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VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĖ MUZIKOS MOKYKLA
2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Mokinių skaičius įstaigoje – 2133.
2. Mokykloje veikiančios metodinės grupės.
Metodinė grupė
Fortepijono dalyko
Smuiko/Arfos dalykų
Violončelės/Kontraboso dalykų
Klasikinės gitaros dalyko
Teorinių dalykų
Liaudies instrumentų dalykų
Chorinio dainavimo dalyko
Chorinio dainavimo bendrojo fortepijono dalyko
Akordeono dalyko
Pučiamųjų instrumentų dalykų
Džiazo ir populiariosios muzikos dalykų
Vokalo dalyko
Bendrojo fortepijono dalyko

Metodinės grupės pirmininkas
Regina Jurkonienė, Algimantas Velička
Irina Kirzner
Tatjana Kuc
Agnė Varanavičienė
Svetlana Puidokienė, Enrika Džiaugienė
Nerijus Martinaitis, Aistė Bružaitė
Steponas Mikas, Virginija Katinienė
Jurga Šarkuvienė, Veslava Sulžicka
Raimondas Jakutis, Nijolė Vigelienė
Vilija Filmanavičienė, Algirdas Šuminas
Arūnas Navakas, Rimantas Jurkonis
Laima Domikaitė - Kvaraciejienė
Snieguolė Kliunkienė, Vaiva Blažienė

3. Savaitinių valandų skaičius skirtas įstaigai - 7240,86.
4. Duomenys apie specialybes.
Dalykas
Birbynė
Kanklės
Chorinis dainavimas
Klasikinis fortepijonas
Styginiai (smuikas, arfa, violončelė,
klasikinė gitara, kontrabosas)
Džiazo ir populiariosios muzikos (gitara,
saksofonas, trimitas, fortepijonas,
mušamieji instrumentai)
Vokalo (klasikinis dainavimas, estradinis
dainavimas, džiazinis dainavimas)
Akordeonas
Mušamieji ir pučiamieji instrumentai
(fleita, obojus, klarnetas, fagotas, trimitas,
valtorna, trombonas, eufonija, vibrafonas,
tūba, saksofonas).
Iš viso:

Mokinių
skaičius
58
66
425
301
397

Iš jų besimokančių
I-oje pamainoje
2
1
4
2

Iš jų besimokančių
II-oje pamainoje
56
65
425
297
395

452

3

449

82

2

80

57
295

4

57
291

2133

18

2115
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5. Mokinių mokestis už mokslą.
Specialybė

Birbynė
Kanklės
Chorinis dainavimas
Klasikinis fortepijonas
Styginiai (smuikas, arfa, violončelė,
klasikinė gitara, kontrabosas)
Džiazo ir populiariosios muzikos (gitara,
saksofonas, trimitas, fortepijonas,
mušamieji instrumentai, klasikinis
dainavimas, estradinis dainavimas, džiazinis
dainavimas)
Akordeonas
Mušamieji ir pučiamieji instrumentai (fleita,
obojus, klarnetas, fagotas, trimitas, valtorna,
trombonas, eufonija, vibrafonas, tūba,
saksofonas).

Suma

21.72
21.72
21.72
21.72
21.72

100 proc. atleistų
nuo mokesčio
mokinių skaičius
I
II
pusmetis pusmetis
1
1
2
3
3
4
1
1
6
10

Mokančių 8,69 Eur
mokinių skaičius
I
pusmetis
2
1
11
2
15

II
pusmetis
2
1
13
3
16

21.72

12

13

2

3

21.72
21.72

1
7

2
8

4
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6. Mokykloje veikiantys kolektyvai.
Eil.
Kolektyvo pavadinimas
Nr.
1
Simfoninis orkestras
2
3

Violončelių ansamblis
Jaunių choras „Viva voce“

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jaunių choras „Andante“
I kl. jaunučių choras
II kl. jaunučių choras
III kl. jaunučių choras
Pianistų jaunučių choras
Bigbendas
Fleitų orkestras
Džiazo orkestras
Liaudies instrumentų orkestras

13

Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“

14
15
16
17
18
19

Vokalinis džiazo ansamblis
Senosios muzikos ansamblis „Lirum“
Postfolkloro grupė „Šilo paukščiai“
Akordeonininkų orkestras
Styginių orkestras
Džiazo ansamblis

Vadovas
Modestas Barkauskas,
Artūras Alenksas
Tatjana Kuc
Virginija Katinienė,
Raimondas Katinas
Auksė Stankevičienė
Steponas Mikas
Natlija Krupavičiūtė
Elvyra Pliopienė
Aldona Einorienė
Albinas Kučinskas
Marius Pupkovas
Arūnas Navakas
Nerijus Martinaitis,
Žilvinas Rukas
Jolita Matkienė, Vytautas
Kiminius
Giedrė Rimšaitė
Auksė Stankevičienė
Irma Asinavičienė
Raimondas Jakutis
Loreta Pugačiukienė
Kęstutis Vaiginis

Mokinių skaičius
kolektyve
84
6
146
75
63
57
61
86
70
25
15
35
8
20
10
13
30
67
8
2

Džiazo kvartetas
Kantri ansamblis
Styginių kvartetas
Kanklių trio

20
21
22
23

Vytautas Labutis
Algirdas Klova
Irina Kirzner
Jolita Matkienė

4
6
4
3

7. Duomenys apie mokyklos vadovus (direktorių, pavaduotojus).
Etato
pavadinimas
Direktorė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Projektų ir
metodinės
veiklos
koordinatorius

Išsilavinimas

Vardas,
pavardė
Laimutė
Užkuraitienė
Irena
Karsokienė

Aukštasis

Leokadija
Buchmalecienė

Aukštasis

Marijona
Simonaitienė

Aukštasis

Gintautas
Žemaitis

Aukštasis

Vaida
Beinarienė

Aukštasis

Kvalifikacija

Muzikos
mokytojo
Orkestro solisto,
atlikėjo
pedagogo, teisės
magistro
Dirigento,
pedagogo,
atlikėjo
Dirigento,
pedagogo,
atlikėjo
Muzikos ir
dainavimo
mokytojo
Muzikos
kompozitoriaus,
pedagogo

Aukštasis

Pedagoginis
stažas
52
35

52

Vadybinis
Vadybinė
stažas
kvalifikacinė
kategorija
37
I vadybinė
kategorija
30
I
vadybinė
eksperto
kategorija
37
II vadybinė
kategorija

