 Audronė Venckūnienė, vyresnioji kanklių mokytoja, 
Dainius Stepanavičius, birbynės mokytojas 

9.  Fortepijoninis 
kvartetas 

4 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė, 
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja 
metodininkė 

10.  Fortepijoninis 
kvartetas 

4 Justina Jočytė-Orinienė, vyresnioji fleitos mokytoja, 
Antanina Pasaravičienė, violončelės mokytoja 
metodininkė,  Violeta Baronienė, fortepijono mokytoja 
metodininkė 

11.  Jaunesniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

23 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė  

12.  Simfoninis orkestras 
,,Svajonė“ 

70 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė, 
Karolis Variakojis, dirigentas, Justina Jočytė-Orinienė, 
vyresnioji fleitos mokytoja 

13.  Jaunesniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

9 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 

14.  Vyresniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

8 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 
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15.  Jaunesniųjų ir 
vyresniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

17 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 

16.  Akordeonininkų 
orkestras 

16 Rūta Vaičaitienė, vyresnioji akordeono mokytoja 
  

17.  Akordeonininkų 
ansamblis 
,,Consonette“ 

7 Violeta Ligeikienė, akordeono mokytoja metodininkė, 
Rita Balsytė, vyresnioji akordeono mokytoja,  
Violeta Baronienė, fortepijono mokytoja metodininkė 

18.  Pučiamųjų 
instrumentų 
orkestras 

40 Orkestro vadovas ir dirigentas – Rimantas Jočys, 
fleitininkių grupės vadovė – Justina Jočytė-Orinienė,  

19.  Skudučių ansamblis 7 
  

Gražina Noreikienė, vyresnioji kanklių mokytoja 

20.  Muzikos mokyklos 
jaunių choras 

32 Birutė Jočienė, chorinio dainavimo mokytoja 
metodininkė 

21.  Jaunesniųjų klasių 
tradicinių kanklių 
ansamblis 

13 Regina Botyrienė, vyresnioji kanklių mokytoja 

22.  Instrumentinis trio 3 Rita Balsytė, vyresnioji akordeono mokytoja 

23.  Pramoginės muzikos 
vokalinis ansamblis 

7 Dainius Pavilonis, muzikos mokytojas metodininkas 

24.  Fleitininikių 
kvartetas 
  

4 Justina Jočytė-Orinienė, vyresnioji fleitos mokytoja 

25.  Birbynininkų trio 
  

3 Gintaras Naujikas, birbynės mokytojas metodininkas 

26.  Styginių  kvartetas 4 Ingrida Krikščiūnienė, smuiko mokytoja 
 

27.  Liaudiška kapela 15 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė, 
Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

28.  Instrumentinis trio 
(akordeonas, 
smuikas, 
fortepijonas) 

3 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė, 
Rūta Vaičaitienė, vyresnioji akordeono mokytoja ir 
Rita Balsytė, vyresnioji akordeono mokytoja 

29.  Instrumentinis 
kvartetas (2 kanklės, 
trimitas, mušamieji) 

4 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė, 
Darius Sušinskas, trimito mokytojas ir Saulius 
Bučinskas, mušamųjų instrumentų mokytojas 

30.   Instrumentinis trio 
(akordeonas, 
smuikas, 
fortepijonas) 

3 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė, 
Vita Naujikienė, fortepijono, mokytoja metodininkė, 
Violeta Ligeikienė, akordeono mokytoja metodininkė 
 

 
Biblioteka  

 
Mokyklos bibliotekos fondo dydis – 21 337 įvairių leidinių, iš jų – 20 001 natų 

leidiniai, 1 334 – 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. 



11 

Per metus bibliotekoje aptarnauta apie 1 500 skaitytojų. Iš viso bibliotekoje registruota 
614 skaitytojų, iš kurių 561 – mokinys ir 53 – mokytojai. Per metus išduota 1 409 leidinių, iš kurių 
990 leidinių išduota mokiniams, 419 – mokytojams. Mokyklos bibliotekoje yra 2 kompiuteriai, 
kuriais naudojasi mokiniai ir mokytojai. Kompiuteriai įjungti į mokyklos tinklą, įdiegtos interneto 
prieigos. 

