
         PATVIRTINTA 

Šalčininkų rajono  

         savivaldybės tarybos  

         2017 m. kovo 30 d. 

sprendimu Nr. T-696 

 

ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I. BENDROS ŽINIOS 

Mokykla, įsteigta 1974 m. rugpjūčio 1 d., yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo 

juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, 

atributiką, sąskaitą banke. 

Mokyklos kodas: 191417232. 

Mokyklos adresas: Plento g. 5, LT - 17117 Šalčininkai. 

El.p. salcininkumenumokykla@gmail.com, interneto svetainė  -  www.smmm.lt   

Pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas (kodas 85.52). 

            Kitos veiklos rūšys: kitas mokymas (kodas 85.5), nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo 

turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.2.) 

            Mokymo kalba – lietuvių, lenkų. 

 

II. MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Mokyklos administracija: 

Direktorius Aleksandr Godovščikov, III vadovo kvalifikacinė kategorija, aukštasis 

universitetinis išsilavinimas, pedagoginio darbo stažas - 27 metai, akordeono vyresnysis mokytojas, 

vadovauja mokyklai nuo 2014 m. balandžio 1 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Tatjana Ulbin, aukštasis universitetinis 

išsilavinimas, magistro laipsnis, pedagoginio darbo stažas - 16 metų, vyresnioji mokytoja, 

vadovauja mokyklai nuo 2016 m. sausio 1 d.  

             Pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas Rimantas Rutkauskas, aukštasis universitetinis 

išsilavinimas, pedagoginio darbo stažas – 19 metų, vadovauja orkestrui nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.  

 
Eil. 

Nr. 

 Informacija apie darbuotojus 2016-01-01 2016-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Etatų skaičius 

1. Bendras visų darbuotojų skaičius 39   38  

2. Pedagogų darbuotojų skaičius 31   30  

  iš jų:       

  mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe 22   18  

  mokytojų, dirbančių antraeilėse pareigose  9   12  

  atestuotų  pedagogų skaičius 29   29  

  Neatestuotų  mokytojų skaičius 2   1  

3. Administracijos darbuotojai 

(pedagoginiai  darbuotojai): 

3 3 3 3 

  direktorius 1 1 1 1 (užimta 0,25) 

  direktoriaus pavaduotojas 1 1 1 1 

  pučiamųjų  instrumentų  orkestro vadovas 1 1 1 1 

4. Aptarnaujantis personalas 7 8 7 8 

  direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 1 1 

  sekretorė 1 1 1 1 

  valytoja 2 1,5 2 1,5 

  darbininkas 1  1 (užimta 0,5, 

vakansija 0,5) 

1 1 (užimta 0,5, 

vakansija 0,5) 

  laborantas 2 0,5 2 0,5 

  sargas 3 2,5 3 2,5 
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  muzikos instrumentų derintojas - 0,5 

(vakansija) 

- 0,5 (vakansija) 

  
Eil. 
Nr. 

  
Kvalifikacinės 

kategorijos 

  
Viso 

Amžius 
Jaunesni 

nei 25 

metų 

25-

29 

m. 

30-

34 

m. 

35-

39 

m. 

40-

44 

m. 

45-

49 

m. 

50-

54 

m. 

55-

60 

m. 

60-

64 

m. 

65 m. 

ir 

vyres. 
1. Mokytojų 5  2   1 1 1    
2. Vyr. mokytojų 12   2 1 3 3  3   
3. Metodininkų 12     1 4 2 4 1  
4. Ekspertų            

 Atestuotų  
iš viso (1-4 eil. 

suma) 

29  2 2 1 5 8 3 7 1  

 

Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita 

 

 

 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-222, 

mokyklai nustatytas tarifikuotų kontaktinių valandų limitas- 564 val. 

Iš viso pagal tarifikaciją mokytojams nustatytos 671,14 valandos, iš jų – 558 kontaktinės 

valandos. 

 

 Neformaliojo ugdymo pasiūla (2016-09-01) 

Eil. 

