
  PATVIRTINTA 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 
direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. 

įsakymu Nr. V-44 
    

VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLA 

(Įstaigos pavadinimas) 
 

2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
 

1. Moksleivių skaičius įstaigoje ...........338............  
 

2. Mokykloje veikiantys skyriai ( metodinės grupės) : 

Skyriaus pavadinimas 

(metodinės grupės) 

Skyriaus vadovas 

(Metodinių grupių pirmininkai) 

Instrumentinis Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė 

Fortepijono Vilma Jasudėnaitė 

Pradinio muzikinio ugdymo choro Daiva Leipuvienė 

Pagrindinio muzikinio ugdymo choro Rita Nenėnaitė 

Teorinis Vytautas Pastarnokas 
 

3. Savaitinių valandų skaičius skirtas įstaigai – 987 val. 
 

4. Duomenys apie specialybes: 

Specialybė 
Moksleivių 

skaičius 

Iš jų besimokančių 

I-oje pamainoje 

Iš jų besimokančių 

II-oje pamainoje 

Chorinis dainavimas 338 0 338 

Iš viso: 338 0 338 

 

5. Mokinių mokestis už mokslą (jei skirtingų specialybių skiriasi, išvardinti lentelėje) 

Specialybė Suma Atleistų nuo mokesčio mokinių skaičius 

Chorinis 

dainavimas 

21,72 

Eur/ 

mėn. 

Pagal tvarkos aprašo 7 p. I pusmetį – 5 mokiniai, II pusmetį – 6 mokiniai 

Pagal tvarkos aprašo 8 p. – I pusmetį 20, II pusmetį – 20 mokinių 

 

6. Mokykloje veikiantys kolektyvai  

Kolektyvo pavadinimas Vadovas 
Moksleivių 

skaičius kolektyve 

Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ V. Miškinis 150 

Instrumentinis ansamblis „Ąžuoliukas“ G. Pamakštys 15 

Akordeonų ansamblis L. Pakalkienė 6 

Fleitų ansamblis A. Rakauskas 6 

 

7. Duomenys apie mokyklos vadovus (direktorių, pavaduotojus) 

Etato 

pavadinimas 

Vardas 

pavardė 
Išsilavinimas Kvalifikacija 

Ped. 

stažas 

Vadyb.

stažas 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Direktorius 
Aušra 

Šikšnelienė 
Aukštasis 

Mokytoja 

metodininkė 
41 16 

II vad. 

kategorija 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Liudmila 

Ikonikova 

Aukštasis, soc. 

mokslų 

(edukologija) 

magistrė 

Mokytoja 

metodininkė 
34 15 

II vad. 

kategorija 
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8. Duomenys apie pedagogus 
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68 51 50 49 5 22 18 4 0 0 0 0 0 

 

9. 2016-2017 m. m. veiklos prioritetai ir rezultatai. 

Prioritetas – BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ 

Visi 2016/2017 m. m. numatyti renginiai ir projektai įvykdyti. Mokyklos chorai kviečiami 

dalyvauti įvairiuose renginiuose, todėl koncertinė veikla yra intensyvesnė ir gausesnė negu buvo 

suplanuota. 

10 . Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatai.  

Tikslai Uždaviniai Rezultatai 

1. Ugdymo (si) 

kokybės 

tobulinimas 

Atnaujinti 

ugdymo turinį 

    Mokyklos veikla buvo vykdoma siekiant tikslų, numatytų 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

2013–2017 metų strateginiame veiklos plane, 2016/2017 m. m. 

mokyklos veiklos plane, atsižvelgiant į SSGG analizės rodiklius.  

Siekiant užtikrinti ugdymo plano vykdymą, mokykloje 

sėkmingai įgyvendintos pradinio, pagrindinio, kryptingo 

muzikinio ir gabių vaikų ugdymo programos. Visų dalykų 

mokytojai dirbo pagal  FŠPU rekomendacijas  parengtas ir 

aprobuotas mokymo programas. Buvo organizuoti mokinių 

akademiniai atsiskaitymai, kontrolinės pamokos ir baigiamieji 

egzaminai. Aptariant mokinių individualias programas, didelis 

dėmesys buvo skiriamas tam, kad programa atitiktų keliamus 

reikalavimus.  

