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    PATVIRTINTA 

    Pasvalio rajono savivaldybės tarybos   

    2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-21 

 

 

 

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

  (2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. sausio 1 d.) 

 

1. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ 

 

1. Mokyklos pavadinimas, adresas, telefonas, el. pašto ir interneto svetainės adresai, mokiniai, 

darbuotojai: 

1.1. Pasvalio muzikos mokykla, Vilniaus g. 5, LT-39146, Pasvalys, (8 451) 51 814, 

muzikosm@pasvalys.lt 

      1.2. Mokyklos struktūra – Neformaliojo vaikų švietimo mokykla. 

      1.3. Mokyklos vadovė – direktorė Bronislava Mainonienė  šias pareigas eina nuo 2015-06-08. 

      1.4. Mokinių skaičius:  
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2017 Muzikos 224 8 101 72 37 6 - 23 

2017 Dailės 71 - 31 40 - - - 10 

2018-10-01 Muzikos 230 17 103 68 32 6 4 23 

2018-10-01 Dailės 61 - 29 32 - - - 10 

2019-10-01 Muzikos 222 23 82 62 34 12 9 30 

2019-10-01 Dailės 70 - 39 31 - - - 7 

      1.5. Mokinių vežiojimas. Nėra  

      1.6. Nemokamas mokinių maitinimas Nėra 

      1.7. 2019 metais mokykloje dirbo 29 mokytojai: 3 mokytojai ekspertai, 8 mokytojai metodininkai, 

14 vyr. mokytojų, 4 mokytojo kvalifikacinę kategoriją įgiję pedagogai.  

Mokytojai 
Metai Mokytojų 

skaičius  

iš viso 

Iš jų atestuota kvalifikacinėms kategorijoms: 

Neatestuota  
Mokytojo  

Vyr. mokytojo 

 

Metodininko 

 

Eksperto 

 

2017-12-31 28 4/14,28 % 13/46,43 % 8/28,57 % 3/10,7 % 0 

2018-12-31 28 3/10,71 % 14/ 50 % 8/28,57 % 3/10,7 % 0 

2019-12-31 29 4/13,80 % 14/48,30% 8/27,60% 3/10,30% 0 

      

 1.8 Darbuotojų etatų sąrašas (finansuojamų ir Savivaldybės biudžeto lėšų) 2019 metų pradžioje etatų 

skaičius mokykloje buvo 27,22etato iš jų 19,97 mokytojų. Panaikinus instrumentų derintojo pareigybę, 

nuo 2019 sausio 1 dienos 0,25 etato dalis buvo priskirta direktoriaus pavaduotojui ugdymui (iš viso 0,75 

etato). Dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio tobulinimo 2019-09-01 etatų skaičius mokykloje kito  

– 28,12 etato iš jų 20,87 mokytojų. 
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Etatų sąrašas 

Eil. 

Nr.  

Pareigybių 

pavadinimas 

Etatinių vienetų skaičius 

2017-01-01 2018-01-01 2018-09-01 2019-01-01 2019-09-01 

1. Direktorius 1 1 1 1 1 

2. Buhalteris 1 1 1 1 1 

3. Raštvedys 0,75 0,75 1 1 1 

4. Bibliotekininkas 0,5 0,5 - - - 

5. Patalpų valytojas 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

6. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 

7. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

1 1 1 1 1 

8. Koncertmeisteris  0,75 0,75 1 1 1 

9. Instrumentų 

derintojas 

0,25 0,25 0,25 - - 

10. Mokytojai  - - 19,97 19,97 20,87 

 Iš viso: 7,25 7,25 27,27 27,27 28,12 

 

2. MOKYKLOS VEIKLA IR REZULTATAI: 

2.1. Mokykloje vykdomos muzikos ir dailės FŠPU bei neformaliojo: ankstyvojo muzikinio, 

ankstyvojo su integruotu muzikos instrumentu, išplėstinio, kryptingo, muzikos mėgėjų ugdymo 

programos. 2017 metais pradėta įgyvendinti ankstyvojo ugdymo programa pasiteisino, 2018 metais joje 

mokinių skaičius gerokai išaugo ir 2019 metais išliko stabilus.  Patvirtintas 2019–2020 mokslo metų 

ugdymo planas, analizuoti mokinių pasiekimai, vertinimas, pamokų lankomumas, mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimas. Akademinių koncertų mokinių žinių patikrose, dailės darbų peržiūrose 

analizuotas ugdymo turinys, stebėtas ugdymo procesas. 

2.2. Įgyvendinant 2019 metų veiklos plano tikslus ir uždavinius buvo aktyvinama  mokinių 

ugdymosi motyvacija rengiant ir įgyvendinant projektus, dalyvaujant konkursuose, festivaliuose, 

parodose ieškant ugdymo būdų ir priemonių skatinančių meniniams gebėjimams ir pasiekimams 

įgyvendinti. Lavinant muzikinį skonį, mąstymo kultūrą buvo skatinamas mokinių ir mokytojų 

domėjimasis kultūriniu gyvenimu organizuojant mokyklos 60-mečiui skirtus renginius, edukacines 

išvykas, profesionalių atlikėjų koncertus. Buvo stiprinamas bendradarbiavimas tarp įstaigų siekiant 

veiklų  įvairovės, vykdoma bendra veikla su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir vietos bendruomene, 

skatinamas jų savanoriškumas. Siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir 

švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo pedagogai lankė įvairius kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, patys juos organizavo. 2019 metų rugsėjį buvo dalinai renovuota koncertų salė.  Pagal 

finansines galimybes buvo siekiama užtikrinti mokyklos aprūpinimą mokymo priemonėmis, 

medžiagomis, įranga, atnaujinti ugdymo erdves. 

2.3. 2017–2019 metais išryškėjo kolektyvinio muzikavimo forma. Mokykloje veikiantys 

kolektyvai – jaunių choras, jaunučių choras, akordeonų orkestras, pučiamųjų instrumentų orkestras, 

kanklių, smuikininkų ansambliai, 2018 metais susibūręs naujas kolektyvas  „Small Big Band“ -  

konkursuose pelnė prizines vietas, įgijo kategorijas, koncertavo įvairiuose rajono bei šalies renginiuose.   

2016–2018 metų mokyklos kolektyvai 

Kolektyvo pavadinimas Vadovas Mokinių 

skaičius 

2017 

Mokinių 

skaičius 

2018 

Mokinių 

skaičius 

2019 

Jaunučių choras Daiva Garlauskienė 35 33 37 

Jaunių choras Rasa Andžiuvienė 45 30 30 

Akordeonų orkestras Elona Rodžienė 20 30 30 
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Pučiamųjų instrumentų orkestras Evaldas Kondrotas 20 20 20 

Kanklių ansamblis Bronė Petrauskienė 5 5 5 

Smuikininkų ansamblis Genovaitė Petrušaitienė 7 7 7 

Small Big Band Arūnas Viduolis - 15 15 

Iš viso: 132 140 144 

  

2.4. 2019 metais mokiniams mokykloje buvo sudarytos sąlygos dalyvauti 32 įvairiuose 

konkursuose, festivaliuose. Ne visuose renginiuose laimėtos prizinės vietos, ar diplomai, bet mokiniai ir 

mokytojai puikiai reprezentavo mokyklą, miestą, šalį. Solistė Andreja Konstantinovaitė dalyvavo IV 

respublikiniame vaikų ir moksleivių dainavimo konkurse, skirtame Algimanto Raudonikio kūrybai. 

Gabrielė Kavaliauskaitė ir Ieva Mitkutė atstovavo Pasvalio muzikos mokyklai Pakruojyje vykusiame 

jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos festivalyje „Linksmosios natos“. Jono Švedo respublikiniame 

konkurse liaudies instrumentams dalyvavo kanklininkė Domilė Stankevičiūtė. Respublikiniame 

pučiamųjų instrumentų solistų ir kamerinių ansamblių konkurse „Amabile“ grojo Tautvydas Jackūnas. 