Nr. Ugdymo programa 

Kontaktinės 

val. 
2016-09-01 

Lankančių 

mokinių 

skaičius 

 1. Fortepijonas: 103 50 

 1.1. ankstyvasis muzikinis ugdymas - - 

 1.2. pradinis muzikinis ugdymas 58 29 

 1.3. pagrindinis muzikinis ugdymas 45 21 

1.4. tikslinis išplėstinis ugdymas - - 

2. Styginiai instrumentai: 48 24 
 2.1. smuikas 34 17 
 2.2. violončelė 14 7 

  Iš jų:     
  ankstyvasis muzikinis ugdymas - - 
  pradinis muzikinis ugdymas 28 14 

  pagrindinis muzikinis ugdymas 16 8 

 tikslinis išplėstinis ugdymas 4 2 
3. Pučiamieji ir mušamieji instrumentai: 72 36 

 3.1. mušamieji instrumentai 12 6 

 3.2. fleita -  

 3.3. klarnetas 14 7 

 3.4. saksofonas 16 8 

 3.5. trombonas 10 5 

 3.6. trimitas 14 7 

 3.7. tūba, valtorna, altas, kornetas 6 3 

  Iš jų:     

  ankstyvasis muzikinis ugdymas - - 

  pradinis muzikinis ugdymas 38 19 

  pagrindinis muzikinis ugdymas 32 16 

 tikslinis išplėstinis ugdymas 2 1 

Bendras mokinių skaičius 

2016-01-01 2016-12-31 

246 250 



4. Akordeonas: 80 40 

 4.1. ankstyvasis muzikinis ugdymas - - 

 4.2. pradinis muzikinis ugdymas 46 23 

 4.3. pagrindinis muzikinis ugdymas 32 16 

4.4. tikslinis išplėstinis ugdymas 2 1 

5. Chorinis dainavimas - - 

6. Dailės skyrius: 46 46 

 6.1. pradinis muzikinis ugdymas 15 22 

 6.2. pagrindinis muzikinis ugdymas 31 24 

7. Choreografijos skyrius: 47 54 

 7.1. pradinis muzikinis ugdymas 19 26 

 7.2. pagrindinis muzikinis ugdymas 27 27 

7.3. tikslinis išplėstinis ugdymas 1 1 

 8. Antrasis instrumentas 29,5 59 

 9. Ansambliai 7  30 

 10. Koncertmeisterio val. 56,5  - 

 11. Choras 9 98 

 12. Solfedis 42 150 

 13. Muzikos istorija 9 58 

 14. Orkestras 9 42 

  Iš viso kontaktinių valandų: 558 250 

  Bendras savaitės valandų skaičius pagal tarifikaciją 671,14 X 

 

Meno kolektyvai Dalyvių 

skaičius 

Iš viso 

(sav. val. 

sk.) 

Jaunučių choras 60 5 

Jaunių choras 28 4 

Akordeonistų orkestras 17 4 

Akordeonistų ansamblis (kvintetas) 5 3,5 

Pučiamųjų instrumentų orkestras 30 40 (1 etatas) 

Styginių instrumentų orkestras 13 5 

Pučiamųjų instrumentų orkestro šokėjų grupė 9 0 

Mišrus trio 3 1 

Iš viso: 165 62,5 

 

Mokinių pasiekimai, dalyvavimas konkursuose, festivaliuose:  

  

Miesto (rajono) Respublikoje Tarptautiniuose 

Dalyvavusiųjų 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusiųjų 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusiųjų 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

12 1 56 34 59 52 

     Respublikinių, tarptautinių konkursų laureatai: 

Eil.

Nr. 

Konkurso pavadinimas Rezultatas  Mokinys  Mokytojas  

1. XXIV Juozo Pakalnio 

Respublikinis jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir 

mušamaisiais muzikos 

instrumentais konkursas 

(2016 m. kovo 18-20 d. 

I vietos 

laureatas, 

 

 

II vietos 

laureatas 

- Sebastjan Prachovskij 

(eufonija), 

 

- Vladimir Solovjov 

(saksofonas) 

Rimantas 

Rutkauskas 

 

 

 

Gintaras Mockus 



Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija) 

2. Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos 

konkursas „Dainų dainelė“ 

(2016 m. vasario 11 d. 

Lietuvos nacionalinė 

televizija) 

IV etapo 

nugalėtoja  

 

Filmavimas 

LRT 

studijoje 

- Adria Bryžytė Irina Rodevič 

3. IV respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas „Nuo 

baroko iki romantizmo...“ 

(2016 m. kovo 16 d. 

Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokykla). 

