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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 mokyklos grupė — formalųjį švietimą papildančio 
ugdymo mokykla. Muzikos mokykla taip pat gali vykdyti neformalųjį vaikų ir neformalųjį 
suaugusiųjų švietimą. Mokymas vyksta dienine ir vakarine formomis. 

Mokyklos veikla buvo vykdoma atsižvelgiant į SSGG analizės rodiklius. Didėjant 
mokinių skaičiui, buvo ieškoma efektyvių  programų, grupinio ugdymo formų (choras, pop choras, 
ugdymas meno kolektyvuose) tam, kad apimant daugiau mokinių, per daug neiškiltų finansavimo 
kainos. Siekiant susilpninti grėsmes, tai yra, rūpinantis mokinių geresniu užimtumu ir pasirengimu 
muzikavimui, daugiau veiklos organizuojama mokykloje, mokinių atostogų metu, organizuojami 
projektai. Užtikrinant estetinę ugdymo aplinką, atliekamas dalinis remontas, tačiau tai nepakeičia 
situacijos, jog pastatas neapšiltintas ir sunaudojama daug energijos palaikyti pakankamą 
temperatūrą klasėse. 

 
II.  MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 
Mokyklos darbuotojai   

1 lentelė 
Eil. 
nr. 

Informacija apie darbuotojus 2014-01-01 2014-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius 58 57 
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 49 49 
 Iš jų:   
 mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe 42 40 
 mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose 7 9 
3. Atestuotų pedagogų skaičius:   
 turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją 4 3 
 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 21 18 
 turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 17 20 
 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 6 7 
 neatestuotų mokytojų skaičius 1 1  

 
Lyginant su 2013 metais gruodžio mėnesio duomenimis, Muzikos mokykloje 

pasikeitė 5 darbuotojai, jie išėjo į užtarnautą poilsį. Vietoje jų atėjo dirbti trys jauni mokytojai. 
Mokykloje sumažintas muzikos instrumentų derintojo etatas, dėl to pablogėjo muzikos instrumentų 
derinimo kokybė, atsirado papildomų išlaidų, kviečiant muzikos derintoją iš kitų miestų, o muzikos 
instrumentai vežami taisymui į Vilnių arba Kauną. Tebėra finansiškai sudėtinga mokytojų 
atestacijos problema, todėl bendruomenės sprendimu, prioritetas buvo teikiamas jauniems, pirmą 
kartą atestuojamiems mokytojams, neturintiems mokytojo kvalifikacijos. 
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Mokini ų skaičius pagal teikiamas muzikinio ugdymo programas 1  
 2 lentelė 

 5-7 
MUP
-I 

PR-MUP PAGR-MUP PAGIL
- IN 

PAGIL-
MK   

MMU-S TR-MUP 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2014-01-01 14 83 95 69 69 66 59 57 15 29 22 - 

2014-09-01 23 75 74 94 60 68 64 52 26 22 26 -  

 
2014 metais pastebimas didesnis suaugusiųjų susidomėjimas muzikiniu ugdymu. 

Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programoje dalyvauja  26 suaugusieji (keturiais daugiau, negu 2013 
metais). Jie mokomi pagal muzikos mėgėjų ugdymo programą. Tai – pradinių klasių mokytojai, 
kultūros darbuotojai, muzikos mokyklos mokinių tėvai. 

 
Mokini ų skaičius 2012-2014 metais 

3 lentelė 
Mokslo metai Mokinių skaičius 
2011-2012 547 
2012-2013 587  
2013-2014 578 
2014-2015 584 

Esant neužtikrintam finansavimui 2014 metais, mokykla nepriėmė visų norinčiųjų mokinių. 
Keturių mokinių tėvų prašymai atidėti ir laukiama naujo  2015 metų mokinių priėmimo. 

 
Mokyklos skyriai 2014-09-01 

4 lentelė 
Skyriaus pavadinimas ir specialybės 
 

Mokinių skaičius 
skyriuje 

Iš jų specialiųjų poreikių 
mokinių skaičius 

Fortepijono (elektrinis pianinas, 
sintezatorius) 

154 2 

Styginių (smuikas, violončelė, gitara) 110  
Akordeono (akordeonas, vargonai) 
 

57 1 

Pučiamųjų (mediniai, variniai, mušamieji) 105  
Liaudies instrumentų (kanklės, birbynė) 105 1 
Teorinių disciplinų (choro)            53  1 

Iš viso: 584  mokiniai  
 
 
 
 
 

                                                 
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-MUP (Pradinio muzikinio ugdymo programa);PAGR-MUP (Pagrindinio 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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Metodinių grupių skaičius ir veikla  
 

