UTENOS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS
ARŪNO KATINO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. BENDRA INFORMACIJA IR MOKYKLOS IŠSKIRTINUMAS
Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
Savininkas – Utenos rajono savivaldybės taryba;
Mokyklos tipas – neformaliojo švietimo;
Mokyklos interneto svetainės adresas – www.menas.utena.lm.lt.
1.1. Mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimo pagrindinės išvados
Mokyklos veiklos stiprybės
Problemos
Ką mokykla tobulino 2017 m.
Kas planuojama tobulinti 2018 m.
2.1.3. Orientavimasis
4.2.2. Tėvų ir globėjų 2017 m. mokykla tobulino
mokinių poreikius
pažinimo didinimas
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir
mokinių skatinimas
mokinių skatinimas
2018 m. mokykla tobulins
2.4.1. Vertinimas ugdymui
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir
pažanga
1.2. Mokyklos išskirtinumas, įdiegtos naujovės 2017 m.
Utenos meno mokykloje mokiniai turi galimybę mokytis pagal muzikinio ir dailės ugdymo
programas. Ugdymas vyksta naudojant šiuolaikines ugdymo metodikas bei priemones. Visos
mokytojų darbo vietos yra kompiuterizuotos. Nuo šių metų visi mokytojai naudoja elektroninį
dienyną, administravimui naudojama DVS.
2. DARBUOTOJAI
2.1.
Mokyklos vadovai 2017 m.
Vardai, pavardės Vadybinio Vadybinės
Atestacijos metu
darbo
kategorijos
rekomenduota
stažas
tobulinti veiklą
mokykloje
Arūnas Katinas
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II
Plėtoti mokyklos
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais sudarant
galimybes
mokyklos
komandoms
tobulinti
bendradarbiavimo
įgūdžius.

Kvalifikacijos tobulinimas per
2017 metus
1.Ugdymo įstaigų vadovų
mokymai (4 val) „Nuo mokinio
individualios pažangos iki
mokyklos pažangos“ (4 val).
Organizatorius Utenos švietimo
centras (2017-02-01, Nr. PZ-70)
2. Seminaras (8val.) „Vadovo
vaidmuo individualios mokinio
pažangos stebėjimui siekiant
geresnio mokinių mokymosi“
Organizatorius Utenos švietimo
centras (2017-02-23, Nr.UŠC63).
3. Seminaras (6 val.) XVII Rytų
Aukštaitijos muzikos ir meno
mokyklų jaunųjų atlikėjų
edukacinio festivalio
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Lina Gudienė
Utenos meno
mokyklos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
(muzika)
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II

Taikyti įvairius
bendradarbiavimo
būdus su rajono
bendrojo ugdymo
mokyklų klasių
auklėtojais ir
socialiniais
pedagogais.
Įtraukti mokyklos
bendruomenę į
partnerystės
projektų rengimą ir
įgyvendinimą.

„Aukštaitijos viltys 2017“
mokytojų metodinės veiklos
stebėjimas ir aptarimas.
Organizatorius Ignalinos rajono
pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centras (2017-04-07,
Nr.KT-7523).
4.Seminaras (8 val.) „Naujasis
darbo kodeksas: esminiai
pokyčiai ir praktiniai patarimai
kaip juos įgyvendinti“.
Organizatorius Utenos švietimo
centras (2017-09-08, Nr. UŠC720).
5. Seminaras (8 val.) „Viešųjų
pirkimų reforma: naujo įstatymo
taikymas, naujovės ir praktika“.
Organizatorius Utenos švietimo
centras (2017-09-28, Nr. UŠC831).
1. Seminaras (6 val.)
„Socialinių inovacijų įtaka
socialinei klasterystei“ , 2017-0113, paž. Nr. NOR–LT10–
VRM/11-11
2. Seminaras (8 val.)
„Motyvacinės priemonės
pamokoje“. Organizatorius
Utenos švietimo centras (201703-22 paž. Nr. UŠČ-150).
3. Seminaras (20 val.)
“Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir
bendrojo ugdymo mokinių
pasiekimų gerinimo patirtis
Estijoje“ . Organizatorius Utenos
švietimo centras ( 2017-04-14
paž. Nr. UŠČ-278).
4.Tarptautinio vokalinės
muzikos konkurso „Lėkime
dainų sparnais“ vertinimo
komisijos narė. Organizatorius
Rokiškio R. Lymano muzikos
mokykla (2017-04-28).
5. Seminaras (5 val) „Nauji
įsivertinimo rodikliai pagal
Geros mokyklos koncepciją“ .
Organizatorius Utenos švietimo
centras ( 2017-05-11 paž. Nr.
PZ-510).
6.
Seminaras (3 val) „Sėkmės
klasės pristatymas“.
Organizatorius Utenos švietimo
centras (2017-06-07, Nr. PZ-596).
7. 2017-10-30 Tarptautinio

3
vaikų ir jaunimo vokalinės
muzikos konkurso-festivalio
„Muzikinės nominacijos“
vertinimo komisijos narė
(UKC).
Giedrius
Mazūras,
Utenos meno
mokyklos
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
(dailė)
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III

Darbuotojų veiklos
ir mokyklos veiklos
įsivertinimo
tobulinimas.
Tėvų (globėjų,
rūpintojų)
informavimas ir
švietimas

1.Seminaras „Nauji įsivertinimo
rodikliai pagal geros mokyklos
koncepciją”. Organizatorius
Utenos švietimo centras (201705-11 UŠC Nr.511).
2. Sėkmės klasės pristatymas
Utenos Dauniškio gimnazija.
Organizatorius Utenos švietimo
centras (2017 06 07 Nr. PZ 639).
3.Skaitmeninė tapatybė kaip
tikslingi savęs pateikimo
virtualioje erdvėje įrankis
Organizatorius Utenos švietimo
centras ( 2017 11 14 Nr. PZ 808).
4.Seminaras „Socialinių tinklų
praktinės panaudojimo
galimybės”. Organizatorius
Utenos švietimo centras (201711-23 Nr. PZ 830).