Justinas Berginas dalyvavo Tarptautiniame medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų konkurse-

festivalyje Ventus Musicale“. Kuršėnų meno mokykloje vykusiame konkurse „Tėviškės dainos“ 

dainavo Simas Trinskis ir vyresniųjų klasių chorinio dainavimo ansamblis. Akordeonų orkestras vyko į 

tarptautinį akordeono festivalį Rygoje „Akordeono dienos 2019“. Vilniuje vykusiame respublikiniame 

chorų festivalyje „Dainų mozaika“ koncertavo jaunių choras. Pianistas Arnas Venclova dalyvavo 

renginyje „Aukštaitijos talentai 2019“. Rokiškyje vykusioje pučiamųjų instrumentų orkestrų šventėje 

„Dūdų fiesta – 2019“ koncertavo pučiamųjų instrumentų orkestras. Leonas Andžius ir Arnas Ruzas 

dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos J. Naujalio vargonų muzikos festivalyje-konkurse bei 

vargonų muzikos koncerte „Šv. Kalėdų belaukiant...“ Jaunučių ir jaunių chorai vyko į VI Lietuvos vaikų 

ir jaunimo chorų festivalį-konkursą „Mes – Lietuvos vaikai“. Pasvalio muzikos mokyklos mokiniai 

Arnas Venclova, Simas Trinskis ir Algirdas Jankauskas koncertavo konkurse-festivalyje Londone 

„Traite de piano 2019“. XXV tarptautiniame akordeono festivalyje „Palanga 2019“ dalyvavo 

akordeonininkų orkestras. Gabrielė Kavaliauskaitė ir Arnas Venclova dalyvavo III respublikiniame 

fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalyje „Vaikystės perlai“. Dailės klasės mokiniai rungėsi 

Kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija“. Akordeonininkai Tomas 

Samulėnas ir Kornelija Paškevičiūtė pasirodė jaunųjų muzikos atlikėjų IV festivalyje „Fortissimo“. 

Mokinių pasiekimai:  

Metai Konkursų, 

festivalių skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokytojų, ruošusių mokinius 

konkursams, skaičius 

Prizinių vietų laimėtojai 

(mokinių skaičius) 

2017 22 96 9 19 

2018 28 109 13 37 

2019 32 233 18 113 

 

2.5.  2019 m. festivaliuose ir konkursuose laimėtos prizinės vietos. IV respublikiniame vaikų ir 

moksleivių dainavimo konkurse, skirtame Algimanto Raudonikio kūrybai, solistė Gabija Jareckaitė 

laimėjo III, o Rytis Kvedarauskas II vietas (mokytoja D. Garlauskienė). Gustas Abukevičius 

tarptautiniame akordeonistų konkurse „Liepsnojantys akordeonai“ pelnė III vietą (mokytoja E. 

Rodžienė). Kanklininkė Domilė Stankevičiūtė Jono Švedo respublikiniame konkurse liaudies 

instrumentams II ture tapo laureate (mokytoja B. Petrauskienė). Respublikiniame liaudies instrumentų 

festivalyje-konkurse „Kanklių giesmė“ duetai Domilė Stankevičiūtė ir Elinga Dumbrauskaitė bei Darija 

Kripaitytė ir Karina Gaspariūnaitė tapo laureatėmis (mokytoja B. Petrauskienė). Respublikiniame 

solfedžio konkurse Danielius Taškevičius užėmė I vietą (mokytojas K. Garlauskas). Tarptautiniame 

akordeonistų konkurse akordeonų orkestras užėmė II vietą (mokyt. E. Rodžienė). Tarptautiniame 

medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų konkurse festivalyje „Ventus Musicale“ Salvijus Gelažis 

pelnė III vietą (mokytojas P. Dapšauskas). Gabija Bitinaitė IV respublikiniame lietuvių liaudies dainos 

konkurse „Vai žydėk, žydėk“ buvo apdovanota diplomu už originalų lietuvių liaudies dainos atlikimą. 

Tame pačiame konkurse kanklininkių ansamblis laimėjo III vietą ir apdovanojimą už įtaigią lietuvių 

liaudies dainos interpretaciją (mokytoja B. Petrauskienė). Kornelija Paškevičiūtė, Liepa Štuopinytė, 
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Akvilė Jaruševičiūtė, Nedas Stankevičius ir Danielius Taškevičius XIII Panevėžio apskrities muzikos ir 

meno mokyklų solfedžio konkurse pelnė II vietą (mokytojai K. Garlauskas ir N. Puodžiūnienė). 

Panevėžyje vykusiame XVIII tarptautiniame vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalyje-konkurse 

,,Jazz Fontanas“ kolektyvas Small big band laimėjo II vietą (mokytojas A. Viduolis). I respublikiniame 

festivalyje-konkurse "Kankliuokim 2019" Darija Kripaitytė ir Karina Gaspariūnaitė pelnė II laipsnio, o 

Domilė Stankevičiūtė I laipsnio diplomą (mokytoja B. Petrauskienė). Tarptautiniame vokalinių 

ansamblių ir chorų festivalyje Kroatijoje jaunių choras pelnė sidabro diplomą (mokytoja R. 

Andžiuvienė). Tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurse „Dialogai su gamta. „Mano 

kraštas“ Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyrius buvo apdovanotas diplomu už atsakingą požiūrį į 

gamtos apsaugą, o Austėja Petrušauskaitė užėmė III vietą. Ugnė Baronaitė šiame konkurse apdovanota 

nominacija už rūpestį dėl gamtos likimo  (mokytojas A. Pleiris). Tarptautiniame mokinių keramikos 

konkurse „Ženklai“ Rusnė Mantinė ir Dominyka Stuknytė tapo laureatėmis (mokytoja N. Čiukšienė). III   

nacionaliniame varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkurse „Vario Garsai“ Salvijus Gelažis laimėjo 

III vietą, o Justinas Berginas tapo diplomantu (mokytojas P. Dapšauskas). Respublikiniame liaudies 

instrumentų konkurse „Iš močiutės skrynios 2019“ Domilė Stankevičiūtė laimėjo II vietą (mokytoja B. 

Petrauskienė) 

2019 m. konkursų-festivalių laureatai, nugalėtojai 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Data Konkursas Laimėjimas Mokytojas 

1. Gabija Jareckaitė 

 

 

 

01-31 

 

 

IV respublikinis vaikų 

ir moksleivių 

dainavimo konkursas 

skirtas Algimanto 

Raudonikio kūrybai  

III vieta 

 

 

 

 

D. Garlauskienė, 

V. Eidukaitė 

 

 

 

2. Rytis Kvedarauskas 01-31 IV respublikinis vaikų 

ir moksleivių 

dainavimo konkursas 

skirtas Algimanto 

Raudonikio kūrybai  

II vieta D. Garlauskienė, 

V. Eidukaitė 

3. Gustas Abukevičius 02-22 Tarptautinis 

akordeonistų konkursas 

„Liepsnojantys 

akordeonai“ 

III vieta E. Rodžienė 

4.

  

 

Domilė Stankevičiūtė 02-22 Jono Švedo 

respublikinio konkurso 

liaudies instrumentams 

II turas  

laureatė B. Petrauskienė 

5. Domilė Stankevičiūtė 

ir Elinga 

Dumbrauskaitė 

03-08 Respublikinis liaudies 

instrumentų festivalis-

konkursas „Kanklių 

giesmė“ 

laureatai B. Petraukienė 

6. Darija Kripaitytė ir 

Karina Gaspariūnaitė 

03-08 Respublikinis liaudies 

instrumentų festivalis-

konkursas „Kanklių 

giesmė“. 

laureatai B. Petraukienė 

7. Danielius Taškevičius 03-16 Respublikinis solfedžio 

konkursas 

I vieta K. Garlauskas 

8. Akordeonistų 

orkestras 

03-23 Tarptautinis 

akordeonistų konkursas 

akordeonistų orkestras  

II vieta E. Rodžienė 

9. Salvijus Gelažis 03-29 Tarptautinis medinių ir 

varinių pučiamųjų 

III vieta P. Dapšauskas 
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instrumentų konkursas-

festivalis „Ventus 

Musicale“  

10. Gabija Bitinaitė  03-30 IV respublikinis 

lietuvių liaudies dainos 

konkursas „Vai žydėk, 

žydėk“  

Diplomas 

už originalų 

lietuvių 

liaudies 

dainos 

atlikimą. 