5 lentelė  
Eil. Nr. Metodinės grupės pavadinimas Metodinės grupės pirmininkas 
1. Fortepijono  Violeta Baronienė 
2. Styginių (smuikas, violončelė, gitara) Rita Frendzelienė 
3. Akordeono (akordeonas, vargonai) Violeta Ligeikienė 
4. Pučiamųjų (mediniai, variniai, mušamieji) Rimantas Jočys 
5. Liaudies instrumentų (kanklės, birbynė) Edita Radvilavičienė 
6. Teorinių disciplinų(muzikos kultūra ir raštas, 

solfedžio, muzikos istorija, choras) 
Daiva Grabauskienė 

 
Metodinės tarybos pirmininkė yra Violeta Baronienė. Tarybos posėdžiai vyksta 

kiekvieną mėnesį. 2014 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 vidutiniškai vyko 
po 10 posėdžių ugdymo kokybės klausimais. 

 
2014 m. birželio mėnesio muzikinio ugdymo 5-7 metų amžiaus vaikams (su integruotu 

muzikos instrumento pažinimu) pasiekimų patikrinimas   
6 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių 5-7 
MUP-I pasiekimų patikrinime, 
skaičius 

Mokinių, dalyvavusių 5-
7 MUP-I vertinimas 
(įskaityta) 

Procentinė dalis 

9 įskaityta 100% 
 

2014 m. birželio mėnesio pradinio muzikinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  
7 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių pradinio 
ugdymosi pasiekimų 
patikrinime, skaičius  

Pradinio ugdymo 
kontroliniai patikrinimai 
(įskaityta) 

Procentinė dalis 

235 įskaityta 100% 
 

2014 m. birželio mėnesio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  
8 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių 
pagrindinio ugdymosi 
pasiekimų 
patikrinime, skaičius  

Pagrindinio muzikinio ugdymo 
žinių, gebėjimų ir įgūdžių 
patikrinimas 
 

Procentinė dalis 

252 158 (puikiai) 62,7 % 
 76 (labai gerai) 30,16 % 
 18 (gerai)  7,14 % 

 
2014 m. birželio mėnesio pagilinto muzikinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  

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

Pagilinto muzikinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimas 
(įskaityta) 
 

Procentinė dalis 

26 įskaityta 100% 
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2014m. birželio mėnesio pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose pasiekimų 
patikrinimas  

10 lentelė 
Mokinių, dalyvavusių pagilinto 
meno kolektyvuose ugdymosi 
pasiekimų patikrinime, skaičius  

Pagilinto meno kolektyvuose 
ugdymo pasiekimų patikrinimas 
(įskaityta) 

Procentinė dalis 

23 įskaityta 100% 
 

Muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) muzikinio mokymo birželio mėnesio pasiekimų patikrinimas  
11 lentelė 

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

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

Procentinė dalis 

27 įskaityta 100% 
 

Absolventų laida 2013-2014m.  
12 lentelė 

Skyriai Fortepijon
o   

Styginių 
instrumentų 

Akordeono  Pučiamųjų  Liaudies 
instrumentų 

Teorinių 
disciplinų 
(choro) 

Iš 
viso 

Gavo 
išsilavi
nimo 
pažymė
jimą 

14 19 8 10 9 3 63 
 
 
 

 
Tolimesnė 2014 m. absolventų veikla  

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

7 

Įstojo į M.K. Čiurlionio meno mokyklą - 
Dalyvauja miesto saviveiklos kolektyvuose 32 
Tęsia mokymąsi kitose Muzikos mokyklos programose, projektuose 6 
Muzikuoja savo laisvalaikiu individualiai 23 

