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 IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA

2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ  2016-2017 MOKSLO METAIS

Įstaigos vadovas. Birutė Paukštienė, direktorė, II vadybos kvalifikacinė kategorija. 
Direktorius,  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui  yra  įgiję  aukštąjį  universitetinį  išsilavinimą,  II
vadybos kategoriją (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d.
įsakymas Nr.V2-687).
Organizacinė struktūra. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos steigėjas – Ignalinos rajono
savivaldybės taryba. Mokyklai vadovauja direktorius. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: 
mokytojų taryba ir mokyklos taryba. Direkcinė taryba (mokyklos administracija,  skyrių vedėjai) 
analizuoja ir vertina mokyklos veiklos rezultatus, ugdymo pokyčius,  koncertinę bei projektinę 
veiklas. Metodinę veiklą vykdo metodinė grupė.  Mokyklos ugdymosi aplinką vertina, vaikų 
ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis analizuoja  vaiko gerovės komisija
Darbuotojų skaičius. 2016 m. rugsėjo mėn. duomenimis, mokykloje dirbo iš viso 19 mokytojų; iš 
jų – 15 mokytojų  pagrindinėse pareigose, 4 mokytojams mokykla – nepagrindinė darbovietė. 

Pareigybių, etatų darbuotojų skaičius:

Pareigybė Etatas Darbuotojai 

Direktorius 1 1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,50 1

Vyr. finansininkas 0,75 1

Raštinės administratorius 0,50 1

Ūkvedys 0,25 1

Muzikos instrumentų derintojas 0,25 1

Valytojas  1,50 2

Budėtojas 0,50 2

Elektrikas 0,25 1

Iš viso etatų skaičius 5,50 

Dviems darbuotojams mokyklos direktoriaus 2017-02-21 įsakymu Nr.OV-16 skirtos šios priemokos
nurodytu laikotarpiu: už  viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigų, kasos operacijų vykdymą, 
Mokinių registro tvarkymą  (iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.) bei už darbų saugos ir sveikatos funkcijų 
vykdymą (iki 2017 m. gegužės 31 d.).
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, atestacija. Mokykla sudarė prielaidas mokytojų profesinių
kompetencijų, dėstomo dalyko kvalifikacijos tobulinimui,  kūrybiškumo ugdymui.  Visi mokytojai
2016-2017  m.  m.  gilino  teorines  ir  praktines  žinias  bei  dalijosi  gerąja  darbo  patirtimi



respublikiniuose seminaruose-praktikumuose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  
Atsižvelgiant  į  Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokyklos  mokytojų  ir  pagalbos  mokiniui
specialistų  2015  –  2017  metų  atestacijos  programą,  patvirtintą  Ignalinos  rajono  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2015  m.  vasario  5  d.  įsakymu  Nr.  V2-76,  mokytojų  atestacijos
komisijos  nutarimu  (2016-12-14  posėdžio  protokolas  Nr.A2-2),  suteikta  neformaliojo  vaikų
švietimo  muzikos  (kanklių)  mokytojo  metodininko  kvalifikacinė  kategorija   vyresn.  mokytojai
Jūratei Saulienei nuo 2017 m. sausio 1 d.

II. MOKYKLOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Mokyklos skyrių veikla.  2016 – 2017 m. m. ugdymo procesas buvo organizuojamas mokyklos
penkiuose  skyriuose:  fortepijono,  akordeono,  styginių,  pučiamųjų  ir  teoriniame.  Rugsėjo  mėn.
duomenimis,  185 mokiniai  lankė  chorinio  ir  solinio  dainavimo,  fortepijono,  smuiko,  klasikinės
gitaros,  akordeono,  kanklių,  saksofono,  klarneto,  trimito,  fleitos,  birbynės  pagrindinio  dalyko
pamokas. Mokykloje buvo vykdomos šios programos: ankstyvojo muzikinio ugdymo programa,
trunkanti  1-2 metus (5-6 metų amžiaus vaikams),  pradinio muzikinio ugdymo programa –  1-3
mokymo  metai,  pagrindinio  muzikinio  ugdymo  programa  –  4-7  mokymo  metai,  išplėstinio
muzikinio ugdymo programa – 1 - 2 metų programa (8 - 9 mokymo metai). Pradinio ir pagrindinio
muzikinio ugdymo programos sudaro muzikinio ugdymo branduolį.

Vaikų priėmimas į muzikos mokyklą. 2016-2017 m. m. priimtas 31 mokinys lankyti ankstyvojo, 
pradinio muzikinio ugdymo programas. 8 mokiniai, baigę muzikinio ugdymo branduolį, tęsė 
mokymąsi mokykloje, lankydami išplėstinio muzikinio ugdymo programas (8 - 9 mokymo metai)    

 
Mokinių skaičius skyriuose 2016 m. rugsėjo mėn.duomenimis  

Skyrius/ 
Muzikos 
instrumentas

Mokinių 
skaičius

Iš jų pagal programas mokosi

Ankstyvojo  
muzikinio 
ugdymo

Pradinio
muzikinio 
ugdymo

Pagrindinio 
muzikinio 
ugdymo

Išplėstinio 
muzikinio 
ugdymo

1. Fortepijono sk. 45 2 24 18 1
2. Akordeono sk. 30 - 9 19 2
3. Styginių sk. 71 - 36 30 5
3.1. Smuikas 18 - 6 11 1
3.2. Gitara 39 - 23 12 4
3.3. Kanklės 14 - 7 7 -
4. Pučiam. sk. 26 - 11 14 1
4.1. Fleita 9 - 4 5 -
4.2. Saksofonas 12 - 6 5 1
4.3. Klarnetas 1 - - 1 -
4.4. Trimitas 2 - 1 1 -
4.5. Birbynė 2 - - 2 -
5.Teorinis sk. 13 - 6 7 -
5.1.Chor.dainav. 4 - 1 3 -
5.2. Sol. dainav. 9 - 5 4 -
5.3. Muz. istorija 4-7 kl.
5.4. Solfedžio 1-7 kl.
IŠ VISO: 185 2 86 88 9



Mokinių individualių ir grupinių pamokų mokymosi rezultatai 

Laikotarpis Pažangumo rodiklis (procentais)
Mokėsi l. 
gerai

Mokėsi gerai Mokėsi 
patenkinamai

Mokėsi silpnai

2016 m. rugsėjis-gruodis 48 34 13 5

2017 m. sausis-gegužė 44 36 15 5

Ryškiausi mokinių pasiekimai tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose.    
Tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose mokyklą sėkmingai atstovavo visų mokyklos 
skyrių mokiniai.