B. Petrauskienė 

11. Kanklininkių 

ansamblis 

03-30 IV respublikinis 

lietuvių liaudies dainos 

konkursas „Vai žydėk, 

žydėk“ 

III vieta ir 

apdovanojim

as už įtaigią 

lietuvių 

liaudies 

dainų 

interpretaciją 

B. Petrauskienė 

12. Kornelija 

Paškevičiūtė, Liepa 

Štuopinytė, Akvilė 

Jaruševičiūtė, Nedas 

Stankevičius ir 

Danielius Taškevičius 

04-04 XIII Panevėžio 

apskrities muzikos ir 

meno mokyklų 

SOLFEDŽIO 

konkursas. 

II vieta K. Garlauskas, 

N. Puodžiūnienė 

 

13. Jaunių choras 04-18 Respublikinis vaikų ir 

jaunimo chorų 

konkursas „Mes 

Lietuvos vaikai“  

1 laipsnio 

diplomas 

R. Andžiuvienė 

 

 

14. 

Rugilė Paliukėnaitė, 

Elzė Vitartaitė, Austėja 

Petrušauskaitė, Elinga 

Breivytė, Augusta 

Stuknytė. 

05-09 Respublikinis tautosakos 

ekranizacijos konkursas 

„Animuoju lietuvišką 

pasaką“  

II vieta A.Pleiris 

15. Small big band 05-11 XVIII tarptautinis vaikų 

ir jaunimo džiazo 

muzikos festivalis-

konkursas ,,Jazz 

Fontanas“ 

II vieta A.Viduolis 

16. Darija Kripaitytė ir 

Karina Gaspariūnaitė 

06-06 I respublikinis 

festivalis-konkursas 

„Kankliuokim 2019“  

II laipsnio 

diplomas 

B. Petrauskienė 

17. Domilė Stankevičiūtė  06-06 I respublikinis 

festivalis-konkursas 

„Kankliuokim 2019“ 

I laipsnio 

diplomas 

B. Petrauskienė 

18. Jaunių choras 06-17  Tarptautinis vokalinių 

ansamblių ir chorų 

festivalis Kroatijoje 

Sidabro 

diplomas 

R. Andžiuvienė, 

D. Dulevičiūtė 

19. Dailės 6-7 klasės 

mokiniai  

06-17 Tarptautinis vaikų ir 

jaunimo dailės 

miniatiūrų konkursas 

„Dialogai su gamta. 

Mano kraštas“  

Diplomas 

už atsakingą 

požiūrį į 

gamtos 

apsaugą. 

A.Pleiris 

20. Austėja Petrušauskaitė 06-17 Tarptautinis vaikų ir 

jaunimo dailės 

III vieta A. Pleiris 
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miniatiūrų konkursas 

„Dialogai su gamta. 

Mano kraštas“ 

21. Ugnė Baronaitė  06-17 Tarptautinis vaikų ir 

jaunimo dailės 

miniatiūrų konkursas 

„Dialogai su gamta. 

Mano kraštas“. 

Nominacija 

už rūpestį 

dėl gamtos 

likimo. 

A. Pleiris 

22. Rusnė Mantinė 10-31 Tarptautinis mokinių 

keramikos konkursas 

„Ženklai“  

laureatė N. Čiukšienė 

23. Dominyka Stuknytė 10-31 Tarptautinis mokinių 

keramikos konkursas 

„Ženklai“ 

laureatė N. Čiukšienė 

24. Salvijus Gelažis 11-23 III nacionalinis varinių 

pučiamųjų instrumentų 

solistų konkursas 

„Vario Garsai“ 

III vieta P. Dapšauskas 

25. Justinas Berginas 11-23 III nacionalinis varinių 

pučiamųjų instrumentų 

solistų konkursas 

„Vario Garsai“ 

Diplomanta

s 

P. Dapšauskas 

26. Domilė Stankevičiūtė 12-12 Respublikinis liaudies 

instrumentų konkursas 

„Iš močiutės skrynios 

2019“ 

II vieta B. Petrauskienė 

 

  

2.6. Mokytojai organizavo, dalyvavo su savo mokiniais daugiau kaip 100 koncertų, parodų 

rajone bei respublikoje. Organizuoti draugystės koncertai su šalies meno, muzikos mokyklos mokiniais, 

rengti kitų meno, muzikos mokyklų mokinių koncertai mokykloje. Buvo rengiami tradiciniai renginiai 

tėveliams ir visuomenei: Mokslo metų pradžios šventė, Motinos dienos, kalėdiniai koncertai, absolventų 

atsisveikinimo su mokykla vakaras, Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų paroda-pristatymas, 

paminėta tarptautinės Mokytojų, Tolerancijos, Antikorupcijos dienos.  

 Ryškiausi mokyklos organizuoti 2019 renginiai - koncertų ciklas, skirtas Pasvalio muzikos mokyklos 

60-mečiui. Balandžio mėnesį vyko respublikinis festivalis „Draugystės muzika“, kuriame dalyvavo 

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniai. Renginys „Šeimos diena“ gegužę subūrė visą mokyklos 

bendruomenę, koncertavo Pasvalio muzikos mokyklos auklėtiniai, renginio metu veikė mokyklos 

dailininkų darbų paroda-pardavimas. Gegužės 31 dieną Pasvalio senajame parke, bendradarbiaujant su 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, buvo organizuotas festivalis Pasvalio rajono ugdymo įstaigų 

moksleiviams „Pažink, švęsk, kurk“. Spalio mėnesį renginių ciklą užbaigė buvusių Pasvalio muzikos 

mokyklos auklėtinių, dabar profesionalių muzikos atlikėjų, koncertas.  

 

2017–2019 metų renginių skaičius 

Metai Mokykloje 

organizuoti 

renginiai 

Mokyklos 

tradiciniai 

renginiai 

Pasvalio muzikos mokyklos 

mokinių pasirodymai kitų 

įstaigų organizuotuose 

renginiuose 

Muzikos ir meno mokyklų 

švietėjiški koncertai Pasvalio 

muzikos mokyklos 

mokiniams 

2017 38 10 54 7 

2018 43 8 37 4 

2019 57 7 41 4 
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2019 metų mokyklos organizuoti renginiai 

Eil.

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas 

1. Gerosios patirties renginys 

fortepijono klasės mokiniams  

01-08 Fortepijono klasė 

mokiniai 

L. Trepekūnienė 

2. Išvyka į operos ir baleto teatrą 01-12 mokiniai ir jų tėvai D. Garlauskienė 

3. Fortepijono VII klasės mokinių 

perklausa 

01-17 7 klasės mokiniai L. Trepekūnienė 

4. Prevencinis renginys „Naktis 

mokykloje“ 

01-18,19 6–7 klasių mokiniai R. Maziliauskienė, 

E. Kondrotas 

Mokinių taryba 

5. Baigiamosios kanklių klasės 

mokinių perklausa 

02-04  G. Bitinaitė B. Petrauskienė 

6. Akordeono VII klasės mokinių 

perklausa 

02-05 Baigiamosios akordeono 

klasės mokiniai 

E. Rodžienė, 

R. Andžiuvienė 

7. Smuiko klasės mokinių 

perklausa 

02-11/15 Smuiko klasės mokiniai G. Petrušaitienė 

8. Mokinių tarybos išvyka į  

Kauno muzikinį teatrą. 