2015 metais atnaujinti mokyklos veiklą reprezentuojantys fotografijų stendai ir 
sienlaikraščiai: „Mūsų kolektyvai“, „Laureatai“, ,,Šventinės akimirkos“; informaciniai stendai: 
„Muzikinio gyvenimo akimirkos“, „Mūsų vasara“ ir „Atgaivinta tradicija“, kuriame atnaujinamos 
tradicinio koncerto visuomenei „Senuosius metus palydint“ akimirkos. Bibliotekoje veikia 
naujausių muzikinių leidinių paroda. Šiais metais bibliotekos fondas atnaujintas naujaisiais 
leidiniais (16 naujų leidinių styginiams instrumentams, 10 leidinių pučiamiesiems instrumentams, 6 
leidiniai akordeonui, gitarai, kanklėms, fortepijonui, teorinėms disciplinoms. Tam skirta apie 600 
Eur. 

Bibliotekininkė kelia savo kvalifikaciją, ji dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės 
Švietimo skyriaus rengtuose metodiniuose pasitarimuose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo 
programose, susitikimuose su miesto švietimo įstaigų bibliotekininkėmis.  

 
Vasaros užimtumo ir poilsio organizavimas  

 
Muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai vasaros atostogų metu aktyviai koncertavo. 

Birželio mėnesį Muzikos mokykla pagal patvirtintas programas, vykdo birželio–rugpjūčio mėnesio 
programas, papildančias pradinį, pagrindinį ar pagilintą ugdymą meno kolektyvuose. Tai 
laikotarpis, kuomet vyksta pasiruošimai Dainų šventėms, Alytaus miesto gimtadienio šventei, 
mokiniai dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose vasaros projektuose, vyksta į kaimynines savivaldybes 
koncertuoti, organizuojamos edukacinės išvykos, projektai. Projekto „Dzūkų melodijos vaikų 
pasaulyje“ dalyviai organizavo edukacinę išvyką „Dzūkų kultūros paveldo pėdsakais“ 
(Marcinkonys, Varėnos r.), vedė integruotas pamokėles gamtoje „Gamtos garsai”, dalyvavo 
akordeonistų sąskrydyje Veisiejuose. Prienuose jaunieji pūtikai grojo VI tarptautiniame moksleivių 
ir suaugusiųjų pučiamųjų orkestrų ir choreografinių grupių festivalyje „Varinis aidas“, kanklininkės 
(kanklių ansamblis ,,Rasodėlė“ ir tradicinių kanklių ansamblis „Geluža”) dalyvavo Respublikiniame 
vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių muzikos instrumentų festivalyje „Vasaros aidai 2015“ (Molėtai). 

Alytaus miesto gimtadienio šventėje dalyvavo dauguma Muzikos mokyklos kolektyvų 
ir pavienių atlikėjų: mokyklos  organizuotas renginys „Muzikinė vasara” sutraukė gausų būrį svečių 
– atvyko JAV garbės konsulas Rimantas Česonis, Petrozavodsko (Karelijos Respublika) vaikų 
muzikos mokyklos delegacija. Mokytojo Rimanto Jočio iniciatyva vyko pučiamųjų orkestrų 
festivalis ,,Dainavos fanfaros 2015“, liaudies instrumentų orkestras grojo tarptautiniame vaikų ir 
jaunimo folkloro festivalyje „Ateik, saulute, su pyragais“.   