Laureatai - Eva Earčevska, 

 

- Agnė Staniulytė 

Jelena Staniulienė 

 

Danuta 

Stefanovič 

4. IV respublikinis styginių 

instrumentų jaunųjų 

atlikėjų festivalis-

konkursas „Stygių 

šėlsmas“ 

(2016 m. balandžio 8 d. 

Švenčionėlių menų 

mokykla) 

Laureatai Ansambliai: 

- Katryna Laikovska, 

Donatas Gataveckas; 

- Otilija Valainytė, 

Karolina 

Michailovska; 

 

Edita 

Klapatauskienė, 

 

 

 

Rasa 

Smolinskytė,  

Edita 

Klapataukienė 

5. X-asis Lietuvos  muzikos 

ir meno mokyklų 

ansamblių festivalis-

konkursas „Klasika ir 

džiazas“ 

(2016 m. balandžio 24 d. 

Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla) 

I vieta Mišrus kvartetas: 

Kamilė Kazlauskaitė, 

Dominyka Palkevičiūtė, 

Krystian Boguševič, Justas 

Kratkovskis 

Margarita 

Bilkienė, 

Žilvinas Kumpys, 

Gintaras Mockus, 

Aleksandras 

Rogoža 

6. XII –asis respublikinis 

šokio festivalis 

„Ant stogo 2016“ 

(2016 m. balandžio 23 d. 

Vilnius) 

II vieta Choreografijos skyriaus 

šokėjos 

Marija Dedel-

Družina 

7. IX–asis šalies šokių 

festivalis-konkursas „Ant 

bangos 2016“ 

(2016 m. birželio 4 d. 

Palanga) 

I vieta – 

jaunesnių 

klasių 

mokinės, 

I vieta – 

vyresnių 

klasių 

mokinės 

Choreografijos skyriaus 

šokėjos 

Irma Jankūnienė  

8. III-asis vaikų kūrybos 

festivalis-konkursas 

„Львёнок“  

(2016 m. gegužės mėn. 

Lydos vaikų meno 

mokykla, Baltarusija ) 

II vietos 

laureatas 

 

 

 

III vietos 

laureatas 

Mišrus trio: 

Agnė Staniulytė,  

Tomas Staniulis,  

Aiveta Tracevič; 

 

Akordeonistų kvintetas: 

Tomas Staniulis,  

Aiveta Tracevič,  

Emilija Babulytė, 

Liudmila 

Bandalevič, 

Danuta 

Stefanovič 

 

 

 

Liudmila 

Bandalevič, 



Robert Gilevič, 

Darjuš Gladki 

Jelena 

Ivanovskaja. 

9. Tarptautinis  šokio 

festivalis-konkursas „Sea, 

Sun, festival“  

(2016 m. gegužės 1-6 d. 

Ispanija) 

I vieta 

nomina-

cijoje 

„Šiuolai-

kinis šokis“ 

Choreografijos skyriaus 

šokėjos 

Irma Jankūnienė 

10.  Respublikinis mokinių 

kūrybinių darbų konkursas 

„Tu mums viena“. 

(2016 m. balandis-liepa, 

Lietuvos Respublikos 

Seimas) 

Laureatas  Kamilė Dzvinelytė  Vladimir Matijko 

11. III-asis tarptautinis 

festivalis „Integracje 

muzyczne 2016“ 

(2016 m. spalio 19-23 d. 

Chelmžos muzikos 

mokykla,  Lenkija) 

Laureatai Neli Voitechovič, 

Agnė Staniulytė 

 

Evelina Kod 

Jelena Staniulienė 

 

 

Danuta 

Stefanovič 

12. Vilniaus regiono mokinių 

kūrybinių darbų konkursas 

„Stebuklingas knygų 

pasaulis“ 

(Vilniaus r. Rudaminos 

meno mokykla) 

Diplomas 

už origina-

liausiai ir 

meniškiau-

siai atliktą 

kūrybinį 

darbą 

Kamilė Dzvinelytė Vladimir Matijko 

13.  IV-asis Tarptautinis 

grafinės miniatiūros 

konkursas Panevėžyje 

Paskatina-

namasis 

apdovano-

jimas 

Darjuš Šimkonis Asta 

Vasiliauskaitė 

14. Tarptautinis šokių 

konkursas „Grand Prix 

2016“  

(2016 m. lapkričio 11-13 

d. Jūrmala,  Latvija) 