47

37

28

-

12

-

II vadybinė
kategorija

268

225

223

223

50

52

71

43
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Ekspertų

Metodininkų

Vyresn. mokytojų

Iš jų: mokytojų

Atestuotų 2017-2018 m.m.
skaičius

Ekspertų

Metodininkų

Vyresn. mokytojų

Mokytojų

Viso atestuotų įstaigoje

Iš jų su aukštuoju
išsilavinimu

Viso pedagogų įstaigoje

Viso darbuotojų įstaigoje

8. Duomenys apie pedagogus.
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9. 2017-2018 m. m. veiklos plano prioritetai ir rezultatai.
1. Sutelkti mokyklos bendruomenės pastangas šventiškai ir iškilmingai paminėti Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų; mokyklos 70-mečio jubiliejų.
2. Deramai atstovauti mokyklą 100-mečio Dainų šventėje „Vardan tos...“.
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3. Gerinti ugdymo kokybę ir mokymosi pagalbos teikimą.
4. Siekti psichologiškai palankos aplinkos, kad vaikai būtų saugūs, sveiki ir laimingi.
5. Puoselėti savarankišką ir savitą mokyklą.
Efektyvus mokyklos darbas. Pasižymi kultūrine ir menine raiška, išsiskiria savitumu,
reikšmingumu, aktualumu, meninių formų ir žanrų įvairove. Ryškūs koncertai, renginiai, jauki
mokyklos aplinka, išaugęs meninių kolektyvų profesinis lygis. Visa tai pritraukia ne tik mokyklos, bet
ir miesto bendruomenę.
1. Šie metai išskirtiniai, švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Šiai iškiliai datai
organizuota daugybė renginių, koncertų, projektų, festivalių: „Lietuvos muzikos akimirkos“; „Mano
gimtinės dainos“; chorinės muzikos festivalis „Daina Lietuvai“, Lietuvių kompozitorių kūryba
fortepijonui ir pučiamiesiems instrumentams; simfoninio orkestro koncertas Minsko nacionalinėje
filharmonijoje; choro „Viva voce“ koncertai Druskininkuose, Vievyje ir kita. Visa eilė renginių skirti
mokyklos 70-mečio jubiliejui paminėti, finalinį koncertą įrašė LRT.
2. Dainų šventėje „Vardan tos...“ mokyklą atstovaus 2 jaunių chorai: „Viva voce“, „Andante“,
liaudies instrumentų orkestras, Bigbendas, liaudies instrumentų ansamblio „Ievarėlis“ kanklių grupė.
Visi minėti kolektyvai sėkmingai pasirodė kolektyvų atrankose. Įvertinti aukščiausiais balais. Dainų
šventėje dalyvaus virš 400 mokinių.
3. Organizuojant ugdymo kokybės gerinimą ir motyvaciją skatinama mokinius dalyvauti įvairiuose
konkursuose, projektuose, festivaliuose. To pasekoje pagerėjo mokinių ugdymo profesinis lygis.
Sudarytos sąlygos puoselėti saviraiškos poreikius, kūrybiškumą, tautinę ir kultūrinę savimonę,
komunikacinius gebėjimus bei formuoti vertybines nuostatas.
Pasiekimai 2017-2018 mokslo metais: parengta - 8 tarptautiniai ir 13 respublikinių projektų;
dalyvauta - 27 tarptautiniuose (laureatais tapo 43 mokiniai), 26 respublikiniuose (laureatais tapo 34
mokiniai) ir 10 miesto (laureatais tapo 45 mokiniai) konkursuose; parengta - 5 tarptautiniai festivaliai;
dalyvauta - 10 respublikiniuose ir 12 miesto festivaliuose; surengti mokinių koncertai Vilnius miesto
visuomenei.
4. Mokyklos mikroklimatas - tai vienas svarbiausių prioritetų mokyklos bendruomenei. Jis sąlygoja
mokinių savijautą mokykloje. Vadovybės iniciatyva skatinamas maksimalus ugdytinių dalyvavimas
kolektyvinio muzikavimo procese, sudarant sąlygas ir laiduojant ankstyvąją specializaciją ypač
gabiems vaikams. Mokykloje įkurti 23 meniniai kolektyvai. Kiekvienas besimokantis turi galimybę
muzikuoti bent viename iš jų ir puoselėjant savo kūrybines galias. Mokyklą garsina meniniai
kolektyvai: simfoninis orkestras, choras „Viva voce“, fleitų orkestras, akordeono orkestras, džiazo
ansamblis ir kiti. Kolektyvai reprezentuoja mokyklą ne tik šalyje, Europoje, bet ir tolimiausiuose
pasaulio kraštuose (JAV, Japonijoje).
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Individualūs užsiėmimai su mokiniu mokytojui suteikia išskirtinę galimybę pajuti jo psichologinę,
emocinę būseną, padėti spręsti problemas ir pagelbėti ugdomajame procese. Prieš baigiamuosius
egzaminus teikiamos konsultacijos. Mokinys stebimas, ugdymo prognozuojama pažanga aptariama su
tėvais.
5. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla - kultūros centras, žinantis savo siekius,
vertinantis ir bedidžiuojantis savo pasiekimais. Turime unikalią patirtį organizuojant tarptautinius
projektus, seminarus, edukacines - koncertines keliones. Bendruomenės nariai dalyvauja kuriant
mokyklos viziją, filosofiją, teikia pasiūlymus įgyvendinant mokyklos strategiją. Bendruomenė atvira
naujovėms ir puoselėjanti mokyklos tradicijas. Čia vertinamas komandinis darbas, profesinio
tobulėjimo siekis, atsakomybės supratimas. Svetinga, saugi aplinka, tėvų dalyvavimas mokyklos
veikloje – sėkmės garantas.
Mokykloje rūpinamasi ugdymo rezultatais, ugdytinių pasiekimais. Tai atliekama sistemingai.
Išvados naudojamos mokyklos veiklos kokybei gerinti.
Įgyvendinant tarptautinius, respublikinius, miesto projektus remiamasi komandiniu darbu.
Atsižvelgiama į mokyklos prioritetus ir vidaus analizės išvadas.
Vaiko pasaulis tobulės, dalyvaujant mokiniams skirtinguose projektuose, derinant įvairias
muzikines veikos rūšis, plečiant dalykų integraciją, gerinant mokinio gyvenimo kokybę, vystant naujus
socialinius įgūdžius.
10 . 2017-2018 m. m. veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatai.
Tikslai
Ugdyti mokinių
kūrybiškumą,
pilietiškumą, šiandien
mokiniui reikalingas
kompetencijas ir
gebėjimus.

Uždaviniai
1. Įvertinti ir skatinti
mokinių iniciatyvas.
Sudaryti sąlygas mokinių
saviraiškai, skatinti
kiekvieno mokinio
asmeninę pažangą.
2. Skatinti mokinius
dalyvauti mokyklos, bei
šalies renginiuose.
3. Ugdyti mokinių
profesinį meistriškumą.