Profesinio rengimo modulis  
14 lentelė 

Mokinių, dalyvavusių 
Profesinės linkmės 
muzikinio ugdymo 
programoje, skaičius 

Fortepijono 
skyrius 
 

Styginių 
instrumentų 
skyrius 

Akordeono 
skyrius 

Pučiamųjų 
instrumentų 
skyrius 

Liaudies 
instrumentų 
skyrius 

Teorinių 
disciplinų 
(dainavimo) 
skyrius 

23 6 5 4 4 4 - 
 

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

Mokinių, lankančių Alytaus miesto bendrojo ugdymo įstaigas, kuriems priklauso 
mokinio krepšelio lėšos, skaičius 2014-09-01: Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija – 32 
mokiniai; Dzūkijos pagrindinė mokykla – 64 mokiniai; „Drevinuko“ mokykla-darželis – 13 
mokinių; Dainavos pagrindinė mokykla – 25 mokiniai; Likiškėlių pagrindinė mokykla – 18 
mokinių; Panemunės pagrindinė mokykla – 43 mokiniai; Piliakalnio progimnazija – 12 mokinių; 
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Putinų gimnazija – 5 mokiniai; „Sakalėlio“ pradinė mokykla – 14 mokinių; Senamiesčio pradinė 
mokykla – 50 mokinių; Šaltinių pagrindinė mokykla – 62 mokiniai; Šv. Benedikto gimnazija – 120 
mokinių; Vidzgirio pagrindinė mokykla – 15 mokinių; „Volungės“ pagrindinė mokykla – 30 
mokinių; Jotvingių gimnazija – 23 mokiniai. Muzikinio ugdymo 5-7 metų amžiaus programos 
mokiniai (su integruotu muzikos instrumento pažinimu ir be integruoto muzikos instrumento 
pažinimo) lankantys priešmokyklinio ugdymo įstaigas: lopšelis-darželis „Šaltinėlis”– 1, lopšelis-
darželis „Saulutė” – 1, lopšelis-darželis „Girinukas” – 1, lopšelis-darželis „Nykštukas” – 4, lopšelis-
darželis „Boružėlė” – 4, lopšelis-darželis „Pušynėlis” – 2, lopšelis-darželis „Linelis” – 1, 
Senamiesčio pradinė mokykla – 4, „Drevinuko“ mokykla-darželis – 3. Muzikos mėgėjų 
(suaugusiųjų) muzikinio ugdymo programą lanko 26 mokiniai. 7 mokiniai atvyksta iš Alytaus 
rajono savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų, 2 mokiniai nelanko jokios priešmokyklinės 
ugdymo įstaigos. 2 mokiniai Muzikos mokykloje lanko du pagrindinius instrumentus. Už vieną 
programą šie mokiniai moka visą mokestį, už antrąją jiems skaičiuojama dalinė mokesčio 
kompensacija, padengiama mokinio krepšelio lėšomis. 
 

Gabiųjų mokinių pasiekimai konkursuose 
 
Didelis dėmesys mokykloje skiriamas gabių mokinių interesų tenkinimui, individualių 

gabumų ugdymui, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(-si) per pamokas, vykdant 
projektinius darbus, ruošiant mokinius kūrybinių darbų konkursams, festivaliams. Gabūs mokiniai 
skatinami raštiškomis padėkomis, kryptingai stiprinama jų mokymosi motyvacija. Mokytojai 
skatinami sistemingai kelti kvalifikaciją gabių mokinių ugdymo klausimais. Šios veiklos 
efektyvumą įrodo mokinių gausa dalyvaujant rajono, apskrities, zonos, šalies ir tarptautiniuose 
konkursuose ir užimtos prizinės vietos. 2014 metais net 10 Alytaus muzikos mokyklos mokinių, 
(pianistų ir akordeonistų ansambliai), laimėjusių aukščiausius apdovanojimus užsienio 
prestižiniuose konkursuose, yra pakviesti į Lietuvos Respublikos Prezidentūrą ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę, kur jiems bus įteikti apdovanojimai. 
Iš viso per metus dalyvauta 15 konkursų. 
7 respublikiniai konkursai: 
1. Dzūkijos regiono muzikos (meno) ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalis-konkursas ,,Dzūkų 
balsas“, Alytaus Muzikos mokykla. 2014-02-24 (18 mokinių); 
2. Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis-konkursas ,,Muzikuokime drauge", Vilniaus 
Algirdo muzikos mokykla, 2014-03-08 (24 mokiniai); 
3. VIII ansamblių festivalio-konkurso ,,Muzikuokime drauge-2014”, skirtame Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės atkūrimo 24-osioms metinėms, Birštono kultūros centras, 2014-03-08 (17 
mokinių); 
4. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkursas ,,Diena su lietuviška pjese”, 
skirtas Karoliniškių muzikos mokyklos 40-mečiui, Karoliniškių muzikos mokykla, Vilnius. 2014-
03-08 (2 mokiniai); 
5. VI respublikinis kanklininkių konkursas ,,Etiudas ir pjesė”, Alytaus muzikos mokykla, 2014-03-
29 (3 mokiniai); 
6. Respublikinis akordeonistų konkursas ,,Muzikinė mozaika”, Prienų meno mokykla, 2014-04-11 
(7 mokiniai); 
7. IV respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis ,,Atlėk, sakale“, Alytaus muzikos mokykla, 
2014-10-24 (84 mokiniai). 
 