  Mokytojams organizuota metodinė veikla (mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas, atvirų pamokų vedimas, stebėjimas, 

dalykinių-metodinių pasitarimų organizavimas, gerosios patirties 

sklaida ir kt.). 

 Ugdymo (-si) sąlygų gerinimas buvo įgyvendinamas pagal 

galimybes. 

  Atnaujinta mokyklos kompiuterinė klasė: nupirkti 9 

kompiuterių komplektai, atnaujintos programos ,,Sibelijus 8‘‘, 

,,Auralia update‘‘, ,,Musition update‘‘, įsigyta nauja muzikinė 

programa ,,Dorico‘‘, 16, 22 ir 409 klasėse prie kompiuterių 

pajungtos profesionalios garso kolonėlės. Atlikta internetinio 

tinklo rekonstrukcija, septynių kabinetų mokytojai turi 

kompiuterius, tai palengvino jų darbą pildant el. dienyną. 

Mokyklos lėšomis išleistas kompozitoriaus V. Miškinio dainų 

rinkinys „Padainuokim pasakėlė“.  

Bibliotekos fondas atnaujintas naujais leidiniais chorui, gitarai, 

fortepijonui, pučiamiesiems, metodine literatūra, atsižvelgiant į 

ugdymo proceso poreikius. 

2. Mokytojų 

profesinės 

kompetencijos 

Organizuoti 

seminarus, 

mokymus, 

Mokytojai nuolat kėlė savo profesinę kvalifikaciją, dalijosi 

patirtimi.  
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tobulinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktikumus, 

metodinius 

užsiėmimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobulinti 

mokytojų 

gerosios darbo 

patirties 

sklaidą 

 

2016-2017 m. m. organizuoti seminarai, mokymai:  

  Seminaras „Patyčių prevencija mokykloje: planavimas, 

įgyvendinimas ir vertinimas“ mokytojams 

  Priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymai 

darbuotojams 

 Seminaras „Pučiamųjų instrumentų ugdymo aktualijos, 

problemos ir jų sprendimo būdai“ šalies muzikos 

mokyklų  pedagogams 

( A. Šikšnelienė ir L. Ikonikova) 

 A. Šikšnelienės organizuotas ir parengtas šalies muzikos 

ir meno mokyklų mokytojų kvalifikacinis seminaras 

„Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – 

jaunojo muziko ugdymui“ 

 

2016-2017 m.m. organizuotas metodinis užsiėmimas 

 Metodinė diena „Muzikinio diktanto rašymo tradicijos ir 

metodika Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“ 

2016-2017 m.m. atestacija 

2017 metų II pusmetį pagal atestacijos programą 

mokytojo metodininko kategorijai  ruošiasi  vyr. 

mokytojas Kęstutis Kuncė 

2016-2017 m. m. pravestos atviros pamokos: 

 Atviros choro pamokos LMTA chorinio dirigavimo ir 

bendrosios muzikinės didaktikos studentams 

 V. Miškinio atvira choro pamoka „Choro intonavimo 

problemos“ 

 Edukacinė pamoka-koncertas „Instrumentų paradas“ 

mažylių choro dalyviams ( R. Miškinienė) 

 Edukacinė pamoka-koncertas darželyje - mokykloje 

„Dainorėliai“ ( A. Šikšnelienė) 

 Edukacinė pamoka-koncertas darželyje „Gilužis“  

 ( E. Sutkevičienė) 

 L. Balandžio atvira  repeticija su mišriu choru (vadovė 

V. Masienė) Kauno Juozo Gruodžio konservatorija. 

 A. Barzinskas vedė atvirą pamoką Pasvalio muzikos 

mokykloje 

 A. Šikšnelienės ir V. Jasudėnaitės organizuota edukacinė 

valandėlė "Iš fortepijono evoliucijos istorijos“, koncertas 

tėveliams fortepijonų salone „Organum“ 

 Baigiamasis dirigavimo egzaminas - koncertas 

Metodiniai pranešimai: 