Turtinga koncertais ir tarptautinė muzikos mokytojų ir jų mokinių veikla: 2015 metais 
Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“ koncertavo „Dainavos šalies muzikos 
festivalio“ renginiuose, rugpjūčio mėnesį surengė koncertines gastroles užsienyje. Pučiamųjų 
instrumentų orkestras dalyvavo 41-ąjame tarptautiniame sportinio ėjimo festivalyje. Kaimiška 
kapela drauge su ansambliais dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Daina, šokis, tradicijos“ 
Rimini (Italija). Muzikos mokyklos mokytojai dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Azorų 
salose (Portugalija). 

 
IV. MATERIALIN ĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKIN Ė VEIKLA  

 
Alytaus muzikos mokykla 2015 metais vykdė 2 (dvi) programas, finansuojamas iš 

mokinio krepšelio lėšų: Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio – 8 862 Eur ir Neformaliojo 
švietimo, papildančio bendrąjį ugdymą – 15 237 Eur. 

Alytaus muzikos mokykla 2015 metais vykdė 4 (keturias) programas finansuojamas iš 
savivaldybės lėšų: savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 636 703 Eur, minimalios 
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mėnesinės algos padidinimo – 927,6 Eur, mokyklos pastato vidaus rekonstravimo techninio 
projekto parengimo – 8 978 Eur ir kita tikslinė veikla – 500 Eur. Iš viso skirta lėšų mokyklai (su 
mokyklos veiklos programos pajamomis) – 716 723,27 Eur. surinko 51366,17 

Specialiosios programos lėšos, kurias sudaro tėvų mokestis už švietimo paslaugas, 
instrumentų nuoma ir konkursų ir festivalių dalyvio mokestis, skiriamos ugdymo proceso 
tobulinimui, edukacinių aplinkų kūrimui, optimizavimui (perkami muzikos instrumentai, 
apmokama už šildymą, elektrą, pastato apsaugą, instrumentų taisymą, kompiuterių techninę 
priežiūrą, atliekamas ilgalaikio turto einamasis remontas ir kt). 

Ugdymo procesas finansuojamas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 
patvirtintą maksimalų kontaktinių valandų skaičių. Dėl finansinės krizės finansuojama mažiau 
kontaktinių valandų. Pavyzdžiui, formalųjį švietimą papildančiam ugdymui ir neformaliajam 
švietimui Muzikos mokykloje 2015 metų vasario 1 d. buvo  finansuojamos 1058 kontaktinės 
valandos, o nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo plano vykdymui finansuojama 1 140 kontaktinių 
valandų. Tuo būdu, buvo atstatytas Ugdymo planas trečios klasės mokinių antrojo instrumento, 
ansamblių, koncertmeisterio pamokoms. Nepakanka lėšų antrųjų–aštuntųjų klasių muzikavimo 
ansamblio, antrojo muzikos instrumento, orkestrų grupių pamokoms. 

 
Specialiosios programos lėšos, skirtos ugdymo procesui (tūkst. Eur) 

16 lentelė 
Lėšos Mokymo 

priemonėms 
Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 
Mokinių ugdomajai 
ir pažintinei veiklai 

Ugdymo 
aplinkos 
optimizavimui 

Planuota    11,4 0,8 1,5 7,3 35,4 
Panaudota   11,4 0,8 1,5 7,3 35,4 

 
Mokymo bazė praturtinta instrumentais: bosinės kanklės su įdėklu, 2 tenorhornai, 2 

saksofonai, elektrinis klavišinis instrumentas, armonika, įvairių dydžių smuikai, gitara. Mokykla 
rengiasi modernizavimui, todėl parengtas išorės ir vidaus techninis projektas, atlikta ekspertizė. 
Tobulinant edukacines aplinkas atnaujinta mokyklos aplinka, skirta vasaros programoms vykdyti 
(apgenėti Mokyklos teritorijoje esantys medžiai, atnaujinta veja, gėlynai), įrengtas papildomas 
pėsčiųjų takelis, vedantis iš Muzikos mokyklos teritorijos į miesto centrinę gatvę. 
 