Rezultatai
500 mokinių dalyvauja renginiuose, skirtuose Lietuvos
100-mečiui paminėti (Dainų šventėje „Vardan tos...“
dalyvaus chorai „Viva voce“, „Andante“, liaudies
instrumentų orkestras, Bigbendas, kanklių ansamblis,
akordeonininkų orkestras).
400 mokinių (choras „Viva voce“, orkestrai) dalyvavo
mokyklos 70-mečio jubiliejuje.
Mokyklos Bigbendas (50 mokinių), akordeonininkų
orkestras (30 mokinių), džiazo ansambliai (25
mokiniai), vokalinis džiazo ansamblis (30 mokinių)
nuolat dalyvauja įvairiuose miesto bei šalies
renginiuose.
300 mokinių dalyvavo nacionaliniame Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų konkurse.
80 mokinių dalyvavo respublikiniame projekte
„Lietuviškos muzikos akimirkos“.
5

Plėtoti mokyklos
bendradarbiavimo
kultūrą.
Plėtoti partnerystę su
užsienio šalimis.
Dalyvauti
tarptautiniuose
projektuose,
konkursuose,
festivaliuose.

1. Skatinti ir įvertinti
mokytojų bei mokinių
iniciatyvas ir pasiekimus,
dalyvaujant konkursuose,
festivaliuose.
Užmegzti tarpusavio
bendradarbiavimo ryšius,
pažinti kitų šalių kultūrą,
muziką.
2. Stiprinti tėvų
vaidmenį, organizuojant
edukacines-koncertines
keliones.

Mokykloje veikia 23 meniniai kolektyvai. Juose
dalyvauja 896 besimokančių mokinių.
150 mokinių dalyvavo tarptautiniame projekte „Erasmus
plius“ „Muzika mus motyvuoja geriau mokytis“
(projekto
dalyviai:
mokyklos
choras
„Viva
voce“,Vokietijos, Italijos, Turkijos, Lenkijos jaunimas).
Mokyklos pučiamųjų skyriaus mokiniai ir mokytojai
dalyvavo bendrame „Erasmus plius“ projekte su
Šveicarijos pučiamųjų orkestru.
Jaunių choras „Viva voce“ 2018-04-29 tarptautiniame
chorų konkurse Slovakijoje pelnė tris I-as vietas
skirtingose kategorijose ir laimėjo konkurso Grand Prix.
Plėtojant tarptautinę partnerystę surengta edukacinėskoncertinės kelionės į Suomiją, Lenkiją, Baltarusiją,
Švediją, Japoniją. Edukacinėse kelionėse dalyvavo 250
mokinių (choras „Andante“, simfoninis orkestras,
liaudies instrumentų orkestras).
Akordeonininkų orkestras dalyvavo edukacinėje koncertinėje kelionėje Monake, Italijoje, Šveicarijoje,
Čekijoje.
Tarptautinis džiazo festivalis ,,Kinder Jazz Festival“
Sankt Peterburge, kuriame dalyvavo mokyklos džiazo
ansamblis.
Vokalo skyriaus mokiniai ir mokytojai vyko į edukacinę
– koncertinę kelionę Goldap miestą (Lenkija).
Tarptautinis pučiamųjų instrumentų konkursas „Ventus
musicale, kurį organizavo pučiamųjų instrumentų
metodinė grupė.
Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė
akvarelė“.
XIX tarptautiniame akademinės muzikos daugiastygių
instrumentų atlikėjų konkurse „Jūrmala 2018“
laureatėmis tapo 2 mokyklos mokinės.
Senosios muzikos ansamblis „Lirum“ dalyvavo
Valstybės atkūrimo 100-mečio bendrame organizuotame
renginyje su Biržų krašto muziejumi.
Azerbaidžano muzikos koncertas bendradarbiaujant su
Azerbaidžano Respublikos ambasada.
Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė
akvarelė“; tarptautinis Liutauro Vėbros obojininkų
6

čempionatas. Dalyviai – Vilniaus Balio Dvariono
dešimtmetės muzikos mokyklos, M. K. Čiurlionio menų
mokyklos, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos,
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos
mokiniai,
Vilniaus
Juozo
TallatKelpšos
konservatorijos, Danijos Karališkosios akademijos,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir kiti.
Viso virš 500 dalyvių.
Mokinių koncertai šv. Petro ir Povilo, šv. Ignoto, šv.
Juozapo bažnyčiose (dalyviai: mokyklos kolektyvai,
solistai), kurį tradiciškai organizuoja pučiamųjų
instrumentų metodinė grupė
Kurti saugią, jaukią ir
kultūringą aplinką,
laiduojančią gerą
ugdymosi kokybę.
Nuolatinis mokytojų
dėmesys kiekvienam
vaikui, jo lavinimas,
ugdymas, gebėjimams
siekiant ugdyti meilę
pasirinktinam dalykui,
lavinti muzikinį
skonį, vertybių
sampratą – kiekvieno
mokytojo siekis.

1. Ugdyti mokinių
kultūrą, pasididžiavimą
savo mokykla jausmą.
2. Efektyvinti mokytojų
veiklą, stiprinti mokyklos
bendruomenę.
3. Skatinti ir įvertinti
mokinių ir mokytojų
iniciatyvas ir pasiekimus,
kuriant saugią ir
kultūringą aplinką.

Respublikinis muzikos mokyklų festivalis „Opus cello“.
Mokyklos bendruomenę būrė renginiai:
* VII tęstinis chorų festivalis „Muzikuokime drauge“
(250 dalyvių).
* Lietuviškos muziko chorų koncertas „Daina Lietuvai“
80 dalyvių).
* Jaunučių chorų festivalis „Iš dainų skrynelės“ (100
dalyvių).
* Akordeonų orkestro, solistų bei Bigbendo koncertas
Katedros aikštėje (35 dalyviai).Tai bendras projektas su
Vilniaus miesto savivaldybe.
Džiazo ir populiariosios muzikos, vokalo metodinių
grupių bendras projektas Vilniaus Rotušėje.
* Fleitų orkestro koncertas Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje „Užburtos fleitos kelionės“ (42 dalyvių).
Tai bendras projektas su Lietuvos Nacionaline
filharmonija.
* Piano LT salėje jaunučių chorų festivalis „Su vyturiu
dainuosim“. Koncerte dalyvavo 65 dalyviai.
*Tautinių bendrijų dienos minėjimo koncertas Vilnius
rotušėje (30 dalyvių).
* Edukacinis koncertas šeimai „Muzikinis pasakojimas“
Nacionaliniame
muziejuje
Lietuvos
Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmuose.
* Pučiamųjų metodinės grupės bendras projektas su
senosios muzikos atlikėjais: dainininke Rūta Vosyliūte
ir klarnetininku Vilimu Norkūnu (dalyvavo 60 dalyvių).
80 procentų tėvų dalyvauja naujų mokslo metų
atidarymo bei mokslo metų uždarymo šventėje.
Vis daugiau mokinių bei tėvų tapatinasi su mokykla,
lankosi renginiuose ir kita.
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11. Didžiausios problemos organizuojant ugdymą.
1. Sumažėjęs ugdymo plane pedagoginių valandų skaičius įtakojo mokinių grojimo kokybę ir
motyvaciją mokytis.
2. Ugdymo programų įgyvendinimą apsunkina didelis moksleivių užimtumas bendrojo lavinimo
mokykloje.
3. Trūksta lėšų vykstant į tarptautinius bei respublikinius konkursus, edukacines - koncertines
keliones.
4. Dėl didelio moksleivių užimtumo sunku suderinti pamokų tvarkaraštį.

12. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.
Bendradarbiavimas vyksta su įvairiais socialiniais partneriais:
LR Prezidentūra, Vilniaus miesto savivaldybe, Nacionaline filharmonija, LRT, LR Seimu, LR
Švietimo ir mokslo ministerija, LR Kultūros ministerija, Amerikos prekybos rūmais, Čekijos, JAV,
Jungtinės Karalystės ir kitomis ambasadomis Lietuvoje, Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmais, Vilniaus J. Tallat - Kelpšos konservatorija, LMTA, Lenkijos institutu
Vilniuje, Mokslo akademija, St. Vainiūno namais, Muzikų rėmimo fondu, Tolerancijos centru,
Dailininkų sąjunga, M. K. Čiurlionio namais, Balio Dvariono paramos ir labdaros fondu, LMTK
muziejumi, Technikos muziejumi, PIANO.LT, Lietuvos akordeonininkų asociacija, Nemenčinės
kultūros rūmais, Vilnius Jėzuitų gimnazija, Gerosios Vilties vidurinė mokykla, vaikų darželiais,
Vilniaus bei Respublikos muzikos mokyklomis, Vilniaus paveikslų galerija, Muzikos ir teatro, kino
muziejumi, Verkių rūmais, šv. Kryžiaus namais. šv. Petro ir Povilo, Liuteronų bažnyčiomis, Muzikų
rėmimo fondu, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko labdaros fondu, Taikomosios dailės muziejumi, šv.
Ignoto bažnyčia, šv. Kotrynos bažnyčia, Daugpilio (Latvija) muzikos mokykla, Vilniaus Kolegijos
menų fakultetu, Seredžiaus muzikos mokykla, Ąžuoliuko muzikos mokykla, Pizos (Italija) muzikos
mokykla, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, Marupės (Latvija) muzikos mokykla,
Švenčionių Juliaus Siniaus menų mokykla ir kita.
Mokykla, įgijusi bendradarbiavimo įgūdžius su miesto, respublikos, Europos šalių muzikinėmis
institucijomis, meninio profilio įstaigomis sėkmingai juos tęsia ir plėtoja.
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13. 2017-2018 m. m. įstaigos vykdyti miesto, šalies projektai, konkursai.

Projekto pavadinimas
Tarptautiniai konkursai
2018-04 26-29 XII tarptautiniame chorų konkurse „Slovakia
Cantat 2018“ choras „Viva voce“ laimėjo pirmas vietas ir aukso
diplomus trijose kategorijose, Grand Prix, specialų prizą
geriausiems konkurso dirigentams.
2018 m. XIX tarptautiniame akademinės muzikos daugiastygių
instrumentų atlikėjų konkurse „Jurmala 2018“ (Latvijoje)
laureatėmis tapo 2 mokinės, I vieta Kanklių trio.
2018-03-23 IV tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse
„Mažųjų mozaika“ Alytuje laureatais tapo 2 mokiniai.
2018-06 15-18 Tarptautinis konkursas „Šokio fiesta“ Krokuvoje.
Dalyvis – liaudies instrumentų orkestras.
2017 m. IV tarptautinis klaikinės muzikos atlikėjų konkursas
„Kaunas Sonorum 2017“. Laureatas tapo 1 mokinys.
2018-03-09 VI tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse
„Muzikinė akvarelė“ laureatais tapo 2 mokiniai.
2018-04 17-21 I tarptautiniame V. Antonovo ir M. Zakopeo
pučiamųjų konkurse Lvove laureatu tapo 1 mokinys.
2018-05 11-12 Tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos
konkursas. Laureatai – 3 mokiniai; Grand Prix; nominacija už
profesionalų
bendradarbiavimą
scenoje,
už
geriausią
improvizaciją.
2018 m. Tarptautinis konkursas „Mažųjų mozaika“ Alytuje.
Diplomantė -1 mokinė.
2018-01-01 Tarptautinis vokalistų konkursas Tokijuje. Laureatė –
1 mokinė.
2017 m. Tarptautinis vokalistų konkursas „Muzikos arena“ Taline.
Grand Prix - 1 mokinys.
2017 m. Muzikos talentų lyga Kaune. Laureatės - 4 mokinės;
Grand Prix – 1 mokinė.
2018-04 28-29 VII tarptautinis Liutauro Vėbros obojininkų
konkursas. Laureatas – 1 mokinys.
2018 m. Tarptautinis konkursas-festivalis „Jazz fanfaros“.
Laureatė – 1 mokinė.
2018 m. Tarptautinis konkursas „Pavasario fiesta 2018“.
Laureatėmis tapo 2 mokinės.
2018 m. Tarptautinis konkursas Paryžiuje. Laureatė – 1 mokinė.
2018-04-01 Tarptautinis konkursas Madride (Ispanija). Laureatė –
1 mokinė.
2018 m. VI tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas
„Muzikinė akvarelė 2018“. Laureatai – 4 mokiniai, Grand Prix – 2
mokiniai.
2018 m. Tarptautinis styginių instrumentų konkursas „Diena su
lietuviška pjese“. Laureatė – 1 mokinė.
2018 m. VII tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas,
skirtas kompozitoriui Fryderykui Chopinui. Laureatas – 1