01-23 Mokinių tarybos nariai R. Maziliauskienė 

9. Meistriškumo pamoka su  

profesoriumi E. Gabniu. 

02-24 Akordeonų orkestras E. Rodžienė 

10. Solfedžio konkursas mokykloje 02-28 mokiniai N. Puodžiūnienė, 

K. Garlauskas 

11. Tautosakos ekranizacijos 

konkursas „Animuoju lietuvišką 

pasaką“ 

02-28 Dailės 6-7 klasių  

mokiniai 

A.Pleiris, 

N. Čiukšienė 

12. Fortepijono VIII klasės mokinių 

perklausa 

02-28 Fortepijono VII klasės 

mokiniai 

L. Trepekūnienė 

13. Susitikimas su Kėdainių 

muzikos mokyklos 

administracija ir metodine taryba 

03-06 Pasvalio ir Kėdainių 

muzikos mokyklų 

mokytojai 

B. Mainonienė 

14. Lietuviškos muzikos popietė, 

skirta Kovo 11-ajai 

03-08 Pasvalio muzikos 

mokyklos mokiniai 

D. Garlauskienė, 

V. Eidukaitė, 

E. Rodžienė, 

B. Petrauskienė 

15. Išvyka į operos ir baleto teatrą 02-28 mokiniai ir jų tėvai D. Garlauskienė 

16. Fortepijoninės muzikos popietė 

„Groju pjesę“ 

04-02 Fortepijono vyresniųjų 

klasių mokiniai 

L. Trepekūnienė, 

V. Eidukaitė, 

S. Gabšytė 

A. Balčiūnienė, 

D. Dulevičiūtė, 

N. Jurkšaitienė 

D. Grincevičienė 

17. Projektas „Menas gydo kūną ir 

sielą-3“ 

04-12 Svalios progimnazijos 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

18. Respublikinis jaunųjų atlikėjų 

festivalis „Draugystės muzika“ 

04-16 Lietuvos muzikos ir  

meno mokyklų mokiniai 

B. Mainonienė, 

R. Maziliauskienė 

19. Projektas „Menas gydo kūną ir 

sielą-3“ 

04-19 Krinčino Antano 

Vienažindžio pagrindinės 

mokyklos mokiniai 

N. Čiukšienė 

20. Smuiko klasės mokinių 

koncertas tėveliams 

04-19 Smuiko klasės mokiniai G. Petrušaitienė, 

D. Dulevičiūtė 
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21. Fortepijono klasės 1–3 kasių 

mokinių koncertas „Gražiausios 

gėlės Tau Mama“ 

05-02 1-3 klasių fortepijono 

klasės mokiniai 

L. Trepekūnienė, 

V. Eidukaitė, 

S. Gabšytė 

A. Balčiūnienė, 

D. Dulevičiūtė, 

N. Jukšaitienė 

D. Grincevičienė 

22. Varinių pučiamųjų instrumentų, 

mokytojo Prano Dapšausko, 

klasės mokinių koncertas 

tėveliams 

05-07 Varinių pučiamųjų klasės 

mokiniai 

P. Dapšauskas 

23. Koncertas, skirtas Pasaulinei 

akordeono dienai  

05-09 Akordeono klasės 

mokiniai 

E. Rodžienė,  

R. Andžiuvienė, 

G. Petrušaitienė, 

J. Svetika 

24. Šeimos diena 05-16 Mokyklos mokiniai  B. Mainonienė 

25. Pasvalio krašto muziejuje vyko 

Pasvalio muzikos mokyklos 

Dailės absolventų kūrinių 

paroda-pristatymas 

05-29 Dailės klasės absolventai A.Pleiris, 

E. Andriūnaitė, 

N. Čiukšienė 

26. Absolventų atsisveikinimo su 

mokykla vakaras 

05-30 Muzikos mokyklos 

bendruomenė 

B. Mainonienė 

27. Festivalis moksleiviams ir 

jaunimui „Pažink, švęsk, kurk“ 

05-31 Pasvalio rajono mokyklų 

moksleiviai 

R. Maziliauskienė, 

E. Kondrotas 

28. Vasaros stovykla „Tesuskamba 

dainos“ 

06-03-14 Jaunių choras R. Andžiuvienė, 

D. Dulevičiūtė 

29. Vasaros stovykla „Dainų 

sparnais“ 

06-10-18 Jaunučių choras D. Garlauskienė, 

V. Eidukaitė 

30. Vaikų kūrybinė stovykla 

„Vasaros pasaka“ 

06-07-20 Dailės klasės mokiniai N. Čiukšienė, 

E. Andriūnaitė, 

A. Pleiris 

31. Stovykla „Linksmasis 

akordeonas“ 

07-22-

08-02 

Akordeonininkų 

orkestras 

E. Rodžienė 

32. Mokslo metų pradžios šventė 09-02 Pasvalio muzikos 

mokyklos bendruomenė 

B. Mainonienė, 

R. Maziliauskienė 

33. Mokytojo dienos šventė 10-03 Pasvalio muzikos 

mokyklos bendruomenė 

R. Maziliauskienė 

Mokinių taryba  

34. Mokyklos 60-mečiui skirtas 

koncertas 

10-18 Pasvalio muzikos 

mokyklos bendruomenė, 

buvę mokyklos mokiniai 

B. Mainonienė 

35. Akordeono muzikos popietė 

„Draugai draugams“ 

11-14 Pasvalio, Panevėžio, 

Panevėžio rajono 

muzikos ir Kupiškio 

meno mokyklų mokiniai. 

E. Rodžienė, 

R. Andžiuvienė, 

R. Maziliauskienė 

36. Akordeonistų išvyka į tarptautinį 

akordeonistų festivalio koncertą 

Vilniuje  

11-19 Akordeono klasės 

mokiniai  

E. Rodžienė, 

R. Andžiuvienė 

 

37. Kanklių ir chorinio dainavimo 

klasių mokinių koncertas 

tėveliams 

11-28 Kanklių ir chorinio 

dainavimo klasių 

mokiniai 

B. Petrauskienė, 

R. Maziliauskienė, 

V. Eidukaitė 

38. Fortepijono klasės muzikinė 

karuselė „Kalėdų belaukiant“  

12-03 Fortepijono klasės 

mokiniai 

L. Trepekūnienė, 

V. Eidukaitė, 
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mokyklos bendruomenei ir 

tėveliams. 

S. Gabšytė, 

D. Dulevičiūtė, 

A. Balčiūnienė, 

D. Grincevičienė, 

N. Jurkšaitienė 

39. Lietuvos vaikų ir mokinių 

televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ 1 etapas 

12-12 Pasvalio rajono mokyklų 

mokiniai 

B. Mainonienė 

R. Maziliauskienė 

V. Eidukaitė 

G. Šinkevičienė 

D. Garlauskienė 

R. Andžiuvienė 

40. Solinio dainavimo klasės 

mokinių koncertas tėveliams 

12-16 Solinio dainavimo klasės 

mokiniai 

G. Šinkevičienė, 

N. Jurkšaitienė 

41. Varinių pučiamųjų ir klarneto 

klasės mokinių koncertas 

tėveliams 

12-17 Varinių pučiamųjų ir 

klarneto klasių mokiniai 

P. Dapšauskas, 

E. Kondrotas 

42. Ankstyvojo ugdymo klasės 

mokinių koncertas tėveliams 

12-18 Ankstyvojo ugdymo 

klasės mokiniai 

E. Lavickienė 

43. Dailės moksleivių I pusmečio 

darbų peržiūra ir vertinimas 

12-18 Dailės klasės mokiniai N. Čiukšienė,  

E. Andriūnaitė 

A. Pleiris 

 

2.7. 2017–2019 metais, plėtotojant įvairiapusią veiklą su rajono bei respublikos įstaigomis, buvo 

sudaryta 10 bendradarbiavimo sutarčių.  2019 metais užmegzti nauji ryšiai su Kėdainių muzikos 

mokykla. Pasvalio muzikos mokyklos mokinių koncertiniai pasirodymai turtino ne vieną rajono įstaigų 

renginį. Su bendradarbiaujančiomis šalies muzikos ir meno mokyklomis buvo surengtas festivalis. 