8 tarptautiniai konkursai: 
 
1. 7-asis Noros Novik kamerinės muzikos konkursas, Marupės muzikos mokykla (Latvija), 2014-
04-10 (8 mokiniai); 
2. II tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas ,,Muzikinė mažųjų mozaika”, Alytaus muzikos 
mokykla, 2014-04-30 (5 mokiniai); 
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3. IX tarptautinis konkursas ,,Musica Insieme” Musile di Piave, Venecija (Italija), 2014-05-02 (10 
mokinių); 
4. III tarptautinis jaunimo muzikos festivalis-konkursas „Su muzika per Europą“, Lietuva-Italija 
2014 m., Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 2014-05-30 iki 2014-06-02 (1 mokinys); 
5. IV tarptautinis konkursas „Olimpo musicale“, Prienų rajono Veiverių Antano Kučingio meno 
mokykla, 2014-06-02 iki 2014-06-04 (3 mokiniai); 
6. II tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Terra musica“, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykla, 2014-06-05 iki 2014-06-07 (1 mokinys); 
7. XI tarptautinis kamerinių ansamblių festivalis- konkursas ,,Muzicėjam kopa ar draugiem“, Jazepa 
Medina Rigas 1. Mūzika skola. 2014-06-05 iki 2014-06-07 (6 mokiniai); 
8. VII tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas ,,Muzikos Tiltai-2014” Kauno I-
oji muzikos mokykla, 2014-11-15 (14 mokinių). 

Per 2014 metus yra gauti 84 diplomai, parengti 205 laureatai. Ryškiausiai pasirodžiusi 
(laimėjo penkiuose konkursuose) laureatė – Monika Zalieckaitė, fortepijono skyriaus mokinė 
(mokytoja Violeta Baronienė). Laureatus parengė 29 Muzikos mokyklos mokytojai. 
  

Muzikos mokykla – mokykla be sienų: veikla po pamokų Alytaus mieste 
 

Ypatingas dėmesys mokykloje skiriamas ne tik gabiems ugdytiniams, bet ir vaikams, 
turintiems negalias, našlaičiams. Geroji mokytojų darbo patirtis šioje srityje skleidžiama šalyje ir 
užsienyje. Mokykla savo muzikine veikla reprezentuoja miestą, šalį. Jos mokiniai, nepriklausomai 
nuo gabumų skirtumų, dalyvauja visuose svarbiausiuose Alytaus miesto savivaldybės renginiuose, 
šventėse, konkursuose, festivaliuose. Per 2014 mokslo metus mokiniai dalyvavo 584 koncertuose, 
edukaciniuose renginiuose, koncertavo įvairių organizacijų sveikinimų ir švenčių progomis, tėvų 
darbovietėse ir savo mokyklose, Alytaus kolegijoje, Alytaus apskrities vyriausiajame policijos 
komisariate, dalyvavo nevyriausybinių organizacijų „Alytaus kvartetas“, „Senoji muzika“, 
„Etnomuzikos terapija“, Tėviškės namai“ ir kt. bendruose renginiuose.  

125 mokiniai, jų mokytojai su pučiamųjų orkestru, choru, liaudies instrumentų 
orkestru ir liaudies kapela dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia – mano namai“. Šie kolektyvai 
turi aukščiausias I ir II profesionalumo kategorijas. Liaudies instrumentų orkestras parengė 
profesionalią programą ir pateikė paraišką nominacijai „Aukso paukštė“ gauti.  

Muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“, kuriame groja 67 mokiniai, per 
metus surengė 18 koncertų Alytaus mieste, bendrojo ugdymo mokyklose, Vilniuje ir užsienyje. 
Vasario mėnesį simfoninis orkestras „Svajonė“ dalyvavo tarptautiniame projekte „Muzikinis tiltas 
Ročesteris-Alytus“, sakralinės muzikos koncertuose Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių 
pagalbos bažnyčioje, Alytaus Šv. Liudviko bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje, XIII Dainavos šalies festivalyje Alytuje, atliko 
edukacines programas „Klasikinė muzika vaikams ir jaunimui Alytaus Jotvingių gimnazijoje, 
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje, surengė tradiciniu tapusį Naujametinį koncertą miesto 
visuomenei „Viva la musica“. 

 
Mokomieji kolektyvai 2014-2015 m. m. 

 
2014 mokslo metais Muzikos mokykloje veikė 32 meno kolektyvai, kurie koncertavo 

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

Eil. 
Nr. 

Kolektyvas Mokinių 
skaičius 

Vadovai 

1. Liaudies instrumentų 
orkestras 

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

2. Kanklių ansamblis 
  

6 Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė 

3. Mišrus instrumentinis 
ansamblis ,,Muzikinė 
paletė (kanklės, 
gitara, akordeonas ) 

10 Audronė Venckūnienė, vyresnioji kanklių mokytoja, 
Rima Beitnarienė, vyresnioji akordeono mokytoja, 
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. Kanklių ansamblis 

,,Rasodėlė“ 
7 Alė Žebrauskienė, kanklių mokytoja metodininkė 

7. Kanklių ansamblis 
,,Luotelė“ 

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

8. Fortepijoninis 
kvartetas 

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

9. 
 