Finansavimo
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mokinys.
2017-12-05 Tarptautinio obojininkų čempionato 2017/2018“ I
turas ir tarptautinė obojaus instrumentų paroda.
2017-11-04 Tarptautinis akordeonistų konkursas „Tarptautinės
akordeono dienos Prahoje“ Čekijoje, Prahoje. II vietos laureatas–
1 mokinys.
2018-04-16 XVI Tarptautinis akordeonistų konkursas Daugpilyje
(Latvija). II vietos laureatė – 1 mokinė.
2017/2018 m. Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Mažieji
talentai”. Laureatais tapo 2 klasikinio fortepijono dalyko mokiniai.
2017/2018 m. I Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Linksmieji
pasažai”. Laureatais tapo 5 klasikinio fortepijono dalyko mokiniai.
Respublikiniai konkursai
2018-03-24 IX respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas Kaune,
skirtas Lietuvos šimtmečio chorinės muzikos kompozitoriams.
Laureatais tapo 8 mokiniai.
2018-03 03-05 Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas
Šiauliuose. III vietos laureatas – mokyklos akordeonų orkestras.
2018-03 03-05 Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas
Šiauliuose. Diplomantė - 1 mokinė.
2017-12-14 VI respublikiniame meninės raiškos konkurse
Panevėžyje laureatais tapo 2 mokiniai.
2018-02-24 Respublikiniame konkurse „Lietuviška pjese“
laureatais tapo 6 mokiniai.
2018-03-24 XIII respublikiniame kanklininkų konkurse Alytuje
laureatais tapo 1 mokinė.
2018-03-25 III respublikiniame Antano Smolskaus birbynių
atlikėjų konkurse laureatais tapo 3 mokiniai.
2018-04-15 Nacionaliniame Balio Dvariono pianistų ir stygininkų
konkurse diplomantėmis tapo 2 mokinės kanklininkės.
2018-04-20 II respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse
„Skambėk, pavasarėli“ laureate tapo 1 mokinė.
2017-11 18-19 III nacionalinis Algirdo Budrio medinių pučiamųjų
instrumentų solistų konkursas. Laureatas – 1 mokinys.
2018-03-25 XXVI respublikinis J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų
konkursas. Laureatai – 4 mokiniai, diplomatas – 1 mokinys.
2018-04 13-15 XX Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir
stygininkų konkursas. Laureatais tapo 5 klasikinio fortepijono
dalyko mokiniai ir diplomantais – 15 mokinių, taip pat 4 mokiniai
gavo specialius prizus už geriausią atlikimą.
2018-02 02-03 II respublikinis Aleksandro Livonto jaunųjų
stygininkų konkursas. Laureatai – 5 mokiniai, diplomantai – 4
mokiniai.
2018-04 13-15 XX Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir
stygininkų konkursas. Laureatais tapo 3 mokiniai smuikininkai ir
3 mokiniai violončelininkai; diplomantais tapo 8 mokiniai
smuikininkai ir 3 mokiniai violončelininkai; 1 mokinys gavo
specialų apdovanojimą už geriausią kompozitoriaus J. Andrejevo
kūrinio atlikimą.
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2018-03-24 Respublikiniame muzikos ir meno mokyklų
stygininkų konkurse „Diena su lietuviška pjese“ 1 mokinė tapo
laureate.
2018 m. Respublikinis styginių instrumentų solistų konkursas
Perpetuum mobile“. Diplomantas – 1 mokinys.
2018-03-28 Respublikinis konkursas „Šokis Lietuvai“ Ukmergėje.
Laureatė – 1 mokinė, diplomatas – 1 mokinys.
2017/2018 m. Respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ laureatais
tapo 3 mokiniai ir 1 džiazo kolektyvas.
2018-03-24 Respublikinis konkursas „Skambėk, Dzūkija“.
Laureatės – 2 mokinės, Grand Prix – 1 mokinė.
2018-04-11 IV respublikinis Miko Vaitkevičiaus vokalistų
konkursas. Grand Prix – 1 mokinė, laureatės – 1 mokinė.
2018-04-26 respublikinis vokalistų konkursas „Su dainos sparnais
aplink pasaulį“. Laureatėmis tapo 4 mokinės.
2018 m Respublikinis konkursas „Lietuva, skambėk dainose“.
Laureatai – 5 mokiniai.
2018 m. Respublikinis šeimų konkursas. Laureatas – 1 mokinys.
2018 m. Respublikinis stygininkų konkursas „Akimirkos“.
Laureatė – 1 mokinė.
2018 m. Respublikinis jaunųjų violončelininkų konkursas „Mano
violončelė“. Diplomantai - 2 mokiniai.
2018 m. Respublikinis konkursas „Mažieji virtuozai“. Laureatai –
2 mokiniai.
2018 m. I respublikinis jaunųjų pianistų polifonijos konkursas.
Laureatas - 1 mokinys, diplomantas – 1 mokinys.
2018-06-02 IX nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių
konkursas „Mano nata“. Laureatas – 1 mokinys.
Miesto konkursai
2017-11-27 III Prano Stepulio kanklininkių konkursas. Laureatai –
8 mokiniai.
2017-11-27 I saksofonininkų konkursas „Miklūs piršteliai“.
2018-03 07-08 XX Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir
stygininkų konkurso Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono
stygininkų etapas.
2018-05-15 XII jaujųjų pianistų konkursas „Musica amabile“.
Dalyviai - klasikinio fortepijono dalyko mokiniai. Laureatai – 9
mokiniai, diplomantai – 7 mokiniai.
2018-05-19 Pianistų konkursų laureatų ir diplomantų koncertas
Užutrakio dvaro Baltojoje salėje.
2018 m. I Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmieji
ansambliai“. Laureatai – 5 mokiniai.
2018 m. etiudų konkursas „Jaunieji virtuozai“. Laureatai – 14
mokinių, diplomantų - 23.
Tarptautiniai projektai
2018-06 06-09 Tarptautinis projektas-edukacinė kelionė į
Suomiją. Dalyvis choras „Andante“.
2017-09-27 Tarptautinis projektas „Erasmus plius“ „Muzika mus
motyvuoja geriu mokytis“ „Dainuojame odę džiaugsmui“.
Dalyviai choras „Viva voce“, projekto partneriai iš Vokietijos,
Lenkijos, Italijos, Turkijos.
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2018-05-11 Tarptautinis rumunų muzikos projektas su Rumunijos
ambasada Lietuvoje.
2018-06 15-18 Tarptautinis projektas „Šokio fiesta“ Krokuvoje.
Dalyvis - liaudies instrumentų orkestras.
2018-05-04 Tarptautinis senosios muzikos ansamblio „Canto
Fiorito“ ir Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitų
dalyko mokinių bendras projektas pagal Šveicarijos fondo
„Duleimer“ nuostatas.
2018-04 27-30 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos džiazo ansamblio „Cold Tranc Spirit“ ir Sankt
Peterburgo bendras projektas „Kinder Jazz Fest“.
2018-12 04-10 Tarptautinis projektas su Baltic Turkish Cultur
Academy „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“.
2018-06 Tarptautinis projektas - konkursas „Su muzika per
Europa“ Lietuva-Italija.
2018-04-11 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos ir Baltarusijos ambasados bendras projektas mokyklos
Simfoninio
orkestro
koncertas
Minsko
Valstybinėje
Filharmonijoje.
2017-10 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
ir Lenkijos Goldapo miesto muzikos mokyklos bendras projektas.
2018-06 02-14 Tarptautinis violončelininkų projektas „Ars
SummerFest“.