Organizuotos parodos Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo 

skyriuje, Pasvalio krašto muziejuje, Pasvalio sporto mokykloje. Pasvalio knygyne. Ilgametė draugystė 

tęsiasi su norvegų bendruomenėmis ir šiais metais geriausi mokiniai sulaukė finansinio paskatinimo iš 

šios šalies. Vyko ir vyksta bendradarbiavimas su Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, jaunių ir 

jaunučių chorai giedojo šv. Mišiose, jaunieji mokyklos vargonininkai tobulina savo gebėjimus grodami 

bažnyčioje. Įgyvendinant sutarčių sąlygas rengiami koncertai, parodos, vykdomi projektai, akcijos, 

užsiėmimai, dalinamasi gerąja patirtimi.  

 

2019 metų bendradarbiavimo renginiai: 

Eil.

Nr. 

Renginio organizatorius Data Renginio 

pavadinimas 

Dalyviai Atsakingas 

1. Pasvalio Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčia 

01-06 Šv. Mišios, 

koncertas  

Jaunių choras R. Andžiuvienė, 

D. Dulevičiūtė 

2. Panevėžio teritorinės 

darbo biržos, Pasvalio 

skyrius 

01-07 Dailės absolventų  

tapybos ir keramikos 

darbų paroda 

Dailės skyriaus 

mokiniai 

A.Pleiris 

N. Čiukšienė 

3. Socialinės paramos 

skyrius 

01-09 Socialinių 

darbuotojų 

susirinkimas 

A. Venclova V. Eidukaitė 

4. Pasvalio krašto 

muziejus 

01-23 Knygos pristatymas Jaunių choras R. Andžiuvienė 

5. Pasvalio krašto 

muziejus 

02-12 Jaunųjų literatų 

konkursas „Kai 

plunksna prabyla“ 

G. Batavičiūtė 

G. Abukevičius 

N. Stankevičius  

G. Ubavičius  

J. Kepalas,       E. 

Rodžienė, 

R. Andžiuvienė 

 Pušaloto kaimo 02-16 Renginys Vasario 16 E. Murauskaitė D. Grincevičienė 
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bendruomenė paminėti. 

6. Pasvalio švietimo ir 

sporto skyrius 

02-19 Projekto „Lyderių 

laikas 3“ atidarymas 

Mokytojų 

vokalinis 

ansamblis 

E. Lavickienė 

7. Krinčino Antano 

Vienažindžio 

pagrindinė mokykla 

02-26 Lietuvių kalbos 

dienai skirta popietė 

„Skleidęs šviesą ir 

gerumą“ – J. Tumui-

Vaižgantui – 150 

I–III klasių 

chorinio 

dainavimo 

ansamblis 

R. Maziliauskienė 

8. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 

gimnazija 

03-07 Edukacinė pamoka 

„Pažinkime 

pučiamuosius 

instrumentus“ 

Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

E. Kondrotas 

9. Biržų V. Jakubėno 

muzikos mokyklos 

vaikų dailės galerija 

 

 

03-15 Respublikinė 

keramikos darbų 

paroda „Moliniai 

pokalbiai“, skirta 

Biržų V. Jakubėno 

muzikos mokyklos 

dailės skyriaus 30-

mečiui 

Dailės skyriaus 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

10. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

03-16 Pušaloto bibliotekos 

80-mečio minėjimo 

koncertas 

E. Murauskaitė D. Grincevičienė 

11. Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

03-21 Gamtosauginė-

ekologinė vaikų ir 

mokytojų 

konferencija „Žemė 

mūsų rankose: 

galvok globaliai – 

veik lokaliai!“ 

I-III klasių 

chorinio 

dainavimo 

ansamblis 

R. Maziliauskienė 

12. Pasvalio Lėvens 

pagrindinė mokykla 

03-28 Frankofonijos diena P. Bitinas, 

B. Balčiauskas 

E. Andriūnaitė, 

E. Rodžienė, 

J. Kepalas 

13. Pasvalio specialioji 

mokykla 

04-04 Respublikinis 

neįgaliųjų menų 

festivalis „Kai tu 

šalia“ 

Vyresniųjų 

klasių chorinio 

dainavimo 

ansamblis, D. 

Taškevičius 

B.Mainonienė, D. 

Garlauskienė, V. 

Eidukaitė 

14. Pasvalio kultūros 

centras 

04-15 „Skruzdė 2019“ Jaunių choras, 

Small big bend 

R. Andžiuvienė, 

A. Viduolis, 

15. Organizacija „Retro 

broliai“ 

05-04 „Mes važiuojam 

2019“ 

Akordeonų 

orkestras,   

Small big band 

E. Rodžienė, 

A. Viduolis 

16. Kriklinių pradinė 

mokykla 

05-03 Mamyčių šventė E. Geniūnaitė G. Petrušaitienė 

17. Pasvalio Svalios 

progimnazija 

05-03 Mamyčių šventė L. Pilys G. Petrušaitienė 

18. Pasvalio kraštiečių 

bendrija 

05-04 Pasvalio kraštiečių 

bendrijos 30-metis 

Vilniuje 

Kanklininkių 

ansamblis 

B. Petrauskienė 

19. Pasvalio krašto 05-07 B. Tuskėno parodos J. Svetika J. Svetika 
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muziejus atidarymas 

20. Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

05-09 Parodos atidarymas G. Batavičiūtė J. Kepalas 

21. Pasvalio darželis 

„Žilvitis“ 

 

05-10 Varinių pučiamųjų 

edukacinė pamoka- 

koncertas 

Varinių 

pučiamųjų 

instrumentų 

klasės mokiniai 

V. Bičkauskas 

22. Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazija 

05-29 Paskutinio 

skambučio šventė 

Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

E. Kondrotas 

23. Rokiškio Rudolfo 

Lymano muzikos 

mokykla ir Ilzenbergo 

dvaras 

06-08 Birželio muzikos 

festivalis 

Pasvalio 

muzikos 

mokyklos 

absolventai ir 

kiti mokiniai 

R. 

Maziliauskienė, 

S. Gabšytė, 

L. Trepekūnienė, 

D. Garlauskienė,  

V. Eidukaitė, 

N. Jurkšaitienė, 

G. Šinkevičienė 

24. Pasvalio „Riešuto“ 

mokykla 

09-02 Mokslo metų 

atidarymo šventė 

N. Stankevičius, 

P. Bitinas 

E. Rodžienė 

25. Pasvalio krašto 

muziejus 

 

09-20 Tautodailininkų 

Eugenijos ir Fausto 

Vaišvilų Jubiliejinė 

tapybos darbų 

paroda.  

Kanklininkių 

ansamblis 

B. Petrauskienė 

26. Pasvalio rajono 

savivaldybė 

09-21 Iškilmingas Pasvalio 

rajono savivaldybės 

tarybos posėdis. 