 A. Barzinskas skaitė pranešimą „Trimito metodikos ir 

jos panaudojimo galimybės“ Pasvalio muzikos 

mokykloje 

 L. Ikonikovos ir V. Benaitienės interviu  LRT Klasika 

laidai „Muzikinė dėžutė“  

 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 41-ojoje 

konferencijoje L.Balandžio skaitytas pranešimas: 

„Dvasininkai ir chorvedžiai apie chorą Katalikų 

Bažnyčioje“ 

 K. Kuncė skaitė metodinį pranešimą „Scenos baimė: ar 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/priesgaisrines-ir-civilines-saugos-mokymai/
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galima ją įveikti?“ Rudaminos meno mokykloje 

 A.Šikšnelienė skaitė pranešimus „Sėkmės siekianti 

mokykla. Sėkmingos mokyklos veiklos vertybinis 

pagrindas“ ir „Kokybiškas formalųjį švietimą papildantis 

ugdymas. Koks jis?“  Mokytojų taryboje  

 Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salėje 

koncertmeisteriai Ekvilija Sutkevičienė ir Robertas 

Šiurys skaitė pranešimą „Koncertmeisterio garso 

ypatumai akompanuojant styginiams ir pučiamiesiems 

instrumentams“ 

 R.Rimkienė „Solfedžiavimas ir diktanto rašymas 

naudojant solmizacijos sistemą“ 

 R. Budrys „Diktanto rašymo įgūdžių tobulinimas taikant 

informacines technologijas“ 

 A. Aleksandravičiūtė „Diktantų rašymo patirtis Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“ 

 G.Skapas „Funkcinės traukos pajautimas rašant 

melodinius diktantus“ 

 T. Timkinaitė „Diktanto rašymo pradžiamokslis“ 

 G. Leipus „Pasiruošimas egzamino diktanto rašymui 

 E. Narmontienė „Emocionalumo ugdymas choro 

pamokose“ Klaipėdos universiteto Menų akademijoje 

 

Metodinių priemonių pristatymas, iliustravimas:  

 V. Miškinio rinkinys  „Padainuosim pasakėlę“  

 B. Raginienės  mokymo priemonė „ Gamų sąsiuvinys“ 

 T. Timkinaitės ir K. Kuncės kryžiažodžiai „Jaunojo 

saksofoniniko laisvalaikiui“ 

 V. Pastarnoko pristatyta metodinė vaizdinė – mokomoji 

medžiaga  Howard Goodall's „ Story of Music“  muzikos 

istorijos 6 serijų  (6 val.) filmas.  Iš anglų į lietuvių kalbą 

išversti filmo titrai 

 

Projektų archyvinė medžiaga, parodos, bukletai: 

 Paruošta  XV respublikinio Leono Povilaičio 

šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalio-konkurso ir 

respublikinio muzikos  (meno)  mokyklų instrumentinių 

ansamblių festivalio, „Mokytojas ir Mokinys“ archyvinė 

medžiaga   

 Išleisti bukletas  „Ąžuoliuko talentai“  

Darbas vertinimo komisijose 

 Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas. 

Komisijos pirmininkas V. Miškinis 

 A. Šikšnelienė Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos 

mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisijos narė 

(Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017-04-14 įsak. Nr. 40-228 „Dėl 

pretendentų į Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos 

mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisijos 

sudarymo“) 

 A. Šikšnelienė Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 
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ugdymo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos 

narė (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017-05-05 įsak. Nr. 30-971) 

 L. Ikonikova Respublikinio jaunųjų atlikėjų festivalio 

„Vilniaus fanfaros“ vertinimo komisijos narė 

 A. Šikšnelienė ir V. Jasudėnaitė XV Respublikinis 

Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos 

festivalio-konkurso vertinimo komisijos narės,  

A. Aleksandravičiūtė-sekretorė 

 

3.Muzikinės 

švietėjiškos 

veiklos 

plėtojimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puoselėti ir 

saugoti esamų 

mokyklos 

meninių-

edukacinių 

projektų 

organizavimo 

tradicijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinant 2016/2017 m.m. tikslus veiksminga priemonė 

tapo meninių ir edukacinių projektų taikymas ir 

įgyvendinimas. Daugelis jų yra tęstiniai. Tokie projektai 

skatina meninio ugdymo paslaugų efektyvumą – stiprinami 

ryšiai su bendruomene, kultūros ir švietimo įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 

Tradiciniai koncertai mokyklos bendruomenei ir miesto 

visuomenei:  

 Šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai 

 Advento muzikos koncertas šv. Kazimiero bažnyčioje 

 Tradicinis šv. Kalėdų koncertas „Šventų Kalėdų rytą" 

LNF salėje 

 Tradicinis koncertų ciklas "Skamba Kalėdų varpeliai" šv. 