2018-01-19 Bendras Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos ir Azerbaidžano Respublikos ambasados
projektas.
Respublikiniai projektai
2018-05-19 Respublikinis moksleivių chorų projektas „Šimtmečio
mozaika“ šv. Kotrynos bažnyčioje. Dalyvis - choras ‚Andante“.
2018-05-20 Respublikinis moksleivių projektas, skirtas LDK
pergalei Polocko mūšio sukakčiai paminėti Kaune. Dalyvis senosios muzikos ansamblis „Lirum“.
2018-07-03 Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“
kanklių koncerte „Skambėkite kanklės“ dalyvaus liaudies
instrumentų ansamblio „Ievarėlis“ kanklių grupė.
2017-12-08 VI respublikinis bendro fortepijono muzikos mokyklų
meninis projektas „Kinas, kinas, kinas“ iš ciklo „Muzika –
vaizde“.
2018-02-25 Respublikinis projektas visai šeimai „Užburtos fleitos
kelionės“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Dalyviai – fleitų
orkestras.
2017-10-17 Bendras Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos ir Valdovų rūmų bei Paparčių miestelio išilginės fleitos
mokinių projektas „Muzikinis pasakojimas apie riterį Osvaldą“.
2018-03-17 Senosios muzikos projektas ir koncertas kartu su
senosios muzikos atlikėjais: dainininke Rūta Vosyliūte ir
klarnetininku Vilimu Norkūnu. Renginys vyko Nacionaliniame
muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.
2018-04-22 Reguliarios viduramžių, renesanso ir baroko muzikos
pamokos bei muzikavimas renesanso konsorto fleitomis Valdovų
rūmų menėse.
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2018-03-15 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos ir
Kristinos Inčiūraitės studijos bendras projektas – muzikinis
performansas „Kiaurymių orkestras“ Nacionalinės dailės
galerijoje.
2017 m. Respublikinis Eurovizijos atrankos projektas. Eurovizijos
atrankos finalininkė – mokyklos mokinė Kotryna Juodzevičiūtė.
2018 m. TV projektas „Muzikinė kaukė“ finalistė Kotryna
German. TV projekto „X faktorius“ dalyvė.
2017-11-10 Jaunųjų atlikėjų lietuvių muzikos festivalis, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui „Mano gimtinės dainos“.
2018-03-16 Jaunųjų atlikėjų lietuvių muzikos festivalio, skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui koncertas LMTA.
Miesto projektai
2017-11-29 VII tęstinis miesto projektas „Muzikuokime drauge“.
Dalyviai – Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos choras
„Andante“ ir J. Tallat- Kelpšos konservatorijos mišrus choras.
2017-10-07 šv. Kazimiero ordino iškilmės arkikatedroje
bazilikoje. Dalyvis - senosios muzikos ansamblis „Lirum“.
2017-12-14 Kalėdinis koncertas „ICCB konferencija“ Kempinski
viešbutyje. Dalyvis - senosios muzikos ansamblis „Lirum“.
2018-03-03 šv. Kazimiero ordinas kartu su Balio Dvariono
dešimtmetės muzikos mokyklos mokykla organizavo šv.
Kazimiero bažnyčioje koncertą „Laudate Sancti Casimiri”.
Dalyviai - senosios muzikos ansamblis „Lirum“, Bigbendas.
2017-12-04 In Memoriam pedagogui, kompozitoriui Juliui
Andrejevui atminti Vilniaus miesto rotušėje.
2017-12-07 Šventinis renginys Japonijos nacionalinės šventės
proga Radisson Blue viešbutyje. Dalyvis – choras „Viva voce“.
2017-12-10 Sakralinės muzikos valanda Vilniaus arkikatedroje
bazilikoje. Dalyviai – choras „Viva voce“ ir solistė Agnė
Stančikaitė.
2018-05-06 Tęstinis meninis projektas „Iš širdies į širdį“ šv.
Juozapo bažnyčioje. Dalyvis – II klasės choras.
2018-02-16 Projekte „Šimtmečio valstybingumo maršrutai –
Geltona, žalia, raudona“ M. K. Čiurlionio namuose dalyvavo
liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“.
2018-03-02 Chorinio dainavimo bendrojo fortepijono tęstinis
festivalis „Pavasario duetai“.
2018-02-08 Tęstinis projektas „Klavyrinės muzikos istorija“.
2018-02-13 Vakaras - koncertas In Memoriam pianisto,
kompozitoriaus ir pedagogo Juliaus Andrejevo atminimui.
2018-01-12 Koncertas Laisvės gynėjų dienai LR Seime. Dalyvavo
vokalo ir smuiko skyriaus mokiniais ir mokytojai.
2018-05-22 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos akordeonų orkestras dalyvavo Lietuvos nacionalinės
filharmonijos edukaciniame projekte „Svečiuose - akordeonas" iš
ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertai Žiežmarių ir
Ringailių kultūros centruose.
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Tarptautiniai festivaliai
2018-04-28 Jaunių choro „Viva voce“ koncertas Bratislavos
(Slovakija) visuomenei Bratislavos Klarisky muzikos salėje.
2018-04-26 Tarptautinis festivalis „Sugrįžimai“.
2018-05 Tarptautinis projektas-festivalis „Po lietuvių kalbos ir
kultūros skėčiu“ Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmuose.
2017/2018 m III tarptautinis raiškos festivalis. Laureatėmis tapo 6
mokinės.
2018-05-11 Rumunų muzikos festivalis.
Respublikiniai festivaliai
2018-03-10 VI Respublikinis muzikos ir meno mokyklų
ansamblių festivalis „Kanklės plius“. Dalyvavo 5 mokiniai.
2018-03-29 Respublikiniame programinės pjesės festivalyje
Grigiškių meno mokykloje dalyvavo 1 mokinė.
2018-04-20 VIII respublikinis bendrojo fortepijono muzikos
mokyklų festivalis „Lietuviškos akimirkos“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.
2018-05-25 Respublikinis pučiamųjų instrumentų festivalis
„Elektrėnų žiburiai“ dalyviai – pučiamųjų instrumentų skyriaus
mokiniai.
2018-05-11 Džiazo ansamblis „Cold Tranc Spirit“ koncertas „Jazz
fanfaros“ Panevėžyje.
2018-04-21 Lietuvos akordeonų muzikos festivalis „Pavasario
mozaika“.
2018-03-17 Dainiaus Trinkūno kamerinis muzikos festivalis.
Dalyviai – pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai.
2017/2018 m. Respublikinis prancūzų dainos festivalis Šeduvoje.
2018 m. Respublikinis dainos festivalis „Baltumo šventė“.
Laureatais tapo 2 mokiniai.
2018 m. Respublikinis muzikos mokyklų festivalis „Opus cello“.
2018-04-21 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono
muzikos festivalis „Pasaulio muzika“. Dalyviai - akordeonų
skyrius mokiniai.
2018-03-09 VII Kauno krašto akordeonistų festivalis – maratonas.
Dalyviai - akordeonų skyrius mokiniai.
2018-03-25 II respublikinis muzikos ir meno mokyklų bendrojo
fortepijono mokinių ansamblių festivalis „Pavasarinės kaskados“.
Miesto festivaliai
2018-05-11 Miesto kultūros renginys „Po lietuvių kalbos ir
kultūros skėčiu“ Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Dalyvis - senosios muzikos
ansamblis „Lirum“.
2018-03-17 Tęstinis Vilniaus miesto chorų festivalis „Iš dainų
skrynelės“. Dalyviai – jaunučių chorai, postfolkloro ansamblis
„Šilo paukščiai“.
2018-03 Tęstinis bendrojo fortepijono mokinių festivalis
„Linksmieji ansambliai“.
2017-12-06 Fleitos skyriaus koncertas – festivalis „Žiemos
garsai“.