Renginio pavadinimas, vieta,
data

Dalyvis, muz. dalykas Mokytojai Laimėjimai

IV Tarptautinis Viktoro 
Radovičiaus jaunųjų stygininkų 
konkursas, Vilniaus Nojosios 
Vilnios muzikos mokykla, 2016-
11-18

Gabrielė Zabulytė, 
smuikas

Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė 
Tatiana Shvidko

Diplomantė

IV Tarptautinis Viktoro 
Radovičiaus jaunųjų stygininkų 
konkursas, Vilniaus Nojosios 
Vilnios muzikos mokykla, 2016-
11-18

Monika Sapiegaitė, 
smuikas

Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė 
Birutė Paukštienė

Laureatė, I 
vieta

Respublikinis meno ir muzikos 
mokyklų instrumentinės 
muzikos  konkursas – festivalis 
“Žiemos pasaka”, Švenčionių r. 
Švenčionėlių meno mokykla, 
2016-12-09

Dovydas Vaitkevičius, 
saksofonas

Algimantas 
Rastenis, 
koncertmeisterė 
Tatjana Šapokienė

 Laureatas

Respublikinis meno ir muzikos 
mokyklų instrumentinės 
muzikos  konkursas – festivalis 
“Žiemos pasaka”,  Švenčionių r. 
Švenčionėlių meno mokykla, 
2016-12-09

Pijus Juodelis, 
akordeonas

Irutė Murmienė Laureatas

Respublikinis meno ir muzikos 
mokyklų instrumentinės 
muzikos  konkursas – festivalis 
“Žiemos pasaka”, Švenčionių r. 
Švenčionėlių meno mokykla,  
2016-12-09

Barbora Karlaitė, 
fortepijonas

Laima Kutrienė Diplomantė

Respublikinis meno ir muzikos 
mokyklų instrumentinės 
muzikos  konkursas – festivalis 
“Žiemos pasaka”, Švenčionių r. 
Švenčionėlių meno mokykla, 

Armandas Keperšovas,
akordeonas

Jūratė Čibirienė Diplomantas



2016-12-09
I Respublikinis festivalis – 
konkursas „Grand Pas“, Zarasų 
meno mokykla,  2017-02-10

Gabrielė Zabulytė,
fortepijonas

Tatjana Šapokienė Grand Prix

I Respublikinis festivalis – 
konkursas „Grand Pas“, Zarasų 
meno mokykla , 2017-02-10

Snežana Poklikajeva, 
fortepijonas

Jurgita Antonovienė Laureato 
diplomas
I vieta

I Respublikinis festivalis – 
konkursas „Grand Pas“, Zarasų 
meno mokykla,  2017-02-10

Nikita Gimbickis, 
fortepijonas

Laima Kutrienė Laureato 
diplomas
I vieta

I Respublikinis festivalis – 
konkursas „Grand Pas“, Zarasų 
meno mokykla, 2017-02-10

Arija Jatulytė, 
fortepijonas

Laima Kutrienė Laureato 
diplomas
I vieta

XIII Nacionalinis Jono Švedo 
konkursas II turas. Viniaus 
Juozo Tallat – Kelpšos 
konservatorija. 2017-02-12

Rūta Mikučionytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė 
Jurgita Antonovienė

Laureatė

II Tarptautinis akordeonistų 
konkursas „Liepsnojantys 
akordeonai 2017“, Kupiškio 
meno mokykla,  2017-02-17 

Pijus Juodelis,
akordeonas

Irutė Murmienė Laureatas
II vieta

Tarptautinis Veronikos Vitaitės 
fortepijoninių ansamblių 
konkursas, Utenos muzikos 
mokykla, 2017-02-24 

Urtė Labuckaitė
Eimantas Labuckas,
fortepijonas

Laima Kutrienė Laureatai

V Lietuvos muzikos ir meno 
mokyklų jaunųjų pianistų 
konkursas „Jaunieji 
virtuozai“,Vilniaus Karoliniškių 
muzikos mokykla, 
2017-02-25 

Mantė Steponėnaitė,
fortepijonas

Tatiana Shvidko Laureatė
III vieta

I Tarptautinis klasikinės gitaros 
konkursas „Vilnius 2017“,  
Lietuvos Edukologijos 
Universitetas,
2017-02-24 

Emilija Šakėnaitė
Žygimantas Ivanauskas
Dovydas Gladkauskas
Gabrielius Talijūnas, 
klasikinė gitara

Vytautas Panavas Diplomantai
IV vieta

III Aukštaitijos ir Latgalos 
regionų jaunųjų pianistų 
šiuolaikinės Baltijos šalių 
fortepijono muzikos 
konkursas,Visagino Česlono 
Sasnausko menų mokykla,  
2017-03-17 

Kostas Kutra,
fortepijonas

Tatiana Shvidko Diplomantas

III Aukštaitijos ir Latgalos 
regionų jaunųjų pianistų 
šiuolaikinės Baltijos šalių 
fortepijono muzikos 
konkursas,Visagino Česlono 

Valerija Ostrouch,
fortepijonas

Laima Kutrienė Diplomantė



Sasnausko menų mokykla,  
2017-03-17 
III Aukštaitijos ir Latgalos 
regionų jaunųjų pianistų 
šiuolaikinės Baltijos šalių 
fortepijono muzikos 
konkursas,Visagino Česlono 
Sasnausko menų mokykla,  
2017-03-17 

Barbora Karlaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė Laureatė

III Aukštaitijos ir Latgalos 
regionų jaunųjų pianistų 
šiuolaikinės Baltijos šalių 
fortepijono muzikos 
konkursas,Visagino Česlono 
Sasnausko menų mokykla,  
2017-03-17 

Eglė Sidorenkaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė Laureatė

III Aukštaitijos ir Latgalos 
regionų jaunųjų pianistų 
šiuolaikinės Baltijos šalių 
fortepijono muzikos 
konkursas,Visagino Česlono 
Sasnausko menų mokykla,  
2017-03-17 