2.2. Direktoriaus papildomas darbo krūvis, kai padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas (neviršinat darbo laiko trukmės) 2017 m.
Utenos meno mokyklos direktorius administruoja ugdomąją veiklą dviejuose pastatuose:
Maironio g.11 ir Basanavičiaus g. 36.
Įgyvendinti projektai: Taikos simfonija „Dona Nobis Pacem“, kurioje dalyvavo Vokietijos,
Lenkijos ir Lietuvos (Utenos) atlikėjai;
II -asis Veronikos Vitaitės tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas;
X-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas ''MAŽIEJI TALENTAI";
Surengti 2 labdaros renginiai, skirti nukentėjusių nuo gaisro J. ir A. Keraminų Šv.Teresės
šeimynai paremti. Už surinktas lėšas buvo nupirkti muzikos instrumentai.
Gauta parama mokinei Astai Dirmaitei. Ji dalyvavo Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse
Čekijoje, Prahoje „PRAGUE STARS“, kur tapo I vietos laureate.
Bendradarbiaujant su Rytų Aukštaitijos bigbendu, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla,
Anykščių muzikos mokykla, Zarasų meno mokykla, Molėtų menų mokykla ir Visagino Česlovo
Sasnausko meno mokykla, suorganizuotas Rytų Aukštaitijos džiazo forumas.
2.3. Direktoriaus atlikta vienkartinė, ypač svarbi įstaigos veiklai, užduotis 2017 m.
Meno mokyklos struktūros sukūrimas, pareigų paskirstymas, dokumentacijos parengimas,
sujungus Utenos muzikos ir dailės mokyklas.
2.5. Mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2017 m.
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Atsižvelgiant į metų veiklos plano uždavinius ir tobulinti pasirinkto veiklos rodiklio aprašą,
mokytojai tobulino dalykines kompetencijas, įvairių mokymosi bendradarbiaujant būdų taikymo
pamokose, repeticijose ir kitoje ugdomojoje veikloje galimybes.
Mokykloje vyko seminaras „Meninių specialybių mokinių motyvacija“, (lektorė LMTA dėstytoja L.
Dubosaitė).
Mokyklos metodinėse grupėse nuolat vyksta patirties sklaida, atviros pamokos, filmuotų pamokų
aptarimai, pasidalijimas informacija grįžus iš seminarų.
3. MOKYKLOS APLINKA
3.1.Mokyklos kontekstinės aplinkos aprašymas (mokyklos kaitos istorija, mokinių ir mokytojų
skaičius kaita, bendras socialinis kontekstas)
2017 m. rugsėjo 1d. mokykloje mokosi 356 mokiniai. Formalųjį švietimą papildančias
programas pasirinko 320 mokinių: muzikos – 220, dailės - 110 mokinių. Populiariausios programos
: fortepijonas (83 mokiniai), chorinio dainavimas (53 mokiniai). Neformaliojo švietimo programas
pasirinko 37 mokiniai. 2017 m. rugsėjo 1 d. - gruodžio 31 d. NVŠ tikslinį finansavimą gavo
programa „Folkloro studija vaikams“ – dalyvavo 17 mokinių. Remiantis Utenos rajono tarybos
nustatyta tvarka, 2017-2018 m.m. I pusmečiui atlyginimas už mokslą sumažintas 64 mokiniams.
Šiais metais Utenos muzikos ir dailės mokyklas baigė 45 mokiniai, mokytis į Utenos meno
mokyklą priimti 72 mokiniai.
Mokykloje dirba 24 mokytojai, iš jų: 20 turi aukštąjį ir 4 aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą,
1 koncertmeisteris ekspertas, 1 koncertmeisteris metodininkas, 13 mokytojų metodininkų, 10 vyr.
mokytojų, 1 mokytojas neatestuotas. Direktorius bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui (muzikos
programos) turi II vadybinę kategoriją, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (dailės programos) -3
vadybinę kategoriją.
3.2.Mokyklos ugdymui(si) naudojamos aplinkos, priemonės
Utenos meno mokyklos mokymui naudojamos priemonės: abiejuose mokyklos pastatuose
veikia internetas, wi-fi prieiga, mokykla turi 5 projektorius, 2 televizorius, 1 interaktyvią lentą, 1
daugiafunkcinį vaizduoklį. Visi mokyklos mokytojai turi kompiuterius, mokykla naudoja
elektroninį dienyną, garsinimo aparatūrą, 2 kopijavimo aparatus, 5 spausdintuvus, video kamerą,
pianinus, akordeonus, bei kitus muzikos instrumentus.
Meno mokykloje yra dvi salės (koncertų ir parodų), erdvė kameriniam muzikavimui.
3.3. Mokyklos finansavimas. Ūkinė veikla.
Finansavimo šaltiniai
Mokinio krepšelis
Savivaldybės biudžetas
Kitos lėšos