Kotrynos bažnyčioje 

 „Lietuva ir Aš“, skirtas vasario 16-ajai paminėti su 

nacionalinės premijos laureatu poetu Vladu Braziūnu  

 Koncertas Patriotinės dainos, skirtas Nepriklausomybės 

dienai Valdovų rūmuose  

 Popietė, skirta mokytojos Sulamitos Gelpernienės 90- 

ioms gimimo metinėms „Dalį širdies ji atidavė 

„Ąžuoliukui“ 

 Tęstinis projektas "Tau, Mamyte" LNF 

 LMTA studentų koncertas – egzaminas 

 Dovana Tėvui 

 XXXVII absolventų laidos koncertas šv. Kotrynos 

bažnyčioje 

 „Ąžuoliuko“ talentai iškilmingas koncertas ir 

apdovanojimų ceremonija šv. Kotrynos bažnyčioje 

 

Išvykos   

 Edukacinė išvyka tarptautinių ir respublikinių konkursų – 

festivalių laureatų bei diplomantų į Lietuvos nacionalinio 

teatro spektaklį „Kosmosas+“ 

 Edukacinė kelionė į Pakruojo dvarą Tarptautinės 

mokytojo dienos ir Muzikos dienos proga 

 Edukacinė išvyka į LNOBT R. Šerkšnytės operą „Penki 

merės stebuklai“ 

 Tarptautinių ir respublikinių konkursų – festivalių 

laureatų bei diplomantų apžvalginė ekskursija į Pinigų 
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Stiprinti 

mokinių 

tautiškumą ir 

pilietiškumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti 

mokinius ir 

mokytojus 

dalyvauti 

respublikiniuo

se bei 

tarptautiniuos

e festivaliuose 

– 

konkursuose, 

koncertuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muziejų  

 3 m. m. choro edukacinė -  koncertinė išvyka į Klaipėdą. 

 1 m. m. choro bendruomenės edukacinė ekskursija į 

LNOBT 

 

  2016-2017 m. m. organizuoti projektai: 

 Hermano Perelšteino Jaunųjų dirigentų konkursas  

 Tau, Mamyte 

 Skamba Kalėdų varpeliai 

 Dainelė Tėvynei 

 I pianistų ir instrumentalistų konkursas „Link Parnaso“ 

 Muzikinio diktanto rašymo konkursas 

 Respublikinis muzikos (meno) mokyklų instrumentinių 

ansamblių festivalis „Mokytojas ir Mokinys“ 

 Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Vilniaus 

fanfaros“ 

 XV Leono Povilaičio respublikinis  šiuolaikinės 

lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalis – konkursas 

 

Mūsų mokyklos mokiniai propagavo Lietuvos chorinio 

dainavimo tradicijas, tinkamai atstovavo aukšto lygio 

renginiuose. 

 Dalyvavome projektuose ir koncertuose :  

 LR Konstitucijos egzamino nugalėtojų apdovanojimo 

ceremonija LR Prezidentūroje 

 Projektas „Bažnytinio choro samprata, misija ir raida 

Krikščionių Bažnyčios apeigose“- Kaišiadorys, Pabradė, 

   Leliūnai, Elektrėnai 

 Vaikų mišios 

 Betliejaus žvaigždė 

 Ukmergės parapijos jubiliejus 

 Koncertas Zarasų bendruomenei, skirtas Kovo 11- sios 

paminėti 

 Vaidilos klasika, Vaidilos teatras 

 Prezidento V. Adamkaus 90- mečio minėjimas, Kauno 

VDU aula 

 Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas, Vilniaus Arkikatedra 

bazilika 

 Šv. Kazimiero ordino iškilmės, Lietuvos nacionalinis 

muziejus 

  R. Šerkšnytės opera „ Penki merė stebuklai“, LNOBT 

 Dainuojantys Ciuricho berniukai, LNF 

 