Mantė Steponėnaitė,
fortepijonas

Tatiana Shvidko Laureatė

Respublikinis solfedžio 
konkursas, Kauno Juozo 
Gruodžio konservatorija,
 2017-03-25

Monika Sapiegaitė,
solfedžio

Ramutė Veršekytė Laureatė 
II vieta

Lietuvos muzikos ir meno 
mokyklų styginių instrumentų 
atlikėjų konkursas „Diena su 
lietuviška pjese“, Vilniaus 
Karoliniškių muzikos mokykla, 
2017-03-25 

Vesta Cicėnaitė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
 koncertmeisterė 
Tatiana Shvidko

Laureatė
III vieta

Lietuvos muzikos ir meno 
mokyklų styginių instrumentų 
atlikėjų konkursas „Diena su 
lietuviška pjese“, Vilniaus 
Karoliniškių muzikos mokykla, 
2017-03-25 

Gabrielė Zabulytė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė 
Tatiana Shvidko

Laureatė
I vieta

Respublikinis akordeonistų 
konkursas, Vilniaus Naujosios 
Vilnios muzikos mokykla, 2017-
03-28

Lukas Lazinka,
akordeonas

Irutė Murmienė Laureatas 
III vieta

I respublikinio solistų ir 
kamerinių ansamblių festivalio –
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai, 
Ignalinos Miko Petrausko 
muzikos mokykla, 2017“ 2017-
03-30

Adrija Skudutytė ir 
Monika Sapiegaitė,
pučiamieji 

Mokytojai  
Algimantas 
Rastenis, Virginija 
Stuglienė, 
koncertmeisterė 
Tatjana Šapokienė

I vietos 
laureatas 
Kamerinis 
ansamblis, III 
grupė

I respublikinio solistų ir 
kamerinių ansamblių festivalio –
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai, 

Dovydas Vaitkevičius,  
Povilas Trubila,  Nojus 
Urbonas,  Lukas 

Mokytojai  
Algimantas 
Rastenis, Tomas 

I vietos 
laureatas 
Kamerinis 



Ignalinos Miko Petrausko 
muzikos mokykla, 2017“ 2017-
03-30

Lazinka,  Adrija 
Skudutytė,  Nojus 
Karaliūnas,  Audrius 
Kindurys, pučiamieji

Kochanka, 
Gintautas 
Juodagalvis

ansamblis, IV 
grupė

I respublikinio solistų ir 
kamerinių ansamblių festivalio –
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai, 
Ignalinos Miko Petrausko 
muzikos mokykla, 2017“ 2017-
03-30

Dovydas Vaitkevičius,
saksofonas

Algimantas
Rastenis,
koncertmeisterė
Tatjana Šapokienė

III vietos 
laureatas

I respublikinio solistų ir 
kamerinių ansamblių festivalio –
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai, 
Ignalinos Miko Petrausko 
muzikos mokykla, 2017“ 2017-
03-30

Akvilė Graužlytė, 
saksofonas

Tomas Kochanka, 
koncertmeisterė 
Tatjana Šapokienė 

Diplomantė

I respublikinis muzikos ir meno 
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“, 
Zarasų meno mokykla,  2017-
03-31 

Valerija Ostrouch,
fortepijonas

Laima Kutrienė Laureatė

I respublikinis muzikos ir meno 
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“, 
Zarasų meno mokykla,  2017-
03-31 

Eimantas Labuckas,
fortepijonas

Laima Kutrienė Diplomantas

I respublikinis muzikos ir meno 
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“, 
Zarasų meno mokykla,  2017-
03-31 

Snežana Poklikajeva,
fortepijonas

Jurgita Antonovienė Diplomantė

I respublikinis muzikos ir meno 
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“, 
Zarasų meno mokykla,  2017-
03-31 

Sophie Schedler,
fortepijonas

Tatiana Shvidko Laureatė

XV respublikinis Leono 
Povilaičio šiuolaikinės 
lietuviškos muzikos festivalis – 
konkursas,  Vilniaus 
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, 
2017-04-08

Mantė Steponėnaitė,
fortepijonas

Tatiana Shvidko Diplomantė

XV respublikinis Leono 
Povilaičio šiuolaikinės 
lietuviškos muzikos festivalis – 
konkursas,  Vilniaus 
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, 
2017-04-08

Barbora Karlaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė Diplomantė



 V – asis respublikinis styginių 
instrumentų jaunųjų atlikėjų 
konkursas- festivalis „Stygų 
šėlsmas“, Švenčionių r. 
Švenčionėlių meno mokykla, 
2017-04-08 

Rūta Mikučionytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
 koncertmeisterė 
Jurgita Antonovienė

Laureatė

Respublikinis muzikos (meno) 
mokyklų instrumentinių 
ansamblių festivalis „Mokytojas
ir mokinys“,  Vilniaus 
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, 
2017-04-23

Arija Jatulytė
Eglė Sidorenkaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė Diplomantės

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Urtė Labuckaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė Laureatė

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Pijus Juodelis,
akordeonas

Irutė Murmienė Laureatas

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Kostas Kutra,
fleita

Ugnė Čepulytė,
koncertmeisterė 
Laima Kutrienė

Laureatas

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Gabrielė Zabulytė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
Koncertmeisterė 
Tatiana Shvidko

Laureatė

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Aira Lukauskaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė Diplomantė

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Kamilė Kamarauskaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė Diplomantė

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Armandas Keperšovas,
akordeonas

Jūratė Čibirienė Diplomantas

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
konkursas „Mažieji talentai 
2017“, Utenos muzikos 
mokykla,  2017-05-05 

Gabrielė Zabulytė,
fortepijonas

Tatjana Šapokienė Diplomantė

III respublikinis pasirenkamojo 
muzikos instrumento konkursas 
– festivalis „Garsų spalvos“, 
Švenčionių Juliaus Siniaus 
meno mokykla, 2017-05-12

Gabrielė Zabulytė,
fortepijonas

Tatjana Šapokienė Laureatė

VII jaunųjų muzikos atlikėjų 
festivalis „Piešiu muziką“, 

Goda Oškinytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė 

Diplomantė



Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejus,  2017-05-14 

Jurgita Antonovienė

VII jaunųjų muzikos atlikėjų 
festivalis „Piešiu muziką“, 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejus,  2017-05-14 