2016 m.
21,2
286,1
31,4

2015 m.
23,4
292,7
31

3.4. Informacija apie remonto darbus, kitą materialinės bazės turtinimą (kas įsigyta, remontuota ir
pan. 2017 m.)
Remontuota: mokyklos interneto tinklas, interaktyvi lenta, lauko šviestuvai, atliktas dalies
klasių remontas, atliktas kanalizacijos valymas, įrengta rūbinė.
Remontuoti 4 kompiuteriai, žiedimo staklės, išorės fasadas, vaizdo stebėjimo kamerų tinklas,
lauko laiptų pakopos.
Muzikos instrumentų remontas ( 4 akordeonai, 2 saksofonai, 2 kanklės).
Remontuota mažosios salės vėdinimo sistema, įrengti varstomi langai.
Įsigyta: mokyklinės kėdės, baldai, žaliuzės, reklaminiai stendai bei informacinės iškabos.
Pirktos mokymo priemonės: molis, glazūra, muzikiniai instrumentai ( 2 armonikos, 1 pianinas, 6
būgneliai), 4 kompiuteriai, televizorius.
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4. MOKINIAI. MOKINIŲ PASIEKIMAI
4.1. Mokinių socialinis kontekstas 2017 m.
Mokiniai, likę be tėvų globos
Rizikos grupės mokinių skaičius
Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje
Pastabos:..............

2
0
0

4.2. Mokinių pasiekimai.
MOKINIŲ MENINĖ VEIKLA IR PASIEKIMAI
Renginio tipas

Renginių skaičius
per metus

Dalyvavusių
mokinių skaičius

Tarptautiniai konkursai

11

46

Respublikiniai konkursai

29

114

Festivaliai
Koncertai/ edukaciniai
renginiai/parodos

19
95

90
315

Įvertintų mokinių
skaičius
36 laureatai
10 diplomantai
67 lauretai
47 diplomantai
*
*