Gautas 2015 m. papildomas finansavimas (ne iš savivaldybės lėšų) tūkst. Eur 
 

17 lentelė 
Eil. Nr. Projekto, fondo 

pavadinimas 
Parama tūkst. Eur Kam panaudota arba naudojama 

1. Projektas 
Erasmus+KA2 

13,6 Vykdomas projektas 

2. Rėmėjai 0,9 Bus panaudota 2016 m. projektų vykdymui 
3. 2% GPM parama 1,4 Bus naudojama 2016 m. dalyvauti 

tarptautiniuose festivaliuose bei mokyklos 
ūkinėms reikmėms  

Iš viso:  15,9  
 
 

Informacini ų technologijų bazė   
 

Mokykloje yra 16 kompiuterių, 4 daugialypės terpės projektoriai, veikia internetas, 
intranetas. 
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V. SOCIALIN Ė PARAMA MOKINIAMS IR PAV ĖŽĖJIMAS 
 
Mokinių, kuriems yra sumažintas mokestis už mokslą 2015-01-01 ir 2015-12-31 

skaičius ir jų pokytis: 2015 m. sausio mėn. Mokyklos tarybos sprendimu yra atleisti nuo mokesčio 
už neformalųjį švietimą Muzikos mokykloje 4 mokiniai. Dvi mokinės turi sunkią negalią, yra 
pateikti negalią įrodantys dokumentai. Viena mokinė, kaip socialiai remtina, yra atleista. Mokyklos 
tarybos sprendimu, buvo atleistas vienas mokinys su negalia, kurį augina vienišas neįgalus tėvelis. 
Dviem mokinėms, jų tėvų prašymu, dėl laikinai susidariusių materialinių sunkumų buvo sumažintas 
mokestis už 3 mokslo metų mėnesius. 
  

Pavėžėjimas  
19 lentelė 

Mokinių, važinėjančių į 
savivaldybės biudžetines 
įstaigas 

Mokinių, gyvenančių toliau, 
kaip 3 km 

Vieno mokinio, pavežamo 
maršrutiniu autobusu, kaina 
Eur 

2 2 1,00 Eur (vieno bilieto kaina) 
Iš viso: 134,00 Eur 

 
VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, STRATEGINI Ų TIKSL Ų ĮGYVENDINIMAS 

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

kategorija. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Undinė Pinkevičienė, neatestuota.  
Įstaigos Strateginio plano ir 2015 m. suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai yra 

įgyvendinti proporcingai skirtam finansavimui: mokinių skaičius išliko stabilus, nors mokykla 
negalėjo priimti visų norinčių. Strateginį tikslų įgyvendinimą apibūdina efekto kriterijai, kurie 
atspindi esminius pagrindinėse įstaigos veiklos srityse pasiektus rezultatus:  

101 – planuota, kad mokykloje mokysis 580 mokinių, o mokosi 589 (101,5%). 
102 – visi pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniai mokosi pagal naujas 

formalųjį švietimą papildančias programas (100%). 
103 – surengta 518 koncertų ir renginių, kuriuose dalyvauja įvairių gabumų mokinių 

(89,3%).   
201 – atestacija buvo vykdoma sparčiau, siekiant ugdymo ir vadybos kokybės, 

kompensuojant neįvykdytus 2014 metų planus. Atestuoti 3 mokytojai ir mokyklos vadovas. 
202 – tarptautiniai ir vietos projektai buvo įvykdyti. Planuota teikti 4 projektus ir 

laimėti iki 40 000 Eur. Laimėti 2 tarptautiniai ir vietos projektai, pritrauktos planuotos lėšos. 
301 – atnaujinta metodinė bazė, mokymo priemonės, atnaujinti ir nupirkti nauji 

kompiuteriai, nes planuojama pereiti prie elektroninio dienyno  
302 – planuota suremontuoti 5 patalpas. Planas nevykdomas, nes laukiama mokyklos 

vidaus ir išorės renovacijos (0%). 
303 – mokyklos pastato ir aplinkos atnaujinimas. Nevyko renovacija, todėl parengti tik 

vidaus ir išorės techniniai projektai, atnaujinta mokyklos aikštelė koncertams, įrengtas kiemo 
užtvaras ir pėsčiųjų takas nuo Muzikos mokyklos į miesto centrą. 
  