Rūta Mikučionytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė 
Jurgita Antonovienė

Diplomantė

VII jaunųjų muzikos atlikėjų 
festivalis „Piešiu muziką“, 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejus,  2017-05-14 

Gabija Butkūnaitė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė 
Jurgita Antonovienė

Diplomantė

Mokinių dalyvavimas meniniuose mokomuosiuose kolektyvuose.  Meninių kolektyvų tikslus – 
ansamblinio ir kolektyvinio muzikavimo,  sceninės kultūros, muzikos interpretacijos ir meninės 
saviraiškos įgūdžių plėtojimą,  demokratiškumo, tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijų
ugdymą – mokiniai įgyvendino dalyvaudami meniniuose kolektyvuose:  

Nr. Meninių kolektyvų pavadinimai Mokinių skaičius 
1. Kanklių ansamblis 2
2. Styginių ansamblis 8
3. Gitaristų ansamblis 3
4. Jaunučių choras 15
5. Jaunių choras 12
6. Akordeonininkų orkestras 14
7. Pučiamųjų orekstras 12
8. Liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“ 5

Iš viso 71 mokinys

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis.   Mokykla vykdė profesinės linkmės muzikinio
ugdymo modulį, kurį lankė du gabiausi styginių ir akordeono skyrių  mokiniai. 

Neformaliojo  vaikų  švietimo  pažymėjimų,  pažymų  išdavimas.    Pradinio  ir  pagrindinio
muzikinio ugdymo programas baigė 32 mokiniai (mokyklos 49 laida), kuriems, mokytojų tarybos
2017-05-30 posėdžio Nr.Mok.T-1 nutarimu, vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.M-4,
buvo išduoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos formos Neformaliojo
vaikų  švietimo  pažymėjimai.  Išduotos  5   pažymos  mokiniams,  baigus   išplėstinio  muzikinio
ugdymo  programą  (8-9  mokymo  metai),  1  pažyma  –  baigus  išplėstinio  muzikinio  ugdymo
programos dalį (8 mokymo metai).

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos Didžiasalio skyrius. 
Skyriuje dirbo vienas fortepijono muzikinio dalyko mokytojas, kvalifikacinė kategorija – atestuotas
mokytojas.  
2016  m.  rugsėjo  mėn.  duomenimis  mokyklos  Didžiasalio  skyrių  lankė  10  pagal  pradinio  ir
pagrindinio muzikinio ugdymo programas besimokančių  mokinių.  2016-2017 m. m.    pagrindinio
muzikinio ugdymo programą baigė 1 mokinys.
Dėl mažo mokinių skaičiaus Didžiasalio skyriuje grupinių pamokų  (solfedžio ir muzikos istorijos)
klasės  buvo  jungiamos.   Jungiant  klases  atsižvelgta  į  grupinių  pamokų  temų  giminingumą  ir
sudėtingumą.



2016 m. rugsėjo mėn. duomenys

Dalykas Mokinių
skaičius
Iš viso

 Muzikinio ugdymo programas lankančių mokinių
skaičius

Ankstyvojo Pradinio Pagrindinio Išplėstinio

Pagrindinis
dalykas

Fortepijonas 10 - 7 3 -

Privalomi
dalykai

Solfedžio - 7 3 -
Muzikos istorija - - 3 -

Dalykams skiriamų savaitinių pamokų skaičius
Fortepijonas - 1-2* 2 -
Solfedžio - 1 1 -
Muzikos istorija - - 1 -

Minimalus pamokų skaičius 2 4 -
Maksimalus pamokų skaičius 3 4 -

 pradinio muzikinio ugdymo pragramą 1 klasę  lankantiems mokiniams skiriama 1 savaitinė 
pamoka; 2-3 klasės mokiniams – 2 pamo

III. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. STRATEGINIŲ PRIORITETŲ, TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMAS. 

2016-2017 m. m. mokyklos veikla buvo organizuojama pagal:
▪ mokyklos  direktoriaus  patvirtintą  Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokyklos

2016-2019  strateginį  planą,  pritarus  mokyklos  tarybai  ir  Ignalinos  rajono
savivaldybės administracijos direktoriui;

▪ mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą mokslo metų ugdymo planą (ankstyvojo,
pradinio  ir   pagrindinio, išplėstinio muzikinio ugdymo programų įgyvendinimas),
plano  projektą  suderinus  su  mokyklos  taryba  ir  Ignalinos  rajono  savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi;

▪ mokyklos  direktoriaus  patvirtintą profesinės  linkmės  muzikinio  ugdymo  modulio
ugdymo planą (mokinio krepšelio lėšomis mokymo paslaugų teikimas itin gabiems
vaikams);

▪ metinį veiklos planą, pritarus mokyklos tarybai;
▪ mokyklos veiklos plano priedus (mokyklos administracinė, pedagoginė mokomoji 

lavinamoji, konkursinė, metodinė, projektinė, koncertinė veikla, ugdymo proceso 
stebėsena).

Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną vykdė mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 
grupė, kuri mokslo metų pabaigoje analizavo Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2016-
2019 metų strateginio plano tikslų ir uždavinių bei mokyklos įvaizdžio formavimo programos 2016-
2017 m. m. įgyvendinimą. Į darbo grupės pateiktas rekomendacijas  bus atsižvelgta rengiant 
mokyklos 2017-2018 mokslo metų veiklos plano projektą. 

IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS   
 2016-2019 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 2016-2017  M. M.