Kanklininkių 

ansamblis 

B. Petrauskienė 

27. Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

09-26 Parodos „Bijau 

varlės“ atidarymas 

Mišrus 

instrumentinis 

ansamblis 

J. Svetika, G. 

Petrušaitienė, 

R. Andžiuvienė, 

E. Rodžienė 

28. Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius 

09-26 Socialinių 

darbuotojų diena 

G. Abukevičius E. Rodžienė 

29. Bočių bendrija 09-29 Koncertas Bočių 

bendrijos nariams 

Akordeonų 

orkestras 

E. Rodžienė 

30. Suaugusiųjų švietimo 

centras 

10-02 III amžiaus  

universiteto mokslo 

metų pradžios 

renginys 

J. Kepalas R. Maziliauskienė 

31. Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 Spalvoto linoraižio 

darbų paroda  

Dailės 

vyresniųjų 

klasių mokiniai 

A. Pleiris 

32.  Biržų krašto muziejus 

„Sėla“ 

10-12 Paroda „Keramikos 

ir muzikos sintezė“ 

N. Čiukšienė B. Mainonienė 

33. Pasvalio kultūros centro  

Ustukių skyrius 

10-25 Knygos pristatymas B. Balčiauskas J. Kepalas 

34. Kupiškio ūkininkų 

draugija 

11-29 Koncertas Kupiškio 

ūkininkams 

Kupiškio kultūros 

centre.  

Akordeonų 

orkestras, jaunių 

choras, Small 

big band, A. 

E. Rodžienė, 

R. Andžiuvienė, 

D. Dulevičiūtė, 

A. Viduolis, 

https://www.facebook.com/Pasvaliomuziejus/?__tn__=kCH-R&eid=ARCwOZwv03ohyraj9EVRnWgyhx5gk-E9CIBdXuaLnJEzXCKwy7dyPircZSisd_mAt0-T9KL2KqZItNb7&hc_ref=ARTaFPaUSJquZ3qgBanUCuNBrIZdNBE7Cf6bQBYk1wIfxZ81L0nhjuEi4GVt2gQxS6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAY-0-R71YtvX7l9QTGBtKMOb3MB7Ub9UJ_Qhhq496ubJ_BA5eVvB4KHkymj9qX7Af7BHJK0Pkti3J0wGK-0u2W3rcJs9hgokWY5DLa3LgzK1LJSzUbTve3JiBqgFKaIYx0ZLHV1ChoreRdQzRKUA8VpBvEOoP1aQA3DfeRWJZLIpXUpVboaifUu873mxsEho6G0NG2M2j06hBc-LNrJ4NWrLvXWCzcdFlux2Y6Wr-E-MzTWU2t6B34mPQmc3ov5GiEsv3NlOntQdTvwPPHukBK7jpNA6n5TfzFIdy10VOcMRrn9V2WsvUr0Z74OZAYZGFExq6MqkTo-Ilt32vU4kZn_iFshlvFyukiHO_OrU9aLALrBXi9Rxa4EPZJAG8SiwZ6fMYCHPr1vMIk0U3OSe6yFEY5SIpqORm2D2Wqzv24gwp-RbIQ0WxcjrucoPj3YeJjkf4OWl1C72Lu96Q8qfN3WeaM_y5tNvLnl-GKfFI8LWxjoHqr6dT85swF5eLKpy6cCIsD9SPJ4X_IlDPsLg
https://www.facebook.com/Pasvaliomuziejus/?__tn__=kCH-R&eid=ARCwOZwv03ohyraj9EVRnWgyhx5gk-E9CIBdXuaLnJEzXCKwy7dyPircZSisd_mAt0-T9KL2KqZItNb7&hc_ref=ARTaFPaUSJquZ3qgBanUCuNBrIZdNBE7Cf6bQBYk1wIfxZ81L0nhjuEi4GVt2gQxS6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAY-0-R71YtvX7l9QTGBtKMOb3MB7Ub9UJ_Qhhq496ubJ_BA5eVvB4KHkymj9qX7Af7BHJK0Pkti3J0wGK-0u2W3rcJs9hgokWY5DLa3LgzK1LJSzUbTve3JiBqgFKaIYx0ZLHV1ChoreRdQzRKUA8VpBvEOoP1aQA3DfeRWJZLIpXUpVboaifUu873mxsEho6G0NG2M2j06hBc-LNrJ4NWrLvXWCzcdFlux2Y6Wr-E-MzTWU2t6B34mPQmc3ov5GiEsv3NlOntQdTvwPPHukBK7jpNA6n5TfzFIdy10VOcMRrn9V2WsvUr0Z74OZAYZGFExq6MqkTo-Ilt32vU4kZn_iFshlvFyukiHO_OrU9aLALrBXi9Rxa4EPZJAG8SiwZ6fMYCHPr1vMIk0U3OSe6yFEY5SIpqORm2D2Wqzv24gwp-RbIQ0WxcjrucoPj3YeJjkf4OWl1C72Lu96Q8qfN3WeaM_y5tNvLnl-GKfFI8LWxjoHqr6dT85swF5eLKpy6cCIsD9SPJ4X_IlDPsLg
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Kontantinovaitė, 

S. Trinskis, 

B. Balčiauskas, 

A. Venclova 

V. Bičkauskas, 

N. Jurkšaitienė, 

K. Garlauskas, J. 

Svetika, 

D. Garlauskienė, 

V. Eidukaitė, 

J. Kepalas 

35. Pasvalio ūkininkų 

sąjunga 

11-29 Koncertas Pasvalio 

ūkininkams 

Akordeonų 

orkestras,  

Small big band 

E. Rodžienė, 

A. Viduolis, 

K. Garlauskas, 

J. Svetika, 

V. Bičkauskas,  

N. Jurkšaitienė 

36. Pasvalio krašto 

muziejus 

12-06 Tarptautinės 

neįgaliųjų dienos 

minėjimas 

B. Balčiauskas, 

I. Šiaučiūnaitė, 

K. Veberis, 

S. Garčinskaitė 

G. Šinkevičienė 

N. Jurkšaitienė, 

J. Kepalas 

37. Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

12-06 Piešinių parodos 

atidarymas 

A. 

Konstantinovaitė,                      

S. Trinskis 

D. Garlauskienė, 

V. Eidukaitė 

 

38. Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracija  

12-06 Norvegų premijų 

įteikimas 

D. Taškevičius,  

R. Mackevičiūtė, 

K. Mackevičiūtė, 

K. Paškevičiūtė 

V. Eidukaitė 

A. Pleiris 

E. Andriūnaitė 

N. Čiukšienė 

39. Pajiešmenių 

bendruomenė 

12-15 Eglutės įžiebimo 

šventė 

Pajiešmeniuose 

Akordeonų 

orkestras 

E. Rodžienė, 

K. Garlauskas 

40. Pasvalio knygynas 12-17 Keramikos darbų 

paroda „Ant 

palangės“ 

Dailės klasės 

mokiniai 

N. Čiukšienė 

41. Pasvalio rajono 

savivaldybė 

12 

mėn. 

Tapybos ir 

kompozicijos darbų 

paroda 

Dailės klasės 

mokiniai 

E. Andriūnaitė, 

A. Pleiris 

42. Pasvalio darbo birža 12 

mėn. 

Tapybos ir 

kompozicijos darbų 

paroda 

Dailės klasės 

mokiniai 

E. Andriūnaitė, 

A. Pleiris 

 

2.8. Per įvairias veiklas skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, taip pat rūpinantis mokinių 

geresniu užimtumu vasaros atostogų metu, 2017 metais buvo įgyvendinti keturi, 2018 metais šeši, 2019 

metais aštuoni projektai. Jų metu surengtos parodos bei organizuoti koncertai, išvykos, festivaliai, dailės 

terapijos užsiėmimai. Įvairia projektine veikla pritraukėme ne tik daug rajono mokinių, skatinome 

kūrybiškai save realizuoti bet bendrauti ir bendradarbiauti. Mokyklos rengiamuose festivaliuose 

dalyvavo ir kitų Lietuvos meno bei muzikos mokyklų moksleiviai. Organizuojant koncertus bei dailės 

terapijos užsiėmimus įvairioms amžiaus grupėms, jų dalyviai gerino asmeninį kūrybiškumą, plėtojo 

bendruosius ir specialiuosius meninius gebėjimus ir įgūdžius. Veiklos skatino asmenybės tobulėjimą, 

mokė kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, ieškoti sprendimų įgyvendinant savo sumanymus. 