4.3. Mokyklos projektinė veikla 2017 m. (įgyvendinti šalies, tarptautiniai projektai)
2017-02-16 Pilietinės dainos konkursas „Volunge, šauk ąžuole“ .
2017-02-24 II -asis Veronikos Vitaitės tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas.
2017-05-05 X-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas ''MAŽIEJI TALENTAI".
2017-08-28, 2017-11-19 Taikos simfonija ,,Dona Nobis Pacem“, Tarptautinis projektas
Vokietija – Lenkija – Lietuva.
5. MOKYKLOS RYŠIAI
5.1. 2017 m. mokykla užmezgė/ palaiko ryšius.
Mokykla palaiko glaudžius ryšius su visomis Utenos rajono ugdymo įstaigomis.
Ryšiai su muzikos ir meno mokyklomis: Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla. Anykščių
muzikos mokykla, Zarasų meno mokykla, Molėtų menų mokykla, Zarasų rajono Dusetų meno
mokykla, Visagino Česlovo Sasnausko meno mokykla, Nacionaline M.K.Čiurlionio menų
gimnazija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Užsienio partneriai: pelno nesiekianti asociacija „Musik und Leben“ (Vokietija, asociacijos
pirmininkas Maret Kurrar), Vschovo I pakopos valstybinės muzikos mokyklos bičiulių draugija
(Lenkija, asociacijos pirmininkė Ada Kniec), Preili meno mokykla (Latvija).
Mokykla bendradarbiauja su Utenos kultūros centru, Kūrybinių industrijų centru „Taurapilis“,
Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka, Rytų Aukštaitijos bigbendu, Utenos priekybos
centrais „Aušra“ ir „Nic“.
5.2. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į mokyklos veiklą 2016-2017 m.m.
Utenos meno mokyklos mokinių tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje (mokyklos veiklos
įsivertinimo duomenimis – 76 % tėvų), domisi mokinių pasiekimais.
Surengti 2 visuotiniai tėvų susirinkimai, 28 klasių tėvų susirinkimai, tėvų komiteto susirinkimas,
kurio metu išrinkti 3 tėvų atstovai į mokyklos tarybą.
Tėvai aktyviai prisidėjo organizuojant paramos akciją nuo gaisro nukentėjusiai Keraminų šeimai.
Mokinių tėvai yra įtraukiami į ugdymo procesą: dalyvauja akademiniuose koncertuose,
baigiamuosiuose egzaminuose, kasmet vykstančiame šeimų muzikavimo festivalyje „Vienu ritmu“
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rengia muzikines programas kartu su savo vaikais, bei dalyvauja kituose mokyklos renginiuose.
Mokinių tėvai skiria savo lėšas sudarydami sąlygas mokiniams dalyvauti įvairiuose konkursuose,
festivaliuose, koncertuose šalyje bei užsienyje.
5.3. 2017 m. mokyklos veiklos, pasiekimų viešinimas (kokios žinios, kur, kada kokiu tikslu...)
Visa informacija apie mokyklos veiklą skelbiama:
1. Mokyklos tinklapyje www.menas.utena.lm.lt; www.umm.lt
2. Facebook paskiroje utenos meno mokykla; Muzikos mokykla Utenoje.
3. Tiklapyje www.kulturautenoje.lt.
4. Utenos rajono savivaldybės tinklapyje www.utena.lt
5. Straipsniai apie Utenos meno mokyklą Utenos rajono spaudoje:
2017-01-11 Utenos diena -„Dviejų meno mokyklų jungtuvės: didesnis pasirinkimas ar
nuosprendis“.
2017-03-04 Utenos apskrities žinios - „Šokiai ir teatras tik po jungtuvių“.
2017-03-18 Utenos diena - „Labdaros vakaras sutelkė geros valios uteniškius „ (Paramos
koncertas Šv. Teresės šeimynai paremti).
2017-03-09 Utenis - „Konkurse „Tramtatulis“ – rekordinis dalyvių skaičius“ (R.
Garsonienė).
2017-02-23 Utenos apskrities žinios - „Nuskambėjo 11-asis pilietinės dainos festivalis
„Volunge šauk ąžuole“.
2017-02-25 Utenis - „ Moteris, kurią globoja mūzos“ (A. Misiukaitė).
2017-03-29 Utenos diena - „Skambus smuikininkų „Crescendo“ .
2017-04-08 Utenos diena - „ Uteniškė Čekijoje pripažinta geriausia“ (A. Dirmaitė) .
2017-03-18 Utenos diena - „Sudeikiuose literatai minėjo Kovo 11-ąją.“ (A. Misiukaitė).
2017-06-27 Utenos apskrities žinios - „Naujoje ugdymo įstaigoje – nauji darbai, nauji
rūpesčiai ir naujos perspektyvos“.
2017-08-19 Utenos diena - „Žinomo menininko namuose – ir keramikos dirbtuvės, ir
skulptūrų parkas“ ( G. Mazūras).
2017-08-22 Utenos apskrities žinios - „Apie skulptūrą, keramiką ir ne tik“ ( G. Mazūras)
2017-08-05 Utenos apskrities žinios - „Utena-kunigo A. Šukio sielovadinės tarnystės
pradžia“ (Vox animae).
2017-09-20 Utenis - „Kūryba, kuri nepalieka abejingų“ (J. Mitalienės paroda).
2017-09-06 Utenos diena - „Koncertas bažnyčioje sujaudino uteniškius“ (Dona Nobis
Pacem).
2017-09-23 Utenos apskrities žinios - „Parodose nuo klasikinės tapybos iki šiuolaikinių
technologijų“ (G. Armonaitienės mokiniai).
2017-10-12 Utenos apskrities žinios - „Besirenkantys būrelius uteniškiai panoro „atverti“
teatrinę užsklandą“.
2017-10-28 Utenos diena - „Muzikinių nominacijų 2017“ didįjį prizą laimėjo uteniškė
(Liepa Malinauskaitė).
2017-11-04 Utenos diena - „Uteniškei Astai Dirmaitei – ypatingas įvertinimas“.
2017-11-08 Utenis - „Utenos lietuvių ir švedų draugija švenčia 15 metų jubiliejų“
(Sietynėlis).
2017-11-11 Utenos diena - „Lietuvos scenos įžymybė – jaunas režisierius iš Utenos“
(UMM mokinys K. Jaroševičius).
5.4. Prašoma mokyklos savininko pareigas ir teises įgyvendinančių institucijų pagalba 2018
Didžiausia meno mokyklos problema – transportas, kuris reikalingas mokinių dalyvavimui
įvairiuose koncertuose, konkursuose.
Direktorius

Arūnas Katinas
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Priedas Nr. 1