Fortepijoninis 
kvartetas 

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

10. Jaunesniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

23 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė, 
Aneta Miliauskaitė, smuiko mokytoja 

11. Vaikų ir jaunimo 
simfoninis orkestras 
,,Svajonė“ 

67 Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė, 
Pranas Stepanovas, styginių instrumentų mokytojas 
ekspertas, Justina Jočytė–Orinienė, vyresnioji fleitos 
mokytoja 

12. Jaunesniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

9 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 

13. Vyresniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

8 Rita Frendzelienė smuiko mokytoja metodininkė 

14. Jaunesniųjų ir 
vyresniųjų klasių 
smuikininkų 
ansamblis 

17 Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja metodininkė 

15. Akordeonininkų 
orkestras 

16 Rūta Vaičaitienė, vyresnioji akordeono mokytoja 
  

16. Akordeonininkų 
ansamblis 
,,Consonette“ 

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

17. Pučiamųjų 
instrumentų orkestras 

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

18. Skudučių ansamblis 8 
  

Gražina Noreikienė, vyresnioji kanklių mokytoja 

19. Muzikos mokyklos 
vaikų choras 

38 Birutė Jočienė, chorinio dainavimo mokytoja 
metodininkė 

20. Jaunesniųjų klasių 12 Regina Botyrienė, vyresnioji kanklių mokytoja 
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tradicinių kanklių 
ansamblis 

21. Instrumentinis trio (2 
akordeonai ir 
kanklės) 

3 Rita Balsytė, vyresnioji akordeono mokytoja 

22. Pramoginės muzikos 
vokalinis ansamblis 

7 Dainius Pavilonis, muzikos mokytojas metodininkas 

23. Fleitininikių kvartetas 
  

4 Jočytė–Orinienė, vyresnioji fleitos mokytoja 

24. Birbynininikų trio 
  

3 Gintaras Naujikas, birbynės mokytojas metodininkas 

25. Styginių kvartetas 4 Ingrida Krikščiūnienė, smuiko mokytoja 
 

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

27. Instrumentinis trio 
(akordeonas, smuikas, 
fortepijonas) 

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

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

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

29. Instrumentinis trio 
(akordeonas, smuikas, 
fortepijonas) 

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

 
Biblioteka  

 
2014 m. mokyklos biblioteka aptarnavo 1472 lankytojus. Iš viso bibliotekoje 

registruoti 591 skaitytojas, iš kurių 543 – mokiniai, 48 – mokytojai, kiti skaitytojai.  
• lankytojų skaičius – 1472; 
• išduota – 1487 egz., iš kurių 596 egz. mokiniams, 891 egz. mokytojams; 
• mokykloje prenumeruojami 2 leidiniai; 
• mokyklos bibliotekoje yra 2 kompiuteriai, kuriais naudojasi mokiniai ir 

mokytojai; 
• kompiuteriai įjungti į mokyklos tinklą, įdiegtos interneto prieigos. 

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. 

Atnaujintas bibliotekos knygų fondas. Įsigyta naujų leidinių: „Pianisto chrestomatija“, 
„Eskizai ir paveikslai. Džiazo etiudai ir pjesės gitarai“, „JAV fidlerių (smuikininkų) melodijos“, 
„Fortepijono metodikos tradicijos ir dabartis“, „Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje 
kultūroje“, „Aštuonios Stasio miniatiūros fleitai, smuikui ir altui“ ir kt. 

Atnaujinti fotografijų stendai: „Mūsų kolektyvai“ ir „Laureatai“, ,,Šventinės 
akimirkos“.  

Pirmojo aukšto fojė parengti informaciniai stendai: „Muzikinio gyvenimo akimirkos“, 
„M ūsų vasara“ ir „Atgaivinta tradicija“, kuriame koncerto visuomenei „Senuosius metus palydint“ 
akimirkos. Mokykloje veikia naujausių muzikinių leidinių paroda. 

Bibliotekininkė dalyvavo Švietimo skyriaus rengtuose metodiniuose pasitarimuose, 
seminaruose, susitikimuose su miesto švietimo įstaigų bibliotekininkėmis.  
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Vasaros poilsio organizavimas 
 

Muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai vasaros atostogų metu aktyviai koncertavo: 
2014 metais Alytaus miesto kultūros premija apdovanotas Alytaus muzikos mokyklos simfoninis 
orkestras „Svajonė“ koncertavo „Dainavos šalies muzikos festivalio“ renginiuose drauge su 
buvusiais Muzikos mokyklos absolventais Justina Gringyte, Algirdu Verbausku, pučiamųjų 
orkestras, choras, liaudies instrumentų orkestras, liaudiška kapela ir ansambliai dalyvavo 2014 m. 
Lietuvos dainų šventėje ,,Čia – mano namai“ .Iš viso iš mokyklos vyko 125 nariai, tai sudarė beveik 
pusę visos Dainų šventėje dalyvavusios delegacijos.  