Socialiniai partneriai  
 

Muzikos mokykla palaiko nuolatinius ryšius su: Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriumi, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo 
kokybės ir regionų politikos departamentu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
Kultūros skyriumi, Alytaus bendrojo ugdymo mokyklomis, kaip antai, mokyklos-darželiai 
(„Drevinukas“, ,,Viltis“); pradinės mokyklos (Senamiesčio, „Sakalėlio“; pagrindinės mokyklos 
(Dzūkijos, „Volungės“, Šaltinių, Vidzgirio, Dainavos, Likiškėlių, Panemunės); Piliakalnio 
progimnazija, gimnazijos (Putinų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Šv. Benedikto, Jotvingių).  



14 

Muzikos mokykla bendradarbiauja su Nacionaline Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
menų mokykla, Juozo Gruodžio, Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijomis, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas vyksta bendradarbiaujant su Alytaus rajono 
švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centru.  

Mokykla bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis: 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, Kutahijos vakarine kultūros ir meno mokykla (Turkija), 
Miuncheno mokslinių tyrimų centru (Vokietija), Kremso universitetu (Austrija), Ročesterio miesto 
(JAV) jaunimo simfoniniu orkestru. 
 

Teiktos projektų paraiškos  
20 lentelė 

 
Projektų kryptis, rūšis Parašytas projektas Informacija apie finansavimą 
Erasmus+KA1 Meninė veikla kaip mokytojų 

bendrųjų kompetencijų 
tobulinimo būdas 

Nefinansuotas 

Erasmus+KA2 Charizma ir žinios ieškantiems 
darbo 

Nefinansuotas 

Erasmus+KA2 Technologinis, emocinis ir 
lingvistinis raštingumas per 
muziką. 

Finansuotas 

Erasmus+KA2 „Jaunimo tiltai” Laukiama finansavimo 
Alytaus m. savivaldybės vaikų 
socializacijos projektas 

„Dzūkų melodijos vaikų 
pasaulyje“ 

Finansuotas 

 
Alytaus muzikos mokykla koordinuoja projektą Erasmus+KA2 „Technologinis, 

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

Apie mokyklą skelbti straipsniai  
 

Apie Mokyklos veiklą 2015-aisiais metais, apie mokykloje vykusias akcijas, renginius, 
projektus, konkursų laimėtojus, publikuoti 29 straipsniai spaudoje: pavyzdžiui, „ Penktadienio 
popietė su muzika iš kino filmų“ („Alytaus naujienos“, Nr. 27, 2015-03-05), „Geriausius Alytaus 
muzikus apdovanojo prezidentė“ („Alytaus naujienos“, Nr. 35, 2015-03-24), „Sėkmę konkurse 
atnešė ir repeticijos ant Adrijos kranto“ („Alytaus naujienos“, Nr. 51, 2015-04-30), „Kaune 
jaunuosius konkursantus lydėjo sėkmė“ („Alytaus naujienos“, Nr. 20, 2015-02-17), „Lietuviškos 
muzikos sakalus vertino Lietuvos muzikos pasaulio profesionalai“ („Alytaus naujienos“, Nr. 131, 
2015-11-05). 
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Informaciniame Alytaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje „Naujienos“ 
buvo paskelbtas straipsnis „Aukso paukštės“ nominacija – Alytaus muzikos mokyklos liaudies 
instrumentų orkestrui“  

http://www.alytus.lt/naujienos/-/asset_publisher/WItoiZf6GhA3/content/id/8092417, 
Alytaus apskrities portale: „Išsvajotos „Svajonės” orkestro gastrolės Anglijoje tampa realybe“ 
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/muzikos-gidas/issvajotos-svajones-orkestro-gastroles-
anglijoje-tampa-realybe/. 