Utenos meno mokyklos mokinių ir mokytojų veikla 2017 metais.
1.Mokinių pasiekimai tarptautiniuose, šalies ir rajono konkursuose
2017-02-16 Pilietinės dainos konkursas „Volunge, šauk ąžuole“ (UMM)
I vietos laureatai: choro UT RE MIO kamerinė grupė, instrumentalistų choro vokalinis
ansamblis, Mindaugas Baliukevičius, Neringa Vinikaitė.
II-vieta: Tilė Zarankaitė, Greta
Deniušytė, Silvija Kondrašaitė. III-vieta: Vaiva Paškevičiūtė, Viktorija Laurinėnaitė.
2017-02-17 II Tarptautinis akordeonistų konkursas „Liepsnojantys akordeonai“-Eva Rubinaitė (II
v. laureatė).
2017-02-25 Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis-konkursas „Muzikuokime drauge“
(Vilniaus Algirdo muzikos mokykla).
Laureatai: Justina Savickaitė, Dominyka Jonavičiūtė,
Adolis Paukštė, Karolis Grašis, Danielius Čekas, vyresniųjų saksofoninkų ansamblis, diplomantai
- Paulius Vaitiekėnas, Vakaris Jankauskas, jaunesniųjų saksofonininkų ansamblis.
2017-02-24 II -asis Veronikos Vitaitės tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas (UMM).
Laureatai: Mindaugas Baliukevičius ir Patricija Vilkaitė, Julija Nemeikaitė ir Vytautas Gervė,
Evelina Mikuckaitė ir Kamilė Lapinaitė. Diplomantai: Mykolas Barzda ir Tomas Babelis,
Austėja Ruskonytė ir Kamilė Kačinskaitė.
2017-03-04 VIII–asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Garsų vaivorykštė“. Patricija
Vilkaitė (III v. laureatė ir diplomas už geriausiai atliktą lietuviškos muzikos kūrinį).
2017-03-04 XI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų ansamblių festivalis – konkursas „Klasika ir
džiazas“ (Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla): Mindaugas Baliukevičius ( laureatas III vieta),
Vaiva Paškevičiūtė (laureatė), Martyna Šinkūnaitė (laureatė), Mykolas Barzda (II vietos
laureatas), Paulius Vaitiekėnas, Vakaris Jankauskas (II laipsnio laureatų diplomas).
Saksofonininkų ansamblis: Paulius Vaitiekėnas, Vakaris Jankauskas, Simonas Bikelis, Oskaras
Urbanovičius (III laipsnio laureatų diplomas), saksofonininkų ansamblis Adolis Paukštė, Karolis
Grašis, Julius Šimelis, Danielius Čekas (III laipsnio laureatų diplomas), Ignas Jakaitis –
(diplomantas).
2017-03-18 III Lietuvos mokinių konkursas „Muzikos olimpas“, Mindaugas Baliukevičius
(laureatas- I vieta), Jorūnas Janaudis (laureatas – III vieta), Eva Rubinaitė (diplomantė).
2017-03-16 IV Respublikinis vokalinių ansamblių šventė- konkursas „Pasiimsiu paukščio balsą“
(Kupiškio meno mokykla) Chorinio dainavimo 4 kl. ansamblis (diplomantai).
2017-03-18 VI Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Judančio pasaulio ritmais“ (Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokykla) Martyna Šinkūnaitė ir Danielius Čekas.
2017-03-15 II Respublikinis styginių instrumentų pjesių konkursas „Crescendo“ laureatai:
Ieva Žlabickaitė, Lukrecija Dubravaitė , diplomantė Vingailė Rinkevičiūtė.
2017-03-25 Respublikinis solfedžio konkursas “Kaunas-2017“ - Jorūnas Janaudis (laureatas),
Naglis Šuliokas (diplomantas).
2017-03-26 Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“
(Molėtai). Laureatai - kapela ,,Sietynėlis“(Jonas Ilčiukas, Deividas Pernavas, Augustinas
Maniušis, Mindaugas Didžiokas, Eligijus Šinkūnas).
2017-03-30 I-asis respublikinis solistų ir kamerinių ansamblių festivalis-konkursas “Pūtikai ir jų
draugai 2017” Laureatai: Mykolas Barzda Mindaugas Baliukevičius Paulius Vaitiekėnas, Vakaris
Jankauskas Martyna Šinkūnaitė, Danielius Čekas, Adolis Paukštė, Karolis Grašis, Vaiva
Paškevičiūtė, Ignas Jakaitis. Diplomantai saksofonininkų ansamblis, fleitininkų ansamblis.
2017-03-30 respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Klajojanti muzika“ (Zarasų meno mokykla).
Vėjūnė Valiulytė (laureatė.)
2017-03-30 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas Čekijoje, Prahoje „PRAGUE STARS“ - Asta
Dirmaitė (I vietos laureatė).
2017-03-31 I Respublikinis muzikos ir meno mokyklų fortepijoninės muzikos konkursas
„Klajojanti muzika“. Laureatai Jorūnas Janaudis, Viktorija Vansevičiūtė. Diplomantė Beatričė
Bartuševičiūtė.