 
Tikslas: mokyklos įvaizdžio tobulinimas

Uždaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Panaudoti  
ištekliai

Išvados/Nesė
kmių 
priežastys



Parengti 
mokyklos 
įvaizdžio 
formavimo 
modelį

Mokyklos įvaizdžio 
formavimo darbo 
grupės narių pareigų 
pasiskirstymas

Mokyklos įvaizdžio 
formavimo darbo grupės 
atsakingų narių pareigos 
užfiksuotos Mokyklos 
įvaizdžio formavimo 
programos 2016-2017 m. m. 
veiksmų plane

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Mokyklos įvaizdžio 
formavimo programos
parengimas

Parengta Mokyklos įvaizdžio 
formavimo programa 2016-
2017 m.m. ir patvirtinta 
mokyklos direktoriaus 2016 
m. rugsėjo 21 d.  įsakymu Nr. 
O.V-47

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Edukacinės 
aplinkos 
kūrimas

Mokyklos stendų
apipavidalinimas 
informatyvia 
medžiaga

I, II a. stendai 
apipavidalinami apie 
kompozitorius  informatyvia 
medžiaga, mokinių pasiekimų
konkursuose diplomais, 
mokinių piešiniais

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Vaizdinių priemonių 
(projektoriaus, 
kompiuterio)  
naudojimas mokinių 
kūrybos ir piešinių  
konkurse „Mes 
kuriame muziką“, 
kompozitorių 
sukakčių 
minėjimuose,  
metodiniuose 
renginiuose 

Vaizdinės priemonės buvo  
naudojamos: 
2017- 03-07 minint 
kompozitorių Miko 
Petrausko, Franco Šuberto, 
Roberto Šūmano  jubiliejines 
sukaktis;
2017-05-09 mokinių kūrybos 
ir piešinių  konkurse „Mes 
kuriame muziką“;
vedant atviras meistriškumo 
pamokas, skaitant metodinius 
pranešimus: 2017-04-07  
mokytojos metodininkės I. 
Dirmienės ir mokytojos 
ekspertės V. Pimpienės, 2017-
03-30 Vilniaus Balio 
Dvariono mokytojo eksperto 
Z.   Juozapavičiaus 

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Skleisti 
informaciją 
apie 
mokyklos 
veiklą 

Reguliariai 
atnaujinama 
informacija mokyklos 
interneto svetainėje, 
informuojama 
žiniasklaida

Mokyklos interneto svetainėje
reguliariai skelbiama 
informacija apie mokyklos 
renginius, mokinių 
pasiekimus.
Apie mokyklos veiklą 
visuomenė informuota            
spaudoje "Utenos krašto 
žinios", "Nauja vaga".
Sukurta Miko Petrausko 
muzikos mokyklos paskyra 
socialiniame tinkle Facebook

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas



Tikslas: projektų rengimo ir jų įgyvendinimo kompetencijų tobulinimas, dalyvavimas    
projektinėje veikloje. 

Tobulinti 
mokytojams  
įgytas  
teorines 
žinias ir 
pritaikyti 
gebėjimus 
praktinei 
veiklai

Projektų rengimo ir jų 
įgyvendinimo 
kompetencijų 
to0bulinimas, 
dalyvavavimas    
projektinėje veikloje 

Mokyklos administracija 
konsultavosi su  sėkmingai 
projektinę veiklą vykdančia 
mokyklos partnere  VšĮ 
"Meno bangos". Įgytos žinios 
buvo pritaikytos  projektų 
paraiškų teikimui.
Mokytojai teorinių žinių 
sklaidos seminaruose 
nedalyvavo

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas iš 
dalies

Parengti 
projektus ir 
teikti 
įgyvendinanč
ioms 
institucijoms 
paraiškas

Projektų rengimo 
darbo grupės 
sudarymas;
naujų idėjų mokyklos 
veiklos tobulinimui 
generavimas;
projektų paieška ir 
rengimas

Parengtas projektas ir 2016 m.
spalio 6 d. teikta paraiška 
Lietuvos kultūros tarybai;
Suteiktas dalinis projekto 
finansavimas XVII Rytų 
Aukštaitijos muzikos ir meno 
mokyklų jaunųjų atlikėjų 
edukaciniam festivaliui 
"Aukštaitijos viltys 2017"

Žmogiškieji Rezultatas 
pasiektas

Organizuoti 
projektų 
įgyvendinimo
veiklą

Projektų veikla, 
ataskaitų parengimas

XVII Rytų Aukštaitijos 
muzikos ir meno mokyklų 
jaunųjų atlikėjų edukacinio 
festivalio  "Aukštaitijos viltys 
2017"  veiklos  įgyvendinimas
 2017 m. vasario – lapkričio 
mėnesiais; projektui skirtų 
lėšų įsisavinimas

Žmogiškieji; 
Projekto 
lėšos;
Savivaldybės 
lėšos;
Mokyklos 
lėšos

Rezultatas 
pasiektas

MOKYKLOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO PROGRAMOS 2016-2017 M. M.
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

IŠORINIS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS

Veiklos sritis Veikla Laukiami rezultatai Pasiekti rezultatai

Viešoji 
informacija

Viešos mokyklos vadovų 
kalbos

Išsamus visuomenės 
supažindinimas su 
mokyklos veikla, vieši 
atsiskaitymai už 
nuveiktus darbus. 
Palanki visuomenės, 
steigėjo  nuomonė

Parengti straipsniai, vaizdinė 
medžiaga publikuojami 
spaudoje bei interneto 
portaluose apie mokykloje 
vykdomas veiklas, mokinių 
pasiekimus; didesnis 
visuomenės domėjimasis 
mokykla, palankus veiklos 
vertinimas.

Straipsniai rajono, 
respublikos spaudoje; 
viešai platinami 
mokyklos spaudiniai

Informacija interneto 
svetainėse (mokyklos ir 
kt.)

Mokyklos 
pristatymas

Dalyvavimas 
respublikiniuose, 
tarptautiniuose 
konkursuose

Aukšti rezultatai, 
mokyklos pristatymas

Respublikiniuose ir 
tarptautiniuose konkursuose 
2016-2017 m. m. mokiniai 
laimėjo aukštas vietas: 19 



mokinių tapo  diplomantais, 
29 – laureatais.

Dalyvavimas projektuose Projektui skirtų lėšų 
įsisavinimas bei 
panaudojimas ugdymui 
tobulinti

Mokiniai ir mokytojai 
dalyvavo projektuose: XVII 
Rytų Aukštaitijos muzikos ir 
meno mokyklų jaunųjų 
atlikėjų edukacinis festivalis 
„Aukštaitijos viltys 2017“, 
renginys Paliesiaus dvare 
„Pasaulis Lietuvoje“, 
akordeonų orkestro kūrybinė 
stovykla „Linksmasis 
akordeonas“, „Rytų 
Aukštaitijos regiono vaikų ir 
jaunimo kūrybinės – 
muzikinės laboratorijos 
„Improvizacija“, vykdė NVŠ 
programą ‚Pagrok su draugu“.