 
IV. MATERIALIN ĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKIN Ė VEIKLA  

  
Alytaus muzikos mokykla 2014 metais vykdė dvi programas, finansuojamas iš 

mokinio krepšelio lėšų: Profesinės linkmės modulio – 32,0 tūkst. Lt. ir Neformaliojo švietimo, 
papildančio bendrąjį ugdymą – 51,0 tūkst. Lt. 

 Mokykla vykdė programą, finansuojamą iš valstybės biudžeto – 1,21 tūkst. Lt 
Alytaus muzikos mokykla 2014 metais vykdė tris programas finansuojamas iš 

savivaldybės lėšų: savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1842,1 tūkst. Lt., 
centralizuotoms priemonėms – 19,6 tūkst. Lt ir  kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos 
rėmimui – 3,0 tūkst. Lt. Darbo  užmokesčiui ir socialiniam draudimui gavo finansavimą iš ES 
grįžtančių paramos lėšų – 61,2 tūkst. Lt.  

Mokykla vykdė dvi programas finansuojamas iš metų pradžios lėšų likučio (skolos) 
lėšų : neformalaus vaikų švietimo programa 110,8 tūkst. Lt ir centralizuotų priemonių programa – 
18,0 tūkst. Lt.  Mokykla 2014 metais vykdė biudžetinių įstaigų veiklos pajamų programą – 208,26  
tūkst. Lt. Alytaus muzikos mokyklos 2014 metų biudžetas – 2347,17 tūkst. Lt. 

Neformaliajam švietimui Muzikos mokykloje 2014 metų sausio 1 d. buvo skiriama 
975,5 kontaktinių valandų per savaitę, o nuo 2014 m. vasario 1 d. – 927,0 kontaktinių valandų per 
savaitę. Ugdymo plano koregavimas buvo atliktas 2014 m. rugsėjo 1 d., padidinant jį iki 995 
kontaktinių valandų. Tuo būdu, buvo neskiriamos II instrumento, muzikos istorijos 4 klasei 
valandos, sumažintos jaunesniųjų klasių muzikavimo pasirinktu instrumentu pamokos, atsisakyta 
ansamblinio muzikavimo, nevykdoma mokytojų atestacija, naudojamos kitos taupymo priemonės. 

 
Specialiosios programos lėšos, skirtos ugdymo procesui 

16 lentelė 
Lėšos Mokymo 

priemonėms 
Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 
Mokinių ugdomajai 
ir pažintinei veiklai 

Ugdymo 
aplinkos 
optimizavimui 

Planuota    47,9 2,3 6,7 25,6 126,5 
Panaudota   47,6 2,2 6,36 25,6 126,5 

 
Mokymo bazė praturtinta instrumentais: vargonai, violončelė, du akordeonai (80 bosų 

ir bosinis), trimitai, kornetas, klarnetas, saksofonas, fleita su lenktu pūstuku, įvairių dydžių smuikai, 
trombonas – iš viso tam išleista 53360,00 Lt. Buvo suremontuota muzikos instrumentų (klarnetų, 
saksofono, fleitų), kanklių, du kartus per metus derinti 34 pianinai ir 6 fortepijonai. Mokykla 
susiduria su nuolatine problema, nes fortepijonų derinimui nepakanka lėšų ir žmogiškųjų resursų, 
kadangi nėra derintojo etato. 

Mokykla rengiasi modernizavimui, todėl parengti techniniai projektai vidaus ir išorės 
renovacijai, atlikta jų ekspertizė. 
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Gautas 2014 m. papildomas finansavimas (ne iš savivaldybės lėšų) tūkst. Lt  
 

17 lentelė 
Eil. 
nr. 

Projekto, fondo 
pavadinimas 

Parama tūkst. Lt Kam panaudota arba naudojama 

1. Parama 9,0 Vykdytas projektas „Nordplus Adult“  
2. Rėmėjai 2,8 Bus panaudota 2015 m. projektų vykdymui 
3. 2% GPM parama 3,4 Bus naudojama 2015 m. dalyvauti 

tarptautiniuose festivaliuose bei mokyklos 
ūkinėms reikmėms  

Iš 
viso 

 15,2  

 
Informacini ų technologijų bazė   

 
Mokykloje yra 15 kompiuterių, 4 daugialypės terpės projektoriai, veikia internetas, 

intranetas. 
 