I vieta – 

jaunesnių 

klasių 

mokinės, 

I vieta – 

vyresnių 

klasių 

mokinės 

Choreografijos skyriaus 

šokėjos 

Irma Jankūnienė 

 

Dalyvauta Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ 

 Jaunių choras -  15 mokinių, vadovė Tatjana Ulbin, koncertmeisterė Danuta 

Stefanovič; 

 Jaunučių choras – 17 mokinių, vadovė Olga Zinevič, koncertmeisterė Natalja 

Šilobrit; 

 Akordeonistų ansamblis – 8 mokiniai, mokytojos: Jelena Ivanovskaja, Liudmila 

Bandalevič; 

 Klasikinio šokio kolektyvas -  20 mokinių, mokytoja Irma Jankūnienė; 

 Pučiamųjų instrumentų orkestras – 30 muzikantų, vadovas Rimantas Rutkauskas; 

 Pučiamųjų instrumentų orkestro choreografinė grupė – 11 mokinių, vadovė Marija 

Dedel-Družina. 

 

              Gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus mokinių skaičius – 33 mokiniai. 

 



Projektinė veikla: 

       

       2016 m. kovas – birželis.  Respublikinis  projektas „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“. 

Dalyvavo mokytojos Tatjanos Ulbin paruoštos mokinės: Pavlina Sidorovič, Katažyna Puraitė, 

Danielė Petrašun. Pasiektas rezultatas: Jungtinio Lietuvos vaikų choro koncertas Vilniuje. 

        2016 m. spalis – 2017 m. vasaris. Tarptautinis jaunimo mainų programa „ERASMUS+“. 

Jaunių choras – 23 mokiniai (mokytoja Tatjana Ulbin)  dalyvavo Lenkijos- Lietuvos edukaciniame 

projekte, meninėje veikloje. Pasiektas rezultatas: koncertas Lenkijoje, video įrašas, kompaktinės 

plokštelės įrašas. 

        2016 m. spalis – gruodis.  Tarptautinis projektas „Muzika jungia širdis“ – Jaunųjų Virtuozų 

Muzikos Akademija. Organizatorius: Lenkijos-Ukrainos Ignacijaus Jano Paderevskio fondas. 

Projekte dalyvavo mokytojos Jelenos Staniulienės paruošta mokinė Agnė Staniulytė. Pasiektas 

rezultatas: koncertai Lietuvoje, Ukrainoje, Lenkijoje. 

 

      Mokyklos partnerystė, ryšiai: 

 

      Mokyklos partneriai:  Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykla, Šalčininkų r. Eišiškių muzikos 

mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorija, 

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla. 

        Tarptautiniai ryšiai: Chelmžos I laipsnio muzikos mokykla (Lenkija), Lydos vaikų meno  

mokykla (Baltarusija), Lydos vaikų muzikos meno mokykla (Baltarusija). 

III.  MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

Pagerinta materialinė bazė: 

 Įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos  Švietimo įstaigų modernizavimo programą, 

Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklai skirta 36 tūkst. eurų iš Valstybės investicijų 

programos. Mokyklos pirmame ir antrame aukštuose  pakeista 19 medinių langų, 3 medinės 

durys, centrinio įėjimo vidaus durys, restauruotos granitinės palangės, atliktas pagrindinio 

įėjimo remontas. 

 Įgytas ilgalaikis materialusis turtas: 

- nešiojamasis elektroninis pianinas „YAMAHA“ -  1500,00 Eur; 

- nešiojamas kompiuteris „ACER“ ir daugiafunkcinis įrenginys „HP“ – 600,00 Eur. 

 

Mokyklos finanavimo šaltiniai ir lėšos: 

Finansavimo šaltinis Skirta lėšų 

(tūkst. 

EUR.) 

Panaudota 

(EUR.) 
Atlikti darbai  

Biudžetinių įstaigų veiklos 

programa 
331,4 331,4 235,7 – darbo užmokestis; 

46,2 – socialinis draudimas; 
14,7 – komunalinės paslaugos; 
0,4– ryšių paslaugos; 
0,2 – kitos paslaugos, prekės; 
0,1 – darbdavio socialinė parama; 
2,5 – moksleivių pavėžėjimas; 
1,6– ilgal.mater.turto remontas 

Labdaros ir paramos lėšos:  
2 proc. pajamų lėšos 

2,6 2,1 Prekės ir paslaugos (mokinių 

dalyvavimas konkursuose, 

festivaliuose, mityba, instrumentų 

remontas). 
Specialiosios lėšos 31,8 30,7 6,0 – darbo užmokestis; 

2,1 – socialinis draudimas; 



2,1  – ilgalaikis turtas; 
15,1 – komunalinės paslaugos; 
4,6  – kitos paslaugos ir prekės; 
0,5 – ryšių paslaugos; 
0,3  – komandiruotės ir 

kvalifikacijos kėlimas. 