Projekto lėšų dėka, Pasvalio muzikos mokyklos 60-mečiui, buvo išleistas CD, kuriame atsispindi gabių 

mokyklos mokinių muzikos kūriniai.  
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2019 metų vykdyti projektai 

1. Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektų finansavimas iš 

savivaldybės biudžeto lėšų: Projektas 

„Tarptautinis vokalinių ansamblių ir chorų 

konkursas Kroatijoje“. 

2019 m. II ketvirtis 3 000 Eur 

2. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių projektų finansavimas: Projektas 

„Menas gydo kūną ir sielą-3“ 

2019 m. II ketvirtis 1 000 Eur 

3. Projektai, finansuoti iš Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžetinių lėšų, skirtų vaikų ir 

jaunimo socializacijos projektams remti: 

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Dainos 

sparnais“ 

2019 m. II ketvirtis 900 Eur 

4. Tęstinė vaikų kūrybinė – meninė vasaros 

stovykla ,,Vasaros pasaka” 

2019 m. II ketvirtis 900 Eur 

5. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Tesuskamba 

dainos“ 

2019 m. II ketvirtis 1 000 Eur 

6. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Linksmasis 

akordeonas“   

2019 m. III ketvirtis 500 Eur 

7. Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninės 

veiklos ir jaunimo rėmimo programa. Festivalis 

moksleiviams ir jaunimui „Pažink, švęsk, kurk“ 

2019 m. III ketvirtis 200 Eur 

8. Pasvalio rajono leidybos dalinis finansavimas iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų: CD „Pasvalio 

muzikos mokyklai – 60“   

2019 m. IV ketvirtis 1 000 Eur 

Iš viso per 2019 metus: 8 500 Eur 

 

2.9. Organizuojant seminarus ir tobulinant mokytojų profesinį tobulėjimą, buvo 

bendradarbiaujama su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo 

skyriumi, kitų miestų mokyklų pedagogais ir meno profesionalais. Mokytojai taip pat  individualiai 

lankė respublikoje organizuotus kursus, gerosios patirties renginius, seminarus.  2019 metais  96 

procentai mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 17 procentų pedagogų patys vedė 

seminarus.  

Mokykloje organizuoti seminarai mokytojams: sausio 8 dieną Anykščių muzikos mokyklos mokytoja 

metodininkė Irena Meldaikienė vedė seminarą „Pratimų sistema ugdant pianisto techniką nuo 

pradedančiojo iki pažengusio“ Pasvalio muzikos mokyklos fortepijono klasės mokytojams, vasario 24 

dieną vyko meistriškumo pamoka akordeonų orkestro mokiniams ir mokytojams su profesoriumi E. 

Gabniu,  balandžio 24 d. Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos mokytojai dalijosi patirtimi 

renginyje „Mokinių sceninė patirtis“, gegužės 8 d. Pasvalio muzikos mokyklos jaunių choro mokiniams 

ir mokytojams  meistriškumo kursus vedė profesorius Kastytis Barisas. 

Mūsų mokyklos mokytojų vesti seminarai: 2019 m. balandžio 16 d. pedagogų grupė  vedė seminarą 

„Mokinio sceninės patirties ugdymas“ Pakruojo, Biržų, Ukmergės, Kupiškio, Kėdainių, Rokiškio, 

Panevėžio, Anykščių ir Pasvalio muzikos mokyklų mokytojams; 2019 lapkričio 14 dieną mokytoja 

ekspertė Elona Rodžienė ir direktorė Bronislava Mainonienė vedė seminarą „Bendradarbiavimo nauda ir 

reikšmė muzikiniame ugdyme“ Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio miesto ir rajono muzikos  ir meno 

mokyklų mokytojams. 
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2017–2019 metų kvalifikacijos renginiai: 

Metai Lankyti individualūs 

seminarai 

(mokytojų skaičius, %) 

Organizuoti mokykloje 

kvalifikacijos renginiai,  

(seminarų skaičius) 

Pasvalio muzikos mokyklos 

pedagogų vesti seminarai 

(seminarų skaičius) 

2017 80 % 4 6 

2018 90 % 5 2 

2019 96 % 4 2 

 

2.10. 2019 metais mokyklos savivalda veikė aktyviai. Mokyklos taryba sistemingai atliko jai 

pavestas funkcijas, derino mokyklos dokumentus, skyrė dėmesį mokinių socialinei gerovei, posėdžiuose 

buvo aptariami mokyklos planai, aprūpinimas bei finansinės problemos. Mokytojų taryba posėdžiuose 

svarstyti mokinių ugdymo rezultatai, pasiekimai, aptariami pedagogų darbo krūviai, ugdymo planas, 

derinti renginiai ir kiti su ugdymu susiję klausimai. Metodinė taryba stiprino metodinę veiklą. Ugdymo 

procese veikė suburtos metodinės grupės, kuriose buvo sprendžiamos ugdymo problemos, planuojami 

renginiai, rengiamos programos, inicijuoti seminarai bei gerosios patirties renginiai, meistriškumo bei  

integruotos pamokas. Metodinės tarybos posėdžiuose mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, buvo 

derinamos ugdymo programos, svarstomi mokytojų kvalifikacijos kėlimo, atestacijos klausimai.  

Mokinių taryba, bendradarbiaujant su mokytojais ir administracija, kūrė muzikos mokykloje 

draugiškumo ir tarpusavio supratimo atmosferą, organizavo mokinių laisvalaikį bei prisidėjo puoselėjant 

jaukią ir saugią aplinką mokykloje. Mokinių tarybos iniciatyva 2019 metais buvo organizuotas 

tradiciniu tapęs prevencinis renginys „Naktis mokykloje“, Mokytojų dienos šventė, kalėdinis 

sveikinimas mokytojams. Tarybos veikloje dalyvaujantys mokiniai savanoriavo renginyje moksleiviams 

„Pažink, švęsk, kurk“, Lietuvos meno ir muzikos mokyklų festivalyje „Draugystės muzika“, Panevėžio 

regiono meno ir muzikos mokyklų akordeonų muzikos popietėje „Draugai draugams“. Dekoravo  

mokyklos patalpas Helovyno ir kalėdinėms šventėms.  

2.11. Puoselėjamas bendravimas su tėvais, globėjais. 2017–2019 metais tradiciškai vyko 

baigiamųjų klasių mokinių perklausos su tėvais, kalėdiniai ir Motinos dienai skirti koncertai,  

informaciniai susirinkimai klasėse rugsėjo, gruodžio bei gegužės mėnesiais. Mokinių tėvai buvo įtraukti 

į projektinę veiklą, taip pat dalyvavo įvairiuose mokinių koncertuose, parodų atidarymo renginiuose. 

2019 metais mokinių tėvai kartu vyko į edukacines išvykas, dainų šventes, konkursus užsienyje, 

dalyvavo tik tėvams skirtuose mokyklos ugdymo proceso renginiuose, tokių renginių buvo organizuota 

daugiau kaip dvidešimt, tai sudaro 35 % visų mokykloje organizuotų renginių, į  šešių renginių 

organizavimą, vykdymą buvo įtraukti mokinių tėvai, globėjai. Mokykloje vystančiuose renginiuose 

dalyvauja 85 % tėvų. Apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, tėvai, 

globėjai informuojami mokyklos renginių ar individualių pokalbių metu. Visuomenės informavimui nuo 

2017 metų veikia mokyklos internetinė svetainė (www.pasvaliomm.lt), sukurta internetinė „Facebook“ 

paskyra. 

 

3. MOKYKLOS APRŪPINIMAS: 

3.1. Tėvų įnašai už mokslą vedami į Teikiamų paslaugų programos sąskaitą ir skiriami mokytojų 

darbo užmokesčio, soc. draudimo  apmokėjimui bei prekėms ir paslaugoms mokymosi kokybės 

gerinimui. 2019  metais už mokslą iš tėvų surinkta – 29566,15 Eur. 