V. SOCIALIN Ė PARAMA MOKINIAMS IR PAV ĖŽĖJIMAS 
 
Mokinių, kuriems yra sumažintas mokestis už mokslą 2014-01-01 ir 2014-12-31 

skaičius ir jų pokytis: 2013 m. sausio mėn. buvo 5 Alytaus vaikų globos mokiniai, kurie atleisti nuo 
mokesčio už mokslą Muzikos mokykloje, dar du gabūs mokiniai atleisti dėl sunkios socialinės 
padėties, tėvams pateikus pažymą iš Socialinės paramos skyriaus. Nuo 2014 metų sausio mėnesio 
Alytaus vaikų globos namų mokiniams apmokama iš jų ugdymo įstaigos lėšų, todėl Mokyklos 
tarybos sprendimu buvo atleistas vienas mokinys su negalia, vienas mokinys, kurį vienas augina 
neįgalusis tėvelis, du gabūs socialiai remtini mokiniai. 
  

Pavėžėjimas  
18 lentelė 

Mokinių, važinėjančių į 
savivaldybės biudžetines 
įstaigas, skaičius 

Mokinių, gyvenančių toliau, 
kaip 3 km, skaičius 

Vieno mokinio, pavežamo 
maršrutiniu autobusu, kaina Lt 
 

2 6  7,75 Lt (vieno bilieto kaina) 
 

 
VI. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS,  

DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYST Ė, VEIKLOS TOBULINIMAS 
 

Mokyklos vadovai 
 

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

Pavaduotoja ugdymui Undinė Pinkevičienė, neatestuota. 
Įstaigos strateginio plano ir 2014 m. suplanuotos veiklos tikslai, uždaviniai yra 

įgyvendinti proporcingai skirtam finansavimui – mokinių skaičius išliko stabilus, nors mokykla 
negalėjo priimti visų norinčių mokytis.   

Pagal planą buvo surengti visi koncertai ir renginiai, o tarptautiniuose ir 
respublikiniuose konkursuose laimėjo 10 mokinių daugiau, negu buvo planuota. Profesinės linkmės 
muzikinio ugdymo moduliui buvo skirta mažiau lėšų, todėl galėjo mokytis tik 23 mokiniai vietoje 
planuotų 50 mokinių. Kaip ir buvo planuota, parengtos naujos neformaliojo ugdymo programos – 
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ukulėlių, muzikos terapijos grupės užsiėmimai, džiazo improvizacijos klasė, tačiau šios programos 
dėl sumažinto finansavimo bus pradėtos įgyvendinti tik 2015 metais. 

Pedagoginiai darbuotojai per 2014 metus atsinaujino – išėjusius į užtarnautą poilsį 5 
darbuotojus pakeitė jaunesni, 30-40 metų amžiaus pedagogai, ugdymo procese intensyviau 
taikomos informacinės technologijos, mokykla rengiasi pereiti prie elektroninių dienynų sistemos. 
 

Socialiniai partneriai  
 

Mes palaikome 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 Kultūros skyriumi. 
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Alytaus miesto savivaldybės mokyklomis-darželiais 
(„Drevinuko“, ,,Vilties“); pradinėmis mokyklomis (Senamiesčio, „Sakalėlio“); pagrindinėmis 
mokyklomis (Dzūkijos, „Volungės“, Šaltinių, Vidzgirio, Dainavos, Likiškėlių, Panemunės); 
Piliakalnio progimnazija, gimnazijomis (Putinų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Šv. Benedikto ir 
Jotvingių). Muzikos mokykla bendradarbiauja su J. Gruodžio, J. Tallat-Kelpšos konservatorijomis.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas vyksta bendradarbiaujant su Alytaus rajono 
švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centru. Mokykla bendradarbiauja su Lietuvos 
muzikų sąjunga, nuolat vyksta įžymių šalies atlikėjų  koncertai. Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartys su Alytaus Panemunės pagrindine mokykla, UAB ,,Dainija“, nevyriausybinėmis 
organizacijomis „Tėviškės namai“, Etnomuzikos terapijos asociacija, ansambliu „Senoji muzika“, 
Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“. 

 
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). 
 

Teiktos projektų paraiškos  
19 lentelė 

Projektų kryptis, rūšis Parašytas projektas Informacija apie finansavimą 
Erasmus+ K1 „Meninė veikla kaip mokytojų 

bendrųjų kompetencijų 
tobulinimo būdas“ 

Nefinansuotas 

Erasmus+K2 „Charizma ir žinios ieškantiems 
darbo“ 

Nefinansuotas 

ES projektas „Žmogiškųjų 
išteklių tobulinimas“ 

„Švietimo įstaigų administracijos 
ir kitų darbuotojų kvalifikacijos, 
žinių, gebėjimų lygio kėlimas“  