Dalyvavome festivaliuose, konkursuose  

 Tarptautinis chorų konkursas „ Cantate Domino“ 

 Tarptautinis berniukų chorų festivalis „Jūros akmenukai“ 

 VI tarptautinis chorinės muzikos festivalis-konkursas 

„Auksinė Šalčios juosta“ 
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Rengti 

bendrus 

projektus, 

akcijas, 

renginius su 

kitomis šalies 

švietimo 

įstaigomis 

 II Šiaurės Lietuvos chorų festivalis 

 XVIII berniukų chorų festivalis- akcija „Berniukai prieš 

smurtą ir narkomaniją“ 

 I tarptautinis klasikinės gitaros konkursas 

 Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų 

solistų konkursas „Ventus Musicale“ 

  I respublikinis chorų festivalis  „Dainuokime drauge“ 

 Respublikinis berniukų chorų festivalis "Lietuvos 

berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" Pasvalyje 

 XVI respublikinis fortepijoninių ansambliu festivalis 

„Šokių pasaulyje“ 

 Muzikuojančių šeimų festivalis -konkursas „Gaidų pynė 

2016“ 

 Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „Tautiniai 

akcentai“ 

 III respublikinis antro instrumento ( fortepijonas) 

muzikos festivalis „Laisvalaikio muzika“ 

 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų populiariosios 

prancūziškos muzikos akordeonui festivalis 

„Prancūziškas suvenyras“ 

 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir 

ansamblių festivalis „Skambanti svajonė“ 

 Respublikinis akordeono festivalis „Pavasario spalvos“ 

 X B. Jonušo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir 

orkestrų festivalis 

 X Lietuvos muzikos ir meno mokyklų ansamblių 

festivalis-konkursas „Klasika ir džiazas“ 

 Kamerinės ir džiazo muzikos festivalis – konkursas 

„Sąskambiai-2017“ 

 I respublikinis muzikos festivalis „Skambėk, pavasarėlį“ 

 Respublikinis programinės pjesės festivalis „Muzika-

vaizduojamasis garsų ir spalvų pasaulis“ 

 IX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų festivalis 

„Džiazinė ir pramoginė muzika akordeonui“ 

 

Renginiai su kitomis įstaigomis 

 Dovana Tėvui su Vilniaus mokytojų namais 

 Muzikinė popietė „Pasitinkant vasarą“ su S. Vainiūno 

namais 

 XV Leono Povilaičio respublikinis  šiuolaikinės 

lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalis – konkursas 

         su LMTA pedagogikos katedra, Kompozitorių sąjunga 

 Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Vilniaus 

fanfaros“ su Balio Dvariono muzikos mokykla ir LMTA 

Pučiamųjų katedra 

 V. Miškinio dainų rinkinio rengimas su Vievio meno 

mokyklos dailės skyriaus mokiniais ir mokytojais 

  Organizuota Pavasario lygiadienio šventė „Jau saulelė 

vėl atkopdama budino svietą…“ bei edukacinę pamoką 

pravedė Lietuvos geografė, meteorologė, fizinių mokslų 

daktarė, meteorologijos mokslo populiarintoja Audronė 
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Galvonaitė 

 Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių 

ansamblių festivalio „Mokytojas ir Mokinys“ dalyvavo 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos lengvosios 

muzikos orkestras  

 Vilniaus Justino  Vienožinskio dailės mokyklos 

animacinės studijos „Animapaletė“ baigimo pažymėjimų 

teikimo ceremonija ir animacinių filmų premjera 

 

4. Bendravimo 

ir 

bendradarbia

vimo su 

mokinių tėvais 

efektyvinimas 

Užtikrinti 

mokinių tėvų 

ir bendravimą, 

tėvų 

informavimą. 