Asmeninės
lėšos, tėvų
finansavimas
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9
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-
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-
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-„-

-
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2018-03-07 Mokinių koncertas, skirtas Lietuvos atkūrimo 100mečiui paminėti „Giesmė Lietuvai“.
2018-03-16 Vilniaus miesto medinių ir varinių instrumentų solistų
ir ansamblių festivalis.
2018-04-07 Vilnius miesto V Dainiaus Trinkūno vaikų ir jaunimo
kamerinio muzikavimo festivalis.
2018-03-16 Jaunųjų atlikėjų lietuvių muzikos festivalis, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
2018-05-25 Pučiamųjų instrumentų atlikėjų festivalis „Vilnius
fanfaros“.
2018-05-04 Jaunųjų atlikėjų lietuvių muzikos festivalis „Mūzos
įkvėpti“.
2018-02-04 V Vilniaus miesto ir apskrities meno ir muzikos
mokyklų festivalis „Programinė muzika akordeonui“.
2018-05-12 VIII Jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis ,,Piešiu
muziką“.
Tarptautiniai seminarai
2017 m. Tarptautiniame seminare „Talent classic“ Kaune
pranešimą „Balso aparato apsauga“ skaitė mokytoja Vilma
Mončytė.
2018 m. Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse
„Muzikinė akvarelė“ Anykščiuose pranešimus metodinio
seminaro metu skaitė mokytojai: Robertas Beinaris, Vaida
Beinarienė.
2018-04-22 Tarptautinė mokslinė konferencija „Regionai kultūra, kalba“ Šiaulių universitete. Pranešimą “Lietuvos
emigrantų įtaka miuziklo teatrui“ skaitė direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Irena Karsokienė.
2018-04 26-28 Tarptautinė 60-oji mokslinė konferencija
Daugpilio (Latvija) universitete. Pranešimą „Amerikos miuziklo ir
Lietuvos miuziklo sąsajos XX-XXI amžiuje“ skaitė direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė.
2018-05 10-11 Daugpilio universitete (Latvija), tarptautinėje
konferencijoje „Muzikos mokslas šiandien - pokyčiai ir iššūkiai“
pranešimą „Lietuvos miuziklo raida“ skaitė direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė.
2017 m. Tarptautinio meistriškumo kursai „Džiazinės
improvizacijos klasikine gitara“.
2017 m. Tarptautiniame kamerinių ansamblių ir džiazo muzikos
festivalyje – konkurse „Sąskambiai“ pranešimus skaitė:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė, fortepijono
dalyko metodinės grupės pirmininkė Regina Jurkonienė, projektų
ir metodinės veiklos koordinatorė, mokytoja Vaida Beinarienė,
mokytojas Algirdas Biveinis.
Respublikiniai seminarai
2018-03-25 Respublikinis metodinis seminaras „Ansamblinis
grojimas šiuolaikinio ugdymo kontekste“. Metodinis pranešimus
skaitė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė,
mokytojas ekspertas Arūnas Navakas, mokytoja ekspertė Vaiva
Blažienė, mokytoja metodininkė Snieguolė Kliunkienė, vyres.
mokytoja Rasa Malikėnienė.
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2018-02-26 Smuikininkų metodinis seminaras. Meistriškumo
pamokas vedė LMTA prof. Jurgis Dvarionas. Dalyvavo smuiko
dalyko mokiniai ir mokytojai.
2018-03-25 Respublikinis smuikininkų metodinis seminaras
„Ansamblinis grojimas šiuolaikinio ugdymo kontekste“.
2018-03-10 Lianos Baronaitės atviros pamokos Nacionalinio
Balio Dvariono konkurso dalyviams.
2018-0-24 X Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų konferencijoje praktinį darbą su mokiniais
demonstravo
mokytojai:
Vilimantas
Vitartas,
Zenonas
Juozapavičius, Algirdas Šuminas, Arvydas Barzinskas.
Kiti renginiai
Koncertas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Renginys
organizuojamas ir kuruojamas Japonijos ambasados Lietuvoje.
Renginyje koncertavo duetas (kanklininkė ir fleitistė).
2017-12-07 Japonų Ambasadoriaus kvietimu, Japonijos
Imperatoriaus gimimo dienai paminėti skirtame renginyje,
Radisson Blu Lietuva viešbučio Alfa salėje, koncertavo choras
„Viva Voce“, liaudies instrumentų ir pučiamųjų instrumentų
skyrių mokiniai.
2017-12-13 Japonijos ambasadoriaus rezidencijoje Tekančios
saulės ordino su aukso spinduliais ir kaspinu įteikimo
ceremonijoje koncertavo liaudies instrumentų ir pučiamųjų
instrumentų skyrių mokiniai.
2018-03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimo atvirų durų valandos LR Seime. Koncertavo smuiko
dalyko mokiniai.
2018-05-04 Vilniaus miesto savivaldybės šventė Katedros
aikštėje, Raudonų „Solaris Urbino“ autobusų atradimų ir pramogų
labirintas. Koncertavo akordeono skyriaus mokiniai ir mokytojai.
2018-01-19 mokyklos Vargonų salėje įvyko Azerbaidžano
muzikos koncertas. Koncertas organizuotas bendradarbiaujant su
Azerbaidžano Respublikos ambasada
2017-12-22 Vilniaus miesto savivaldybės Kalėdiniuose
koncertuose Vilniaus oro uoste, Lietuvos policijoje ir kt.
koncertavo mokyklos džiazo vokalinis ansamblis, akordeono
skyriaus mokiniai.
2017-12-04 Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Advento popietėse
koncertavo mokyklos mokinai: vokalo, fortepijono, smuiko,
akordeono, pučiamųjų instrumentų skyrių mokiniai, folkloro
ansamblis „Šilo paukščiai“.
2017-12-04 Užsienio reikalų ministerijoje, renginyje „Maltiečių
sriuba“ koncertavo mokyklos ansamblis „Mini Jazz".
2018-05-21 Tautinių bendrijų dienos minėjimo koncerte Vilniaus
rotušėje koncertavo vokalo skyriaus mokiniai.
2018-04-08 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos mokinių koncertas LR Prokuratūroje. Koncertavo
klasikinės gitaros ir akordeono skyriaus mokiniai.
2018-03-11 LR Seime, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui
skirtame koncerte dalyvavo smuiko, vokalo, fortepijono skyrių
mokinai.