Santykiai su
rėmėjais 

Visapusis teigiamą 
nuomonę formuojantis 
mokyklos pristatymas

Turimų lėšų, skirtų 
mokymo(si) aplinkoms 
gerinti naudojimas;
Bendravimas ir 
bendradarbiavimas.

Mokyklos renginių 
apipavidalinimas gėlių 
kompozicijomis; D. 
Kuliukienės IĮ „Argelada“.
Teigiamam mokyklos išorinio 
įvaizdžio pristatymui 
bendradarbiauta su 
informaciniais rėmėjais:  
VšĮ„Meno bangos“, „Nauja 
vaga“, „Utenos apskrities 
žinios“.

VIDINIS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS

Mokymo 
kokybė

Objektyvus mokinių 
mokymosi vertinimas; 
Suprantamai ir aiškiai 
išdėstoma pamokų 
medžiaga;
Pagalba silpniau 
besimokantiems ir 
papildomas darbas su 
gabiais mokiniais;
Sudaromos sąlygos 
mokiniams tobulėti;
Pagalba naujai 
dirbantiems bei mažiau 
pedagoginės patirties 
turintiems

Palanki mokinių, jų 
tėvų, visuomenės 
nuomonė, aukšti 
mokinių pasiekimai ir 
rezultatai.

Sistemingas mokytojų 
dalykinės kvalifikacijos 
tobulinimas, profesionalus, 
kūrybingas darbo atlikimas 
įtakojo
didėjantį labai gerai 
besimokančių mokinių 
skaičių;
mokinių gausus dalyvavimas 
ir laimėjimai respublikiniuose 
ir tarptautiniuose festivaliuose 
bei konkursuose. 
Pedagoginės patirties sklaida 
vyko metodinių užsiėmimų 
metu.

Mokyklos 
ištekliai

Aprūpinimas mokymo 
priemonėmis.

Palanki mokinių, jų 
tėvų, visuomenės, 
mokyklos steigėjo, 
rėmėjų  nuomonė.

Atnaujinta mokyklos muzikos 
instrumentų, kitų mokymo 
priemonių  bazė sudarė 
palankesnes sąlygas ugdymo 
aplinkos gerinimui, ugdomajai



bei koncertinei veiklai.

Mokyklos
kultūra/

komunikacija

Geri mokinių ir mokytojų
santykiai, pagrįsti 
tarpusavio supratimu;
Bendravimo  ir
bendradarbiavimo  su
mokinių   tėvais
galimybės:

o Stengiamasi 
mokinių tėvus  
įtraukti  į 
mokyklos veiklą; 

o Tėvai gauna 
pakankamai 
informacijos apie 
mokyklos veiklą

Palanki mokinių, jų 
tėvų, visuomenės 
nuomonė. 
Bendravimas ir 
bendradarbiavimas.

Nuolat vyksta mokyklos 
komunikavimo (bendravimo) 
procesas: visuotiniai tėvų 
(globėjų, rūpintojų) 
susirinkimai, pokalbiai, 
bendravimas su mokinių 
tėvais mokykloje vykstančių 
renginių dienomis;
vykdytos apklausos 
anoniminių anketų apie 
mokykloje vykdomos veiklos 
skaidrumą, aptarnavimo 
kokybę    duomenimis, tėvai 
(globėjai, rūpintojai) palankiai
vertina mokyklos 
administracijos ir mokytojų 
darbo kokybę.

Pagalba 
mokiniams 
(kultūra)

Nuolat vykdoma 
prevencinė veikla:

o Mokykloje 
stengiamasi 
sudaryti saugią   
mokymo(si) 
aplinką;

o Tradicinės 
mokyklos šventės;

o Mokinių 
koncertinė veikla;

o šalies atlikėjų 
koncertai 
mokykloje;

o Muzikavimas 
meniniuose 
kolektyvuose;

o Mokinių 
pilietiškumo 
ugdymas 
(valstybinių 
švenčių 
minėjimai-
koncertai  
bendrojo ugdymo 
įstaigose)

Palankios mokymo(si) 
ir darbo sąlygos;
Gilios tradicijos; 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas;
Palanki mokinių, jų 
tėvų, visuomenės  
nuomonė

Vykdyta  mokomoji, 
koncertinė, konkursinė, 
projektinė bei metodinė veikla
atitiko  metiniame veiklos 
plane, plano prieduose  ir  
ugdymo plane numatytas 
veiklas.

Informacijos 
pateikimas

Informacija apie 
mokyklos veiklą rajono, 
respublikos žiniasklaidai

Mokyklos, jos veiklos 
pristatymas, palanki 
visuomenės, valdžios 
institucijų, rėmėjų  
nuomonė.

Nuo 2017 m. vasario mėn. 
apie mokyklos veiklą, 
vykdomus projektus 
visuomenė informuojama 
interneto „Facebook“ 
paskyroje.



Mokyklos interneto 
svetainės pildymas

Nuolatinis svetainės 
papildymas nauja, 
aktualia informacija  

Informaciją nuolat ruošia ir 
pildo atsakingi darbo grupės 
nariai.

Informavimas apie 
mokytojų darbo laiką

Informacijos apie 
mokytojų darbo laiką 
paskelbimas ant 
kabinetų durų, I a. 
skelbimų lentoje

Mokyklos bendruomenės 
nariai - mokiniai, tėvai 
(globėjai, rūpintojai), kiti 
suinteresuoti asmenys  žino 
tikslų mokyklos 
administracijos ir mokytojų 
darbo laiką

Mokinių 
muzikos 
kūrybos  ir 
piešinių 
konkursas 
„Mes kuriame
muziką“

Mokinių  piešinių darbų 
paroda I a, foje

Parodos mokyklos 
bendruomenei, 
svečiams 
eksponavimas.
Mokyklos veiklos 
pristatymas

Mokinių kūrybiškumą ir 
saviraišką ugdantis renginys 
susilaukia vis didesnio 
besilankančių mokyklos 
bendruomenės narių 
susidomėjimo, palankaus 
vertinimo.