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2017-04-02 Armonikininkų varžytuvės Širvintose Vaikų varžytuvės ,,Mažoji armonika“.
Laureatai: Jonas Ilčiukas, Augustinas Maniušis, Mindaugas Didžiokas, Augustinas Maniušis,
kapela „Mažasis Sietynėlis“.
2017-04-05
Tarptautinis Jaunųjų atlikėjų konkursas „Muzikos talentų lyga“. Brigita
Klimašauskaitė (diplomantė).
2017-04-08
XV respublikinis L. Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalis –
konkursas – Mindaugas Baliukevičius (laureatas)
2017-04-08 V Respublikinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Stygų šėlsmas“.
Laureatė Ieva Žlabickaitė, diplomantai - Eva Rubinaitė, Vingailė Rinkevičiūtė, Lukrecija
Dubravaitė, smuikų ansamblis :Ieva Inčerytė, Urtė Prievelytė, Vingailė Rinkevičiūtė ir Lukrecija
Dubravaitė.
2017-04-17 V respublikinis jaunujų pianistų konkursas “Musica amabile” - Mykolas Barzda ,
Evelina Mikuckaitė (diplomantai).
2017-04-22 Muzikuojančių šeimų festivalis - konkursas ,,Gaidų pynė“ 1 turas Panevėžys.
Nugalėtojai, pakviesti dalyvauti II ture Vilniuje: kapela ,,Mažasis Sietynėlis“ (Aistė Litinskaitė,
Viktorija Čižaitė, Elgar Kerimov, Aisel Marija Kerimova ir Lėja Litinskaitė).
2017-04-22 IV Respublikinis muzikos ir meno mokyklų konkursas “Iš muzikos lobių skrynios”
Justina Savickaitė, Gabija Urbanavičiūtė, Bazilė Juknelė (diplomantai).
2017-04-22 II Respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir
kamerinių ansamblių konkursas - Jorūnas Janaudis (II vietos laureatas).
2017-04-28 Tarptautinis vokalinės muzikos konkursas „Lėkime dainų sparnais 2017“, Rokiškis,
laureatai (I v.)-mišrus ansamblis ir solistaės : Viktorija Laurinėnaitė (IIv.) Ramunė Urbonaitė
(diplomantė.
2017-04-28 Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas “Skambinu su draugu” Julija
Nemeikaitė ir Vytautas Gervė (laureatai). Evelina Mikuckaitė Kamilė Lapinaitė (laureatai),
Mykolas Barzda ir Tomas Babelis (diplomantai), Mindaugas Baliukevičius ir Žemyna Narkūnaitė
(diplomantai).
2017-04-30 Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“,
nacionalinio turas (Kaunas) :Mindaugas Didžiokas, Eligijus Šinkūnas (laureatai), kapela
,,Sietynėlis“ Jonas Ilčiukas, Deividas Pernavas, Augustinas Maniušis (diplomantai).
2017-05-05 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai“ – Patricija Vilkaitė, Benas
Kavoliūnas, Urtė Pipiraitė, Vėjūnė Valiulytė, Lukrecija Dubravaitė, Eva Rubinaitė (laureatai),
Julija Dudko, Jogaila Juknelis, Vingailė Rinkevičiūtė, Evelina Peršonytė, Simonas Bartkus, Ignas
Jakaitis (diplomantai).
2017-05-12 Plk. P. Saladžiaus šaulių 9 rinktinės meno kolektyvų apžiūra - Aleksas Dičius ( III v.
diplomantas).
2017-05-26 „Jaunojo vargonininko“ festivalis – konkursas, Jorūnas Janaudis ir Tomas Babelis
diplomantai.
2017-06-07 11-asis Tarptautinis meno ir muzikos atlikėjų konkursas – festivalis „Baltosios naktys
2017“ Sankt–Peterburge. Asta Dirmaitė – III vietos laureatė.
2017-10-28 –11-01 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „BRIDGES MAGIC OF
BUDAPEST“ Vengrijoje, Mindaugas Baliukevičius, Patricija Vilkaitė (I v. laureatai), Asta
Dirmaitė - Grand Prix.
2017-11-11 V-asis Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas skirtas Leonui Povilaičiui atminti ,
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla. Vėjūnė Valiulytė (laureatė).
2017-11-25 VII-asis tarptautinis konkursas ,,ARMONIKIERIŲ DU@I" Molėtų kultūros centre.
Jonas Ilčiukas ir Deividas Pernavas (žiūrovų prizas), Lukas Gaižutis ir Elgar Kerimov
(paskatinamasis prizas).
2017-11-30 IV Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas „Kaunas Sonorum 2017“
Patricija Vilkaitė.
2017-12 -02 XI Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „Tautiniai akcentai muzikoje“.
2017-12 -09 IX Respublikinis J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkursas.
2017-12-14 Aukštaitijos regiono jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui, Panevėžio Meno mokykla (Viktorija Laurinėnaitė).
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2017-12-15 Respublikinis
meno mokykla.