Mokyklos direktorius ir kolektyvų vadovai nuolat dalyvauja pokalbiuose apie kultūrą 
ir muzikinį ugdymą FM99 radijuje. Mokyklos interneto svetainėje, kuri metų antrojoje pusėje buvo 
sukurta naujai (www.alytausmuzika.lt), kaip ir socialinio tinklo Facebook mokyklos paskyroje, 
nuolatos yra skelbiama informacija, apie mokykloje vykstančius ar įvykusius renginius, mokinių 
laimėjimus, konkursus ir kita įvairaus pobūdžio informacija. 

  
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. 2013 metais buvo 
skirta 10 300 Eur, o 2015 metais 8 862 Eur, nors mokinių ne mažėjo, o didėjo. 

Trečioji problema yra susijusi su pastato šilumos pralaidumu (prakiuręs stogas, senos 
statybos pavyzdžio stiklo plytelių išorės siena, neveikianti ventiliacijos sistema ir panašiai). 
Mokykloje kasmet pagal galimybes atnaujinama ugdymo aplinka, materialinė bazė, tačiau labai 
svarbu ir reikalinga apšiltinti pastato sienas ir stogą, atnaujinti vidaus vandentiekio, šildymo ir 
ventiliacijos sistemas. 

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. 

2017 metais Alytaus muzikos mokyklai sukaks 60 metų. Tai reikšminga data  Alytaus 
miesto kultūroje, kadangi Muzikos mokykla dažnai miestiečių yra įvardijama kaip ,,Mažoji 
konservatorija”. Mokyklos organizacijos kultūra pasižymi giliomis tradicijomis ir vertybėmis. 
Mokyklos bendruomenė vykdo aktyvią pedagoginę, kūrybinę ir švietėjišką veiklą: nuolat 
parengiami specialistai miesto kolektyvams (liaudies meno studijai ,,Dainava“, chorams ,,Varsa“, 
„Putinas“ ir kt.), dauguma gabių muzikų pasirenka muzikos mokytojo kelią ir sugrįžta dirbti į 
gimtąjį miestą (Dainius Stepanavičius, Mindaugas Orinas, Paulius Adomaitis) arba garsina jį kaip 
atlikėjai Lietuvoje ir užsienyje (pvz., Rasa Vitkauskaitė, Aistė Noreikaitė, Justina Gringytė).  

Paaugliai ir jaunimas yra užsiėmę kryptingo meninio ugdymo grupėse (diksilendas, 
pučiamųjų, liaudies instrumentų, simfoninis orkestras, nedideli muzikiniai ansambliai, liaudiška 
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kapela, choras), miesto bendruomenei organizuojami koncertai, projektiniai susitikimai. Kasmet į 
mokyklą nori patekti mokytis daugiau mokinių. Iškilus naujų programų poreikiui, mokykloje 
pradėtos ankstyvojo muzikinio ugdymo, muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) programos, suvienodintas 
bendrojo ugdymo ir Muzikos mokyklos mokslo metų laikas, derinami muzikinio ugdymo tikslai. 
Siekiant turiningo mokinių užimtumo vasarą, vykdomos papildomos birželio–rugpjūčio mėnesių 
programos, integruojami neįgalieji, mokykla rengiasi pereiti prie elektroninės mokinių vertinimo ir 
komunikacijos su tėvais sistemos – elektroninio dienyno. 

Savo veiklos rezultatais Muzikos mokykla atitinka šiuolaikinės mokyklos kokybiškos 
ugdymo veiklos rodiklius. Tai – asmenybės brandos ir pasiekimų dermė, ugdymo 
individualizavimas ir diferencijavimas, kūrybingas mokinių dalyvavimas mokyklos ir 
bendruomenės gyvenime, kuomet akivaizdžiai matomas mokinių indėlis, kuriant aplinką ir miesto 
kultūrą. 

 
 

 
Direktorė      Aldona Vilkelienė 