 Tėvai apie pasiekimus ir lankomumą informuojami per 

elektroninį dienyną, dėl renginių, atsiskaitymų datų informacija 

talpinama internetiniame puslapyje.  Organizuotas 4-8 m.m. 

tėvelių susirinkimas „Meniniai, koncertiniai planai, ugdymas ir 

pažangumas“, vyko ir individualūs pokalbiai.  Organizuota atvirų 

durų diena „Noriu būti Ąžuoliuku“, susitikimas su naujų mokinių 

tėvais ir sutarčių pasirašymas.  Tėvai aktyviai dalyvauja 

mokyklos veikloje, darbo grupėse, lanko koncertus, organizuoja 

išvykas. 

 

 

11. Didžiausios problemos organizuojant ugdymą.  

Mokyklos patalpos nebetenkina mokyklos poreikių, mokytojams ir vyr. klasių mokiniams tenka 

dirbti ir Mokytojų namų patalpose. Būtina įrengti tinkamą  klasių akustiką, nes šiuo metu 

naudojamos patalpos menkai pritaikytos muzikos mokymui. Nėra garso izoliacinių lubų, grindys, 

sienos nepadengtos garsą slopinančia medžiaga, plonos durys. Vienu metu grojant kabinetuose 

vieni kitiems trukdo mokytis. Mokykla neturi salės ir organizuojant koncertus, projektus daug laiko 

sugaišome ieškant patalpų. Per mažos patalpos dirbant tiek su ansambliais, tiek su mokiniais, 

grojančiais skersine fleita. Dėl didelio mokinių užimtumo per mažai laiko skiriama darbui namuose, 

dėl papildomų choro repeticijų dažnai nukenčia individualios pamokos, instrumentų mokytojai 

nuolat turi keisti kai kurių mokinių tvarkaraštį.  

 

12. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogikos katedra ir 

pučiamųjų katedra. LMTA Karjeros ir kompetencijų centras, Kompozitorių sąjunga, Lietuvos 

nacionalinis operos ir baleto teatras, Mokytojų namai, šv. Kotrynos bažnyčia, Lietuvos nacionalinė 

filharmonija,  Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos edukologijos universiteto ugdymo mokslų 

fakulteto muzikos katedra,  LRT, LNK,  LR Prezidentūra,  šalies muzikos ir meno mokyklos, Stasio 

Vainiūno namai, Panevėžio J. Balčikonio gimnazija, fortepijonų salonas „ Organum“, fortepijoninis 

trio „Musica Camerata Baltica”. 

 

13. 2015-2016 m. m. įstaigos vykdyti miesto, šalies projektai, laimėti projektų 

konkursai: 

Projekto pavadinimas 
Finansavimo 

šaltinis 
Gautos lėšos 

Projekto dalyvių 

skaičius 

XV Leono Povilaičio 

respublikinis  šiuolaikinės 

lietuviškos fortepijoninės 

muzikos festivalis – konkursas 

 

 

KT Neskirtos  43 

 

14. 2016-2017 m. m. dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: 



 9 

 X tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „Tautiniai  akcentai muzikoje“ 

 Tarptautinis berniukų jaunučių chorų festivalyje „Jūros akmenukai“ 

 VI tarptautinis chorinės muzikos festivalis-konkursas „Auksinė Šalčios juosta“ 

 

Bendradarbiavimas su užsienio partneriais: 

 Ciuricho berniukų choras 

 prof. Ming-Jen Chuang iš Taivanio 

 

15. Moksleivių, 2016-2017 m. m. įvairių konkursų dalyvių skaičius:  

2016-2017 m. m. Miesto Šalies Tarptautinių 

Konkursų dalyvių 0 14 6 mokiniai ir  choras 

Konkursų laureatų 0 9 4 mokiniai ir choras 

 

16. Moksleivių skaičiaus kitimas įstaigoje per paskutinius penkerius metus: 

Metai 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Stojusių į mokyklą 

moksleivių skaičius 
119 

90 120 110 89 

Priimtų į mokyklą 

moksleivių skaičius 
45 

        45      50 53 48 

 

 

Direktorė Aušra Šikšnelienė 

 

Ataskaitą rengė 

pavaduotoja ugdymui                                                                                     

Liudmila Ikonikova 