Biudžeto asignavimai 2019 metams: 

Darbo užmokestis: 

 biudžeto lėšos – 36 3991  Eur; 

 mokinio krepšelio lėšos – 21 600 Eur; 

 teikiamų paslaugų lėšos – 22 389 Eur. 

VSDFV įmokos:  

 biudžeto lėšos – 5 285 Eur; 

 mokinio krepšelio lėšos – 400 Eur; 

 specialiųjų programų lėšos – 400 Eur. 

Prekių ir paslaugų naudojimui: 

http://www.pasvaliomm.lt/
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 biudžeto lėšos – 24 176 Eur; 

 iš jų: 

 ryšių paslaugos – 272 Eur; 

 transporto paslaugos( nuoma) – 1 741 Eur; 

 komandiruotės – 1 560 Eur; 

 kvalifikacijos kėlimas – 432 Eur; 

 komunalinės paslaugos – 16 300 Eur.; 

 kitos prekės ir paslaugos – 3 871 Eur; 

iš jų: 

 prekių įsigijimas – 3 300 Eur; 

 paslaugų įsigijimas – 496 Eur; 

 paslaugos(spauda) – 75 Eur. 

Darbdavių socialinė parama pinigais – 1 022 Eur. 

Pagrindinių priemonių įsigijimui – 800 Eur. 

Specialiųjų programų lėšos – 6 518 Eur; 

iš jų:  

 informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas  – 1 837 Eur 

iš jų: 

 prekės – 400 Eur; 

 paslaugos – 1 437 Eur; 

 reprezentacinės išlaidos – 100 Eur; 

 kitos prekės ir paslaugos – 4 581 Eur; 

iš jų: 

 prekių įsigijimas – 3 500 Eur; 

 paslaugų įsigijimas  – 1 081 Eur. 

3.2. Analizuojant Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, galima teigti, kad 2019 metais 

mokyklos veiklai iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti skirta 47 504 Eur daugiau nei 2018 metais ir  

75 982 Eur daugiau nei 2017 metais. Mokinio krepšelio lėšų 2019 metais skirta 5 400 Eur mažiau nei 

2018 metais ir 6 200  Eur mažiau nei 2017 metais. Teikiamų paslaugų finansavimui 2019 metais skirta 3 

222 Eur mažiau nei 2018 metais ir 3 656 Eur mažiau nei 2017 metais. Šiems pokyčiams didelę įtaką turi 

didėjantis pedagogų darbo užmokestis, padidėjęs finansavimas muzikos  instrumentams įsigyti bei vaikų 

skaičiaus kaita muzikos mokykloje. 

 3.3. Per 2017–2019 metais, gerinant ugdymo aplinką, buvo atnaujintos 6 ugdymo patalpos ir 

nupirkti šioms patalpoms nauji baldai, įsigyta naujų muzikos instrumentų, kompiuterinė įranga. 

Koncertinei veiklai gerinti buvo praplėstos ugdymo patalpos, pagal panaudos sutartį mokyklai paskirta 

koncertų salė ir pagalbinės patalpos. Mokykla nuo 2017 metų buvo įtraukta į ES struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamą projektą „Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje“, 

kurio metu, 2019 metais, buvo iš dalies renovuota koncertinė salė, nupirkti baldai šalia esančioms 

patalpoms, įsigyta garso ir šviesos įranga, šeši akordeonai „Weltmeister“.  Pagal mokyklos finansines 

galimybes praeitais metais buvo atnaujinti 2 kabinetai: pakeista grindų danga, nauja lubų danga, nauji 

šviestuvai, įsigyti nauji baldai. Nupirktas garso stiprintuvas muzikos istorijos kabinete, dėvėtas pianinas, 

įsigyta įvairių ugdymo priemonių ankstyvojo ugdymo programos ugdomai veiklai, buvo vykdoma 

pianinų derinimo ir remonto paslauga. 

 

4. PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO 

BŪDAI. LĖŠŲ POREIKIS: 

4.1. Ilgalaikės mokyklos problemos yra: 

4.1.1. šaltos (ypač šaltojo sezono metu) holo patalpos, mokiniai, dėl patalpų stygiaus, neturi tinkamos 

poilsio zonos ir turi laukti pamokų šaltuose koridoriuose. Planuojama trečio aukšto laiptinėse įdėti 

plastikines duris ir įstiklinti trečiame aukšte esančius balkonus, taip užsandarinant mokyklai 

priklausančias trečio aukšto erdves, siekiant sumažinti šilumos nuostolius. Užsandarinus trečią aukštą 
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bus siekiama sukurti šiuolaikiškas, jaukias erdves mokiniams ir jų tėveliams. Tikimasi, jog šaltojo 

sezono metu mokiniai nejaus diskomforto trečio aukšto bendrose erdvėse; 

4.1.2. mokykloje trūksta patalpų turimoms ir naujoms programoms įgyvendinti. Mokytojai dalijasi 

bendromis patalpomis, sutampa pamokų laikas, todėl nukenčia ugdymo kokybė. Planuojama pakeisti 

ugdymo patalpų duris naujomis, su geresne garso ir šilumos izoliacija, kad klasėse nereikėtų naudoti 

papildomų šilumos šaltinių žiemos metu, taip pat siekiant sumažinti garsus sklindančius į bendras 

erdves ir kitas šalia esančias klases. Naujų programų įgyvendinti, dėl patalpų stygiaus, apskritai 

neįmanoma. Veiklą tenka vykdyti kitų įstaigų patalpose, dėl to  nukenčia bendruomeniškumas, ugdymo 

priežiūra;  

4.1.3. didelė problema dėl Pasvalio autobusų parko sumažėjusių maršrutų bei ankstyvų autobusų 

reisų popietinio išvykimo į nuošalesnius rajono kaimus. Mokiniai nebegali lankyti visų, į ugdymo 

programas įtrauktų, privalomų pamokų. Mokiniai lanko užsiėmimus, tik tam tikru, pagal autobusų 

tvarkaraštį, laiku. Dėl šių priežasčių nukenčia ugdymo kokybė, apsunkinamas mokytojų darbas. Ne visi 

tėvai gali suteikti savo vaikams pavėžėjimo galimybes.   

4.2. 2019 metais iškilusios problemos: 

4.2.1. išryškėjo pianinų susidėvėjimo problema, seni instrumentai reikalauja daugiau priežiūros ir 

remonto, o per kelerius metus teks jų visiškai atsisakyti. Ryškėja šių instrumentų įsigijimo būtinybė.    

4.2.2. dėl pagausėjusio koncertų, konkursų, festivalių dalyvių skaičiaus, trūksta darbo valandų (etatų) 

koncertmeisterio darbui.  

4.2.3. dėl užsitęsusio koncertų salės remonto negalėjome rengti visų planuotų koncertų mokiniams 

taip pat nukentėjo renginių kokybė. 

4.3. 2020 metais bus siekiama: 

 skatinti mokinių ir mokytojų ugdymo(si) motyvaciją organizuojant edukacines išvykas,  

profesionalų atlikėjų, kūrėjų renginius, dalyvaujant konkursuose festivaliuose, kvalifikaciniuose 

renginiuose; 

 dėl pablogėjusio susisiekimo maršrutiniais autobusais derinti ugdymo procesą, tvarkaraščius, 

ieškoti būdų, kaip išspęsti šią problemą; 

 gerinti ugdymo erdves jas atnaujinat, šiltinant, montuojant garso izoliaciją, perkant muzikos 

instrumentus,  sumontuoti garso ir šviesos įrangą koncertų salėje. 

 

 

 

 

Direktorė                                                  ____________                     Bronislava Mainonienė 

                   (parašas)    (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