 

Valstybės lėšos Skirta lėšų 

(EUR.) 
Panaudota 

(EUR.) 
Atlikti darbai 

Specialios tikslinės dotacijos 19,2 19,2 Mokytojų darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 
VIP - - - 
Privatizavimo fondo lėšos - - - 
ES struktūrinių fondų lėšos - - - 

 

 Mokyklos 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaita 
 

Eil.

Nr. 
Išlaidų 

pavadinimas 
Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Visi 

finansavimo 

šaltiniai 
 (Tūkst. 

EUR. ) 

Procentinė 

raiška 

1.  Paprastos išlaidos 334,5 19,2 30,7 384,4  

 Darbo 

užmokestis ir 

socialinis 

draudimas 

311,9 19,2 8,1 339,2  

 Darbo užmokestis 235,7 14,6 6,0 256,3  

 Socialinio 

draudimo įmokos 
76,2 4,6 2,1 82,9  

 Mityba - - - - - 

 Medikamentai - - - - - 

 Šildymas 14,7 - 15,1 29,8  

 Elektros energija 

 Vandentiekis ir 

kanalizacija 

 Ryšių paslaugos 0,4 - 0,5 0,9  

 Transpoto 

išlaikymas 
- - - -  

 Apranga ir 

patalynė 
- - - -  

 Spaudiniai - - - -  

 Kitos prekės 1,6 - 2,6 4,2  

 Komandiruotės - - - -  

 Ilgal. mater. turto 

einamasis 

remontas 

1,6 - - 1,6  

 Kvalif. kėlimas - - 0,3 0,3  

 Kitos paslaugos 1,7 - 2,0 3,7  

 Darbdavių 

socialinė parama 
0,1 - - 0,1  

2. Nepaprastosios 

išlaidos 
- - - -  

 Negyvenamieji 

pastatai 
- - - -  

 Kitos mašinos ir - - 0,6 0,6  



įrenginiai 

 Kitas ilg. mat. 
turtas 

- - 1,5 1,5  

 Kompiuterinė 

programinė įranga 
- - - -  

 Kitas ilg. nemat. 

turtas 
- - - -  

 Iš viso: 332,0 19,2 30,7 381,9  

3. Moksleivių 

pavėžėjimas 
2,5 - - 2,5  

 Iš viso 334,5 19,2 30,7 384,4 99% 

 Finansavimo 

šaltinių 

procentinė 

išraiška 

     

 

IV. BENDRADARBIAVIMAS 

 

Dalyvauta rajono tradiciniuose renginiuose: 

 

 Koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvavo Jaunių 

choras, Pučiamųjų instrumentų orkestras. Koncertas įvyko 2016-02-16 d. Šalčininkų 

kultūros centre; 

 Rajoninis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir ansamblių festivalis 

„Linksmos natos“. Dalyvavo 15 fortepijono skyriaus mokinių. Koncertas įvyko 

2016-04-21 d. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykloje; 

 Polonijos dienos minėjimo eitynės Vilniuje 2016-04-30 d. Dalyvavo pučiamųjų 

instrumentų orkestras ir šokėjų grupė. 

 Renginys-koncertas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Dalyvavo jaunių 

choras, choreografijos skyriaus šokėjos. Koncertas įvyko 2016-05-29 d.  Šalčininkų 

miesto parke; 

 Renginys „Cirkas. Koncertas. Teatras“. Dalyvavo choreografijos skyrius, 

akordeonistų kvintetas, jaunių choras, pučiamųjų instrumentų orkestras. Renginys 

įvyko 2016-09-10 d. Šalčininkų miesto parke; 

 Akcija „Visa Lietuva šoka“. Dalyvavo choreografijos skyriaus mokiniai. Akcija 

vyko 2016-09-16 d. Šalčininkų miesto parke. 