Finansuotas 

ES Culture  „Įtraukiant meną“ („Includart“ ) Laukiama finansavimo 
EU Action projektas „Drauge mes galime“ („Together 

we can“) 
Laukiama finansavimo 

Grundvig Pažintiniai vizitai „Grok vėl“ („Play it again“) Finansuotas 
Alytaus miesto savivaldybės 
Vaikų ir mokinių veiklos 
projektas 

 „Dzūkų melodijos vaikų 
pasaulyje“ 

Finansuotas 
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Apie mokyklą skelbti straipsniai   
 

Apie mokyklos veiklą 2014 m. apie mokykloje vykusias akcijas, renginius, projektus, 
konkursų laimėtojus, publikuoti 49 straipsniai spaudoje: laikraštyje „Alytaus naujienos“, Alytaus 
miesto savivaldybės interneto portale, „Draugas“ Rochester (JAV) ir „Alytaus gidas“. Mokyklos 
direktorius ir kolektyvų vadovai dalyvavo pokalbiuose FM99 radijuje. Mokyklos interneto 
svetainėje nuolatos yra skelbiama informacija, naujienos apie mokykloje vykstančius ar įvykusius 
renginius, mokinių laimėjimus, konkursus ir kita įvairaus pobūdžio informacija. 

 
VII. VEIKLOS PROBLEMOS IR IŠVADOS 

 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme muzikos, meno mokyklos yra priskiriamos 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigoms. Jos 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 ir 
pasirengusi dirbti. Muzikos mokykla turi būti pripažįstama, kaip formalųjį švietimą papildančio 
ugdymo institucija, ir neturėtų būti tapatinama su vien tik neformalųjį ugdymą vykdančiomis 
įstaigomis, kadangi ji skiriasi ne tik mokytojų kvalifikacija, muzikinio ugdymo kokybe, bet ir tuo, 
kad vykdo ilgalaikes kompleksines, papildančias formalųjį švietimą programas, kurios derinamos su 
bendrojo ugdymo ir specializuoto muzikinio ugdymo programomis, jų tikslais.  

Antroji problema yra susijusi su pastato šilumos pralaidumu. 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. Šiuo metu 
yra parengti vidaus ir išorės modernizavimo techniniai projektai. 

Trečioji 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. Tuo būdu, nelieka vietos automobilių prasilenkimui. Galimas 
sprendimas būtų išplatinti Sporto gatvę į miško pusę arba padaryti jame prasilenkimo saleles, nes 
automobiliams manevruojant atbuline eiga, mokiniams, vykstantiems į mokyklą, kyla grėsmė 
saugiam eismui. Šiuo svarbiu klausimu pateiktas prašymas Alytaus miesto savivaldybės 
administracijai. 

Ketvirtoji problema – tai pastarųjų ketverių metų nestabilus finansavimas, kurio metu 
neužtikrinama ugdymo proceso kokybė, nors mokykla vykdo ilgalaikes 7 metų programas.   

2017 metais Alytaus muzikos mokyklai sukaks 60 metų. Tai svarus indėlis į Alytaus 
miesto savivaldybės kultūrą. 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., pianistė 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 
kapela, choras), miesto bendruomenei organizuojami koncertai, projektiniai susitikimai. Kasmet į 
mokyklą nori patekti daugiau mokinių. Iškilus naujų programų poreikiui mokykloje pradėtos 
ankstyvojo muzikinio ugdymo, kandidato į mokinius, muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) programos, 
suvienodintas bendrojo ugdymo ir Muzikos mokyklos mokslo metų laikas, derinami muzikinio 
ugdymo tikslai, siekiant turiningo mokinių užimtumo vasarą, pradėtos papildomos birželio – 
rugpjūčio mėnesių programos, integruojami neįgalieji, mokykla rengiasi pereiti prie elektroninės 
mokinių vertinimo ir komunikacijos su tėvais sistemos – elektroninio dienyno. 
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Muzikos mokykla savo veiklos rezultatais, net ir sumažinto finansavimo sąlygomis, 
dėka entuziastingų ir pasiaukojančių pedagogų ir talentingų mokinių, išlaikė vienos geriausių 
mokyklų lygį Lietuvoje. Ji atitinka šiuolaikinės mokyklos vadybos lūkesčius, kokybiškos ugdymo 
veiklos rodiklius. Tai – teigiamas Muzikos mokyklos įvaizdis miesto visuomenėje, geras 
organizacijos mikroklimatas, asmenybės brandos ir pasiekimų dermė, ugdymo individualizavimas ir 
diferencijavimas, kūrybiškas mokinių dalyvavimas mokyklos ir bendruomenės gyvenime, kuomet 
akivaizdžiai matomas mokinių indėlis, kuriant aplinką ir miesto kultūrą. 

 
 

 
Direktorė      Aldona Vilkelienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