 Mokyklos  
interjeras

Salės apipavidalinimas Ekspozicijų rengimas, 
pasididžiavimo savo 
mokykla jausmo 
formavimas

Kūrybingas, atitinkantis visų 
mokykloje vykstančių 
renginių tematiką salės 
apipavidalinimas.

Stendinės medžiagos 
pateikimo, išdėstymo, 
dizaino tobulinimas, 
estetinės mokymos(si) 
aplinkos kūrimas

Nuolatinis stendinės 
medžiagos 
atnaujinimas, jauki, 
saugi mokymosi 
aplinka.

Darbo grupė nuolat atnaujina 
stendinę medžiagą 
kompozitorių įvairių sukakčių 
minėjimo progomis; stenduose
viešinami mokinių pasiekimai,
laimėjimai.

Mokyklos 
aplinka

Bendradarbiavimas su 
miesto seniūnija (želdinių
formavimas, aplinkos 
priežiūra ir tvarkymas)

Estetinės aplinkos 
formavimas, 
puoselėjimas.

Mokyklos fasadinė pastato 
pusė apipavidalinta gėlių 
kompozicijomis.

Įėjimo į pastatą aplinkos 
švaros palaikymas

Naujų idėjų generavimas

Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene.  Mokykla   bendradarbiavo su  rajono 
švietimo ir kultūros įstaigomis, socialiniais partneriais dalyvaudama įvairiuose renginiuose:

KONCERTINĖ VEIKLA 

Renginys Data Dalyviai

Evgeniy Stetsko fotografijų albumo „Karakum 
desert Balloons and people“ („Karakumų 
dykuma. Balionai ir žmonės“) sutiktuvės 
Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje

2016 m. spalio 17 d. Styginių  skyriaus 
mokiniai



 Koncertas bendruomenių metams; 
profesionaliosios muzikos renginių ciklo 
„Rytai-Vakarai“ dalis (John Rutter. Mass of the 
Children), Ignalinos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 

2016 m. spalio 30 d. Jaunių choras

Dailininko Alvydo Stausko akvarelės ir 
aliejinės tapybos darbų paroda „Nostalgija 
peizažui“atidarymas Ignalinos krašto muziejuje

2016 m. lapkričio 8 d. Klasikinės gitaros klasės
mokiniai

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo 
renginys Ignalinos krašto muziejuje

2016 m. lapkričio 20 d. Klasikinės gitaros klasės
mokiniai

Konferencija „Verslas kaime: iššūkiai ir 
galimybės“, Ignalinos AE regiono plėtos 
agentūros konferencijų salėje

2016 m. gruodžio16 d. Styginių ansamblis

Ignalinos r. savivaldybės viešojoje bibliotekos 
75-mečio šventėje „Biblioteka metų vingiuose“

2016 m. gruodžio 21 d. Pučiamųjų sk mokinys 
D. Vaitkevičius

Mokinių su koncertine programa dalyvavimas 
VSAT  Ignalinos rinktinės ataskaitiniame 
susirinkime

2017 m. vasario 1 d. Styginio skyriaus 
mokiniai

Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti Naujojo Daugėliškio 
vaikų globos namuose 

2017 m. kovo 10 d. Mokyklos meniniai 
kolektyvai

Fortepijono, styginių skyrių mokinių 
dalyvavimas su koncertine programa Paliesiaus
dvare (Asociacijos „Paliesiaus dvaras“ ir 
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 
bendradarbiavimas rengiant ir vykdant projektą
„Pasaulis Lietuvoje“ pagal Lietuvos kultūros 
tarybos programą „Valstybinės reikšmės 
renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje“)

2017 m. kovo 11 d. Fortepijono skyriaus 
mokiniai, smuiko klasės 
mokinė M. Sapiegaitė

Respublikinės dailės olimpiados uždarymas 
Ignalinos kultūros ir sporto centre

2017 m. balandžio 21 d. Gitarų ansamblis 

Koncertas „Ansamblių paradas“, skirtas 
Česlovo Kudabos progimnazijos 70 – ies metų 
jubiliejui, Ignalinos Česlovo Kudabos 
progimnazijoje

2017 m. balandžio 25 d. Visų skyrių mokiniai

Koncertas „Pagroti širdimi“ Kazitiškio 
bibliotekoje

2017 m. balandžio 27 d. Pučiamųjų skyriaus 
mokiniai

Respublikinis vaikų chorų sąskrydis „Mano 
vardas – Lietuva“ , Švenčionių Juliaus Siniaus 
meno mokykloje

2017 m. balandžio 27 d. Jaunių choras

Koncertas Ignalinos Česlovo Kudabos 
progimnazijoje

2017 m. gegužės 10 d. Gitaros klasės mokiniai 
ir mokytojai 

Koncertas, skirtas Tėvo dienai Ignalinos Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Vidiškių
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo  
bažnyčioje

2017 m. birželio 4 d. Akordeonų orkestras, 
styginių ansamblis



 Vasaros sezono atidarymas Palūšėje 2017 m. birželio 10 d. Pučiamųjų  orkestras

METODINĖ VEIKLA 

Metodinė paskaita rajono bendrojo ugdymo 
mokyklų muzikos mokytojams

2016 m. lapkričio 3 d. Mokytojai L.Kutrienė,
J. Saulienė

Mokinių dalyvavimas respublikiniuose, 
tarptautiniuose konkursuose šalies meno, 
muzikos mokyklose,  Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje, Lietuvos edukologijos 
universitete, Kauno Juozo Gruodžio 
konservatorijoje

2016 m. lapkritis – 
2017 m. gegužė

 Visų skyrių mokinai

Atvirų durų savaitės koncertas muzikos 
mokykloje Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos 
auklėtiniams

2017 m. gegužės 16 d. Mokytoja L. Kuksėnienė

TRADICIJŲ TĘSTINUMAS

Kompozitorių jubiliejų sukakčių minėjimai: 
Koncertas-minėjimas, skirtas kompozitorių 
Miko Petrausko 80 – osioms mirties metinėms, 
Franco Šuberto 220 – ųjų gimimo metinėms ir 
Roberto Šumano 160 – ųjų mirties metinėms 
paminėti

2017 m. kovo 7 d. Visų skyrių mokiniai

Advento vakaras 2016 m. gruodžio 9 d. Mokyklos meniniai 
kolektyvai. Svečiuose -  
folkloro ansamblis 
„Čiulbutė“ 