 V-asis rusų kultūros festivalis. Dalyvavo 3 akordeono skyriaus  mokiniai. Festivalis 

įvyko 2016-11-24 d. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinėje mokykloje; 

 Bendramokyklinis kalėdinis renginys (koncertas, baletas-spektaklis, dailės paroda) 

„Šv. Kalėdų belaukiant“. Dalyvavo visi mokyklos mokiniai. Renginys vyko 2016-

12-21 d.  Šalčininkų kultūros centre. 

 

Metodinė veikla: 

 

Mokykloje organizuoti ir pravesti metodiniai renginiai: 

 2016-01-18 – LMTA lektoriaus, meno doktoranto, pianisto Jurgio Aleknavičiaus 

atviros pamokos, koncertas; 

 2016-01-27 – mokytojo metodininko Gintaro Mockaus instrumentinių ansamblių 

knygos „Muzikuokime kartu“ pristatymas – koncertas; 

 2016-03-07 – profesinio bendradarbiavimo metodinė diena „Draugystės tiltai“, 

dalyvavo Šalčininkų S. Moniuškos, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklų 

mokytojai, mokiniai; 

 2016-03-15 – metodinis renginys akordeono skyriuje „Jaunųjų akordeonistų ugdymo 

ypatumai dabartiniame mokymo procese“, dalyvavo Jašiūnų muzikos, Šalčininkų S. 



Moniuškos menų mokyklų, Vilniaus J.Tallat - Kelpšos konservatorijos mokytojai ir 

mokiniai; 

 2016-05-02 – metodinis renginys (seminaras-praktikumas) fortepijono skyriuje 

„Jaunųjų pianistų pasirengimas scenai“, dalyvavo Rudaminos meno, Jašiūnų 

muzikos, Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklų mokytojai ir mokiniai; 

 2016-10-14 – tarptautinis renginys – Europos Jaunųjų Virtuozų Akademija „Muzika 

jungia širdis“ (meistriškumo pamokos, seminaras), dalyvavo Jašiūnų, Eišiškių 

muzikos, Šalčininkų S.Moniuškos menų mokyklų mokytojai, mokiniai; 

 2016-12-01 – metodinis renginys teorijos skyriuje „Kompozitoriui Juliui Juzeliunui - 

100“. 

 

Dalyvauta respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose: 

 

 2016 m. vasaris, kovas - XIX Nacionalinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir 

stygininkų konkursas (diplomantės - Eva Karčevska, Agnė Staniulytė); 

 2016 m. kovas - V-asis tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė 

akvarelė 2016“ (diplomantas – kamerinis ansamblis: Kamilė Kazlauskaitė, 

Dominyka Palkevičiūtė, Justas Kratkovskjs, Krystian Boguševič); 

 2016 m. kovas – Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas; 

 2016 m. balandis – respublikinis  programinės pjesės festivalis „Muzika – 

vaizduojamas garsų ir vaizdų pasaulis“; 

 2016 m. balandis - VI-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Piešiu muziką“; 

 2016 m. balandis – IV respublikinis jaunųjų violončelininkų ir kamerinių ansamblių 

konkursas „Mano violončelė“; 

 2016 m. balandis – X-asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų ansamblių festivalis-

konkursas „Klasika ir džiazas“; 

 2016 m. gegužė – XII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo šokių kolektyvų festivalis 

„Pavasario fiesta 2016“; 

 2016 m. birželis – lenkų kultūros festivalis „Znad Issy“. 

 

Mokyklos mokiniai koncertavo (dalyvavo) renginiuose: 

 

 2016-01-14 d. baletas-spektaklis „Snieguolė ir septyni nykštukai‘ (Šalčininkų 

kultūros centras); 

 2016-01-15 d. koncertas, skirtas Šalčininkų r. Lenkų trečiojo amžiaus universiteto 5-

mečiui (Jašiūnų dvaro sodybos rūmai); 

 2016-01-21 d. koncertas Lenkijos ir Lietuvos verslo atstovams ( Vilniaus lenkų 

kultūros namai); 

 2016-02-12 d. Geriausių Šalčininkų rajono sportininkų apdovanojimo ceremonija-

koncertas (Šalčininkai); 

 2016-04-08 d. Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertinė išvyka į Lydos vaikų 

meno muzikos mokyklą (Baltarusija); 

 2016-04-16 d. XVI-asis Lietuvos Pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas. 