Asmeninės
lėšos, tėvų
finansavimas

-

11

-„-

-

16

-„-

-

26

-„-

-

4

-„-

-

2

-„-

-

122

-„-

-

9

-„-

-

4

-„-

-

10

-„-

-

29

-„-

-

14

-„-

-

18

-„-

-

10

-„-

-

5

-„-

-

9

-„-

-

7
16

14. 2017-2018 m. m. įstaigos organizuoti miesto, šalies, tarptautiniai konkursai, festivaliai,
kiti renginiai.
Konkurso, festivalio, renginio pavadinimas
VII tarptautinis Liutauro Vėbros obojininkų
konkursas.
2018-06 02-14 Tarptautinis violončelininkų
projektas
„Ars
SummerFest“.
Vyko
meistriškumo kursai, koncertai.
2018-05-11 Tarptautinis rumunų muzikos
festivalis.
VIII respublikinis bendrojo fortepijono
muzikos mokyklų festivalis „Lietuviškos
akimirkos“,
skirtas
Lietuvos
valstybės
atkūrimo šimtmečiui
VI respublikinis bendro fortepijono muzikos
mokyklų meninis projektas „Kinas, kinas,
kinas“ iš ciklo „Muzika – vaizde“.
Respublikinis projektas visai šeimai „Užburtos
fleitos kelionės“.
Jaunųjų atlikėjų lietuvių muzikos festivalis,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
„Mano gimtinės dainos“.
III
respublikinis
Antano
Smolskaus
birbynininkų konkursas.
III Prano Stepulio kanklininkių konkursas.
Koncertas skirtas pianisto, kompozitoriaus ir
pedagogo Julius Andrejevo atminimui.
Balio
Dvariono
dešimtmetės
muzikos
mokyklos 70-ies metų jubiliejinis koncertas.
Koncertas „Pavasario sutartinė“.
XX Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir
stygininkų konkursas.
Tęstinis projektas „Klavyrinės muzikos
istorija“.
2018-05-15 XII jaujųjų pianistų konkursas
„Musica amabile“.
Vilniaus miesto medinių ir varinių pučiamųjų
instrumentų solistų ir ansamblių festivalis.
Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis
„Vilniaus fanfaros“.
Vilniaus miesto muzikos mokyklų ansamblių
festivalis „Opus cello“.
Muzikuojančių šeimų festivalis „Kūrybinga
šeima“.
Respublikinis konkursas „Dainų dainelė“.
Azerbaidžano muzikos koncertas.

Kolektyvų
skaičius

Dalyvių
skaičius

-

42

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

31

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

1

39

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

38

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

54

Lietuvos nacionalinė
filharmonija

-

48

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

5

139

-

30

-

18

2

39

5

87

30

45

-

198

-

35

-

46

-

53

-

49

-

39

-

15

-

59

-

35

Konkurso, festivalio,
renginio vieta
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
White Piano Hall salė
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
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Tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos
konkursas.
Chorinės muzikos koncertas, skirtas Lietuvos
10-mečiui.
Chorinės muzikos koncertas „Laudate Sancti
Casimiri”.
Chorinės
muzikos
koncertas
„Giesmė
Lietuvai“, skirtas valstybės atkūrimo 100mečiui.
Vilnius miesto festivalis „Iš dainų skrynelės“.
IX respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas.
Tarptautinis projektas „Erasmus
plius“
„Muzika mus motyvuoja geriau mokytis“.
Projekto partneriai iš Vokietijos, Italijos,
Turkijos, Lenkijos.
Moksleivių chorų festivalis „Muzikuokime
drauge“.
Sakralinės muzikos valanda.
Koncertas ,,Lietuvos valstybės šimtmečio
įkvėpti“.
Koncertas, skirtas Izraelio valstybės 70 metų
jubiliejui paminėti.
Edukacinis projektas „Iš miuziklo istorijos“
bendras projektas su LMTA ir VIKO Scenos
katedra.
2017-11-13 Mokytojo metodininko Nerijaus
Martinaičio leidinys-knyga „Birbynininko
atlikimo įgūdžių ugdymo pagrindai“.
2017-12 Mokytojos metodininkės Raimondos
Talat-Kelpšaitės parengtas leidinys „Nuo
vokalinės iki operetės“.
2018-03-25 Respublikinis metodinis seminaras
„Ansamblinis grojimas šiuolaikinio ugdymo
kontekste. Rengėjas - bendrojo fortepijono
metodinė grupė.

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

45

3

246

Šv. Kazimiero bažnyčia

2

60

Vilniaus Šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčia

2

54

3

110

-

35

1

150

2

121

1

148

-

87

-
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Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

35

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

1

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

1

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

-

89

Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla
Vilnius arkikatedra bazilika
Taikomosios dailės
muziejus
Š. Aleichemo ORT
gimnazija

15. 2017-2018 m. m. dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.
* Edukacinė – koncertinė kelionė į Suomiją.
* Tarptautinis projektas „Erasmus plius“ „Muzika mus motyvuoja geriu mokytis“. Projekto
partneriai iš Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Turkijos.
* Tarptautinis projektas su Šveicarijos pučiamųjų orkestru (rengėjas - pučiamųjų instrumentų
metodinė grupė).
* Tarptautinis rumunų muzikos projektas su Rumunų ambasada Lietuvoje.
* Tarptautinis projektas „Šokio fiesta“ Krokuvoje. Dalyvis – liaudies instrumentų orkestras.
* Tarptautinis projektas su Azerbaidžano Respublikos ambasada.
18

Bendradarbiavimas su užsienio partneriais.
Mokykla bendradarbiauja su Rumunų, Azerbaidžano, Lenkijos, Japonijos, Izraelio ambasadomis,
Turkijos, Italijos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, Prancūzijos, Suomijos muzikos mokyklomis,
organizacijomis.
16. Moksleivių, 2017-2018 m. m. įvairių konkursų dalyvių skaičius.
2017-2018 m. m.
Konkursų dalyvių
Konkursų laureatų

Šalies
36
34

Miesto
28
22

Tarptautinių
52
47

17. Moksleivių skaičiaus kitimas įstaigoje per paskutinius penkerius metus.
Metai
Stojusių į mokyklą
moksleivių skaičius
Priimtų į mokyklą
moksleivių skaičius

2013-2014
405

2014-2015
495

2015-2016
358

2016-2017
402

2017-2018
353

361

361

341

349

307

Direktorė

Ataskaitą rengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laimutė Užkuraitienė

Marijona Simonaitienė
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