Koncertas „Skambėk, pavasarėli“ 2017 m. kovo 16 d. Visų skyrių mokiniai

Koncertas „Ansamblių paradas“ 2017 m. balandžio 25 d. Visų skyrių mokiniai

Koncertas Motinos dienai
Ignalinos kultūros ir sporto centre

2017 m. gegužės 4 d. Mokiniai, meniniai 
kolektyvai

KONCERTINĖ VEIKLA SU PROJEKTŲ PARTNERIAIS

Koncertas Miko Petrausko muzikos mokykloje 
(iš ciklo „Gintariniai vakarai Ignalinoje“)

2016 m. spalio 7 d. Mokykla - VšĮ „Meno 
bangos“ projekto 
partnerė

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimui 
skirtas koncertas „Per pasaulį keliauja žmogus“

2017 m. vasario 15 d. Mokykla - VšĮ „Meno 
bangos“ projekto 
partnerė

Rytų Aukštaitijos muzikos ir meno mokyklų 
jaunųjų atlikėjų edukacinio festivalio  
„Aukštaitijos viltys 2017“ renginiai (koncertai, 
metodinė veikla)

2017 m. vasaris - 
lapkritis

Miko Petrausko muzikos
mokykla, Rytų 
Aukštaitijos muzikos ir 
meno mokyklos

Akordeonų  orkestro  kūrybinė  stovykla
„Linksmasis akordeonas“

2017 m. birželis Akordeonų orkestras 

Respublikinių konkursų, festivalių organizavimas mokykloje. Mokykloje organizuoti du 
respublikiniai renginiai:  kovo 30 d.  I respublikinis solistų ir kamerinių ansamblių  festivalis-
konkursas „Pūtikai ir  jų draugai 2017“ (dalyvavo mokinai iš  9 muzikos ir meno mokyklų) ir  
balandžio 7 d. XVII Rytų Aukštaitijos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų edukacinio 



festivalio „Aukštaitijos viltys 2017“ koncertas Ignalinos kultūros ir sporto centre (dalyvavo per 100 
jaunųjų atlikėjų iš 8 respublikos muzikos ir meno mokyklų); po koncerto muzikos mokykloje vyko 
mokytojų metodinės ir praktinės veiklos skaida.  

Dalyvavimas projektinėje veikloje.  Parengti ir įgyvendinti projektai: 
        Vykdant Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą „XVII Rytų Aukštaitijos 
muzikos ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų edukacinis festivalis "Aukštaitjos viltys 2017", vestos 
atviros smuiko, pučiamųjų, fortepijono, solinio dainavimo meistriškumo pamokos. Ignalinos 
kultūros ir sporto centre organizuotas bendras visų 8 festivalyje dalyvavusių muzikos ir meno 
mokyklų koncertas.
       Rengiant ir vykdant projektą „Pasaulis Lietuvoje“ pagal Lietuvos kultūros tarybos programą
„Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje“, fortepijono ir styginių skyrių
mokiniai dalyvavo su koncertine programa Paliesiaus dvare.
       Ignalinos  rajono savivaldybės  biudžeto lėšomis  įgyvendinant  kultūrinių veiklų plėtojimo
priemonę Akordeono orkestro kūrybinė stovykla „Linksmasis  akordeonas“,  akordeonų orkestras
koncertavo Ignalinos rajono bažnyčiose, dalyvavo edukacinėje išvykoje Kaune.
        Valstybės biudžeto mokinio krepšelio, ES paramos lėšomis vykdyta NVŠ programa „Pagrok su
draugu“.
     Lietuvos kultūros tarybos lėšomis įgyvendinant projektą „Rytų Aukštaitijos regiono vaikų ir
jaunimo kūrybinės – muzikinės laboratorijos „Improvizacija“,  organizaciniame darbe ir  veiklose
dalyvavo pučiamųjų skyriaus mokiniai bei mokytojai.
 
Muzikos instrumentų nuoma. Muzikos instrumentų nuomos paslaugomis naudojosi pučiamųjų,
styginių, akordeono skyrių  mokiniai. Surinkta lėšų už nuomą nurodytu laikotarpiu – 664,50  Eur.

Muzikos instrumentų nuomos paslaugos 

Mokyklos
skyriai

Nuomojami
muzikos

instrumentai

Mokinių,  nuomojančių 
muzikos instrumentus,  
skaičius

Nuomos laikotarpis mėnesiais
Rugsėjis-
gruodis

Gruodis -
gegužė

Akordeono Akordeonai 8 7 8
Styginių Smuikai 8 8 8

Gitaros 18 17 18
Kanklės 4 2 4

Pučiamųjų Fleitos 5 5 5
Saksofonai 2 2 2
Klarnetai - - -
Trimitai 1 1 1
Birbynės - - -

Iš viso: 46 Iš viso: 42 Iš viso: 46

Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas. Mokesčio už mokslą lengvatos taikomos vadovaujantis
2008 m. liepos 9 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr.T-303 socialiai remtinų
šeimų ir labai gerai besimokantiems bei koncertinėje veikloje dalyvaujantiems mokiniams.  

 Mokesčio už mokslą lengvatos mokiniams

Laikotarpis

2016 m. rugsėjis - gruodis 2017 m. sausis - gegužė

Taikomų lengvatų už mokslą
mokinių skaičius

6 8



Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas. Įsigytos šios priemonės: rašomieji stalai – 4 vnt., 
staliukas – 1 vnt., dėklai smuikui ir gitarai – 6 vnt., pianisto kėdutė – 1 vnt., pakojai – 4 vnt., pultai 
natoms – 18 vnt., dėklas kontrabosui – 1 vnt., kolonėlių komplekto garsiakalbiai – 2 vnt., pultas – 1 
vnt., stovas – 1 vnt., diržai akordeonams – 3 vnt., stygų smuikui ir gitarai – 5 komplektai, antpetėliai
– 3 vnt., kėdžių – 20 vnt., šviestuvų – 3 vnt., spinta – 1 vnt. Iš viso už 3757,92 Eur.
Ilgalaikio turto įsigyta už 1300,00 Eur.: aukštosios koncertinės kanklės – 600,00 Eur,  akordeonas 
96 bosų – 700,00 Eur.