Orkestras laimėjo B kategorijoje II vietą. (Panevėžys); 

 2016-04-22 d. koncertas XII nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos 

dalyviams (Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla); 

 2016-04-27 d. koncertas, skirtas administracinių teismų įkūrimo Lietuvoje 17-ojo 

gimtadienio proga (Vilniaus apygardos administracinis teismas); 

 2016-04-29 d. bendramokyklinis koncertas, skirtas Motinos dienai „Tau, mano 

mamyte, pirmieji žiedai...“ (Šalčininkų kultūros centras); 

 2016-05-19 d. koncertas Užsienio ambasadų Lietuvoje atstovams (Šalčininkų S. 

Moniuškos menų mokykla); 



 2016-06-01 d. Jungtinio Lietuvos vaikų choro koncertas, dalyvavo jaunių choras. 

(Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia); 

 2016-09-14 d. koncertas konferencijos “Tautinių mažumų švietimo sistema 

Lietuvoje ir Čekijos Respublikoje“ dalyviams (Jašiūnų dvaro sodybos rūmai); 

 2016-09-30 d.  koncertas konferencijos „Mokykla daugiakultūrinėje aplinkoje“ 

dalyviams (Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija); 

 2016-10-17 d. koncertas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šalčininkų rajono 

nariams (Šalčininkų kultūros centras); 

 2016-11-08 d. koncertas, skirtas konkurso „Geriausia mokykla – geriausias 

mokytojas“ nugalėtojų apdovanojimui (Vilniaus lenkų kultūros namai); 

 2016-11-14 d. Aušros Vartų Gailestingumo atlaidai, pasirodymas ŠV. Mišiose 

(Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia); 

 2016-11-26 d. koncertas, skirtas Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos 20-mečiui 

(Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija); 

 2016-12-16 d. koncertas konferencijos dalyviams „Šalčininkų r. savivaldybės ir 

Lenkijos Respublikos organizacijos Odra-Nieman edukacinių projektų baigiamoji 

konferencija“ (Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla). 

     

        Kiti renginiai mokykloje: 

 

 Dailės skyriaus abiturientės Simonos Žilėnaitės tapybos paroda „Sakralu“ (mokyklos 

fojė). 

 2016 m. balandžio mėn.  – Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojos Nataljos 

Krauter dainavimo klasės mokinių koncertas. 

 2016 m. kovo 17 d.  - pianisto Andriaus Vasiliausko koncertas „Valanda su fortepijonu“. 

  

V.   MOKYKLOS PROBLEMOS  

 

Mokykla, siekdama praturtinti materialinę bazę, ieško galimybių įsigyti naujus muzikos 

instrumentus,  programinę įrangą, org.techniką bei reikiamas mokymosi piemones ugdomajai 

veiklai plėtoti. Bendradarbiaujant su Lydos vaikų muzikos meno mokykla (Baltarusija),  2016 m. 

gruodžio mėn. Europos Komisijai pateikta projekto „Muzikiniai draugystės tiltai“ paraišką pagal 

2014-2020 m.  Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.  Planuojama 

gauti 200 tūkst. eurų fnansavimą, rezultatų laukiama 2017 m. birželio, liepos mėn. 

Siekiant efektyviai naudoti  lėšas mokytojų kvalifikacijos kėlimui, visiems rajono muzikos 

ir menų mokyklų mokytojams organizuojamos  profesinio bendradarbiavimo metodinės dienos su 

Nacionaline M.K.Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorija. 

Didesniam neformaliojo vaikų švietimo prieinamumui užtikrinti, mokyklos materialinės 

bazės gerinimui bei ugdymosi aplinkos modernizavimui, mokykloje įgyvendinamos neformaliojo 

vaikų švietimo programos, kurios finansuojamos tikslinėmis valstybės biudžeto lėšomis. Lėšos bus 

panaudotos mokytojų, įgyvendinančių NVŠ programas, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms bei  ugdymo priemonėms įsigyti.  

II–am mokyklos pastatui  (Plento g. 5A) reikalinga modernizacija, rūsio ir baseino patalpos 

neeksploatuojamas ir  šildymo sezono metu šildomos be reikalo. Trūksta patalpų dailės ir 

choreografijos užsiėmimams.  

 

 

 

Direktorius          Aleksandr Godovščikov 