instrumentinės muzikos konkursas „Žiemos pasaka“ Švenčionėlių

2.Dailės mokinių dalyvavimas konkursuose
2017-.11- 12 mėn. V tarptautinis grafikos miniatiūrų konkursas, Gabija Ryliškytė II vieta (16- 19
m. kategorijoje).
2017-11-28 Kalėdinių dekoracijų konkursas, Utena NIC prekybos centras
3.Mokinių meninė veikla muzikos festivaliuose
2017-03-28,29,30 Festivalis „Kamertonas 2017“.
2017-02-25 Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis “Muzikuokime drauge”.
2017-03-02 XXXVI Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos konferencija seminaras –
praktikumas.
2017-03-04 IV Respublikinis festivalis „Skambioji fleita“ Kauno M. Petrausko muzikos mokykla
2017-03-10 Šeimyninio muzikavimo festivalis “Vienu ritmu”.
2017-03-25 IX tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis – konkursas
„Sąskambiai 2017“.
2017-04-05 VIII šalies akordeono muzikos festivalis „Pavasario spalvos“.
2017-04-07 Rytų Aukštaitijos meno ir muzikos mokyklų festivalis „Aukštaitijos viltys“.
2017-04-16 Velykų šventė Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje.
2017-04-23 Respublikinis muzikos (meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalis
„Mokytojas ir mokinys“.
2017-04-25 Festivalis „Skambėk, pavasarėli“ Vilniaus Balsių mokykloje .
2017-04-27 V Respublikinis styginių instrumentų festivalis "Sparnai jaunystei".
2017-05-17 VI profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis „Aukštaitijos
talentai 2017“.
2017-10-24 Utenos meno mokyklos fortepijono klasės mokinių festivalis “Jaunieji virtuozai”.
2017-11-22 VI respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis.
2017-11-17 II –asis respublikinis festivalis „Vaikystės perlai“ Kėdainių muzikos mokykla.
2017-11-25 XVIII –asis respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis „Šokių pasaulyje“.
2017-12-06 XVIII-asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis ARCO.
4.Mokinių meninė veikla renginiuose (koncertai, parodos)
2017-01-11 Koncertas, skirtas Sausio 13-tai, UKC.
2017-02-04 Regioninis skaitovų konkursas Krašuonos gimnazijoje.
2017-02-15 Liturginiai giedojimai, Vyžuonos, Utenos r. ( Ansamblis „VOX ANIMAE“).
2017-02-15 Koncertas Nepriklausomybės dienai paminėti A. Šapokos gimnazijoje.
2017-02-15 Koncertas A. ir M. Miškinių bibliotekoje J. Rudoko knygos „Žygis į
Nepriklausomybę: kaip gimė Lietuvos Respublika“ pristatymas.
2017-02-15 Vasario 16 d. koncertas Socialinės globos namuose (kapelos -„Mažasis sietynėlis“,
“Sietynėlis‘, “Sietynas“).
2017-02-21 Paramos koncertas “Kad vėl skambėtų namai”.
2017-02-28 Menininkų Užgavėnės.
2017-03-06 Giesmės ir dainos cikle ,,Teologas bibliotekoje“, Utenos A. ir M.Miškinių viešoji
biblioteka (Ansamblis „VOX ANIMAE).
2017-03-07 Koncertas Utenos rajono ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams “Mūsų draugai - muzikos
instrumentai”.
2017-03-10 Šeimų muzikavimo festivalis „Vienu ritmu“ .
2017-03-17 Labdaros koncertas Utenos kultūros centre.
2017-03-22 Akordeono klasės mokinių koncertas tėvams „Šokantys pirštai“.
2017-03-31 Kamerinių ansamblių festivalio „Kamertonas“ baigiamasis koncertas.
2017-04-04 Dievo Apvaizdos bažnyčioje kursų “Alfa” uždarymo koncertas.
2017-04-07 Dusetų dailės galerijos fotografų kūrybos parodos atidarymas UKC.
2017-04-17 Teatralizuotas renginys Velykos UKC.
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2017-04-21 Utenos muzikos mokyklos absolventų koncertas “Muzika, priklausome tau…”.
2017-04-26 Kompozitoriaus Gedimino Purlio fortepijoninių pjesių albumo “Ir aš mažas buvau”
pristatymas-koncertas.
2017-04-26 Knygų mugė Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
2017-05-02 Chorinio dainavimo specializacijos antrojo muzikos instrumento mokinių koncertas
“Dainuojantys klavišai 2017”.
2017-05-05 Spaudos ir žodžio laisvės šventė Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“.
2017-05-05 Koncertas skirtas motinos dienai „Tau mama“ Daugailių pagrindinėje mokykloje.
2017-05-09 Koncertas “Tau, mamyte!”.
2017-05-09 Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos renginyje (kapelija „Sietynėlis“).
2017-05-11 Utenos Vyturių progimnazijos 40 – metis .
2017-05-11 Edukacinis koncertas “J.F.Haidnas- klasicizmo epochos šviesulys”.
2017-05 -12 Edukacinis koncertas Utenos rajono pirmų klasių mokiniams "Muzikos instrumentų
pasaulyje".
2017-05-12 Šaulių organizacijos saviveiklinių kolektyvų konkursas.
2017-05-14 Šeimų koncertas ,,Linksmai ir drauge“ Kupiškyje (kapela „Mažasis sietynėlis“).
2017-05-17 Violetos ir Virgilijaus Gasparaičių tapybos darbų parodos ,,Ieškojimai“ atidarymas
(Daugailių kultūros centras).
2017-05-20 Gegužinė Švenčionių rajone (kapelija „Sietynėlis“).
2017-05-23 Gegužinė UMM (Kapelos „Mažasis sietynėlis“, “Sietynėlis“ ir F.a.“Sietynas“).
2017 -05 -24 Koncertas „Pavasarinės fleitos“ UMM.
2017- 05- 25 Utenos „Saulės“ gimnazijos paskutinio skambučio šventė.
