Fortepijono klasė

Fortepijono klasių mokiniai mokosi 7 metus.
Per savaitę lanko šias branduolio dalykų pamokas:
Pirmoje klasėje - 2 fortepijono pamokas, 2 solfedžio pamokas, 2 choro pamokas. Viso per
savaitę 6 pamokas.
Antroje ir trečioje klasėje – 2 fortepijono pamokas, 2 solfedžio pamokas, 3 choro pamokas.
Viso per savaitę 7 pamokas.
Nuo ketvirtos iki septintos klasės - 2 fortepijono pamokas, 2 solfedžio pamokas, 1 muzikos
istorijos pamoką, 3 choro pamokas. Viso per savaitę 8 pamokas.
❖ Branduolio dalykai yra būtini. Nuo šių pamokų mokiniai nėra atleidžiami. Tėveliai
(globėjai) pasirašydami mokymo sutartį su Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
įsipareigoja užtikrinti šių branduolio dalykų pamokų lankymą pagal tvarkaraštį.
❖ Mokiniams baigusiems visą septynerių metų ugdymo(si) programą ir išlaikiusiems
baigiamuosius egzaminus išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, kuriame
nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, ugdymo dalykai, valandų apimtis,
įvertinimai.
❖ Mokestis už mokinių ugdymą(si) muzikavimo fortepijonu programoje – 12 eurų per
mėnesį. Mokestis už naudojimąsi instrumentu mokykloje (pamokose) – 6 eurai už
kiekvieną pusmetį.
❖ Skambinti fortepijonu jaunuosius atlikėjus moko mokytojai Reda Andriekutė, Karolina
Butrimavičienė, Rasa Daukšienė, Edita Jašinskienė, Ilona Jurgutytė, Virginija Juškienė,
Svetlana Paugienė, Inesa Tiškienė, Dalia Staškūnienė ir