2017- 05- 25 Akordeono klasės mokinių koncertas „Pavasario nuotaikos“ UKC dailės galerijoje
2017-05-24 Koncertas "...kas tu esi dainele?".
2017-06-01
Koncertas vaikų gynimo šventei paminėti
(Kūrybinių industrijų centre
„TAURAPILIS“).
2017-06-04 Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis“
laureatų koncertas Kernavėje.
2017-06-02 Arklio muziejus, Anykščių r. (kapelos ,,Sietynėlis“ ir Utenos šokių klubo muzikantai)
2017-06-03 Šventė ,,Sekminės“ Griūčių kaime (Kapela „Sietynėlis“) .
2017-06-14 Juodojo kaspino dienos minėjimas Kuktiškėse.
2017- 06-10 Antaninės Kaltanėnuose.
2017-06-16 Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos ,,Guboja“ parengto projekto ,,Neįgaliųjų
bendruomenės mugė“, koncertas ,,Būkime kartu“ (kapela „Sietynėlis“).
2017-06-23 UKC Joninės (kapela „Sietynėlis“).
2017-07-29 Giedojimai ‚,Duokiškio baladės“, Duokiškis, Rokiškio r. (ansamblis „VOX
ANIMAE“).
2017-09-01 (02 d.) Taikos simfonija ,,Dona Nobis Pacem“, Tarptautinis projektas Vokietija –
Lenkija – Lietuva. Utenos meno mokykla, Utenos Dievo apvaizdos bažnyčia.
2017-09-08 Utenos rajono tautodailininkų knygos ,,Nalšios piliakalniai“ pristatymas, Utenos
kraštotyros muziejus.
2017 09-08 Gėlių kilimo kūryba Utenos miesto šventei.
2017-09-09 Utenos meno mokyklos lauko dirbtuvės Utenos miesto šventės metu.
2017-09-09 Oficialus Utenos rajono mero užsienio svečių ir delegacijų priėmimas (Utenos
kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“).
2017- 09-16 Vyžuonų bendrijos „Vyžuona“ jubiliejaus šventė.
2017-09-17 Koncertas Liturginės parodos atidarymo proga, Kamajai, Rokiškio r.-(Ansamblis
„VOX ANIMAE“).
2017-09-21 Lietuvos Respublikos Seime atidaryta projekto ''Utenos kraštas vaikų ir jaunimo
dailės kūriniuose'' paroda.
2017-09-22 „Individualistų“ tapybos parodos atidarymas Utenos kultūros centre.
2017-09-22 Autobusų stotelės dekoravimas.
2017-09-29 Policijos – Angelų Sargų – dienos paminėjimas Utenos kūrybinių industrijų centre
„Taurapilis“.
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2017-10-02 Koncertas, skirtas Pasaulinei muzikos dienai.
2017-10-05 Koncertas, skirtas Tarptautinei Mokytojų dienai Utenos „Saulės“ gimnazijoje.
2017-10-04 Namų idėjų centre baigiamųjų dailės mokinių darbų paroda.
2017-10-05 Koncertas, skirtas Tarptautinei Mokytojų dienai Utenos Aukštakalnio progimnazijoje
2017-10-12 „Saugiai į mokyklą – saugiai į namus“ ( kartu su Utenos policijos komisariato
pareigūnėmis Daiva Maselskiene ir Agnė Steponavičiene).
2017-10-25 Išvyka į Vilniaus NDG – /parodų aplankymas/ –Vilniaus piešimo mokykla.
Vilniaus vaizdai – topofilija. Pastovios Lietuvos XX a. Dailės dailininkų darbų ekspozicija.
Radvilų rūmuose dailės paroda –Nacionalinis ir tautinis lietuvio kostiumas.
2017-10-27 Utenos lietuvių ir švedų draugijos 15 metų jubiliejus. A. ir M.Miškinių viešoji
biblioteka (kapela „Sietynėlis“).
Galerija ‘Vartai‘. Pasivaikščiojimas po senamiesčio erdves –pokalbis apie architektūrą.
2017-10-27 Flashmob‘as Utenos PC Aušra (choras „UT RE MIO“).
2017-10-27 Helouvino šventė dailės pradinukams.
2017-11-09 Rytų Aukštaitijos džiazo forumas, UMM.
2017-11-14 Rytų Aukštaitijos džiazo forumas, Zarasų meno mokykla.
2017-11-15 Paskaita - koncertas UTAU klausytojams A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje
„Klasicizmo genijaus atradimai“.
2017-11-16 Koncertas Aukštakalnio progimnazijos ,,Žiburio“ skyriaus mokiniams renginyje
,,Linksmoji ,,Žiburio“ pertrauka“.
2017-11-16 Koncertas ir paroda „Spalvotas pasaulis“ skirtas tolerancijos dienai, UMM.
2017-11-19 Tarptautinis projektas Taikos simfonija ,,Dona Nobis Pacem“, koncertas Vokietijoje.
2017-11-22 Koncertas šv. Cecilijai, Kamajai Rokiškio r. (ansamblis „VOX ANIMAE“).
2017-11-25 Koncertas-akcija „Spalvoto meduolių diena“ PC „Aušra“.
2017-11-29 Paramos koncertas Utenos kultūros centre.
2017-11-30 Advento popietė „Atrandu džiaugsmą gyventi gyvenimą“ Utenos kraštotyros
muziejuje.
2017-11-30 Renginys rajono mokiniams smurto prevencijos tema (organizuojamas drauge su
Utenos rajono policijos komisariatu).
2017-12-01 Koncertas “Groju su mokytoju”.
2017-12-07 Koncertas „Polifonija sakralinėje erdvėje“ Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje.
2017-12-12 Advento renginys A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje UTAU nariams.
2017-12-13 Paskaita- koncertas A. ir M.Miškinių viešojoje bibliotekoje „Klasicizmo genijaus
atradimai“ .
2017-12-14 Adventinė poezijos ir muzikos popietė Rapolo Šaltenio progimnazijoje.
2017-12-14 Advento koncertas „Po angelo sparnu“..
2017-12-13 Akordeono klasės mokinių koncertas „Žiemos pasaka“ UMM.
2017-12-15 Fleitos klasės mokinių koncertas „Fleitų Kalėdos“ UMM.
2017-12-20 Advento koncertas Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.
2017-12-20 Koncertas „Kalėdų belaukiant“.
2017-01-27, 2017- 02 -17, 2017 -03 -17, 2017- 04- 07, 2017 -05 -19 Folkloriniai šokiai UKC (
kapela ,,Sietynėlis“, f.a. ,,Sietynas“ būgnininkai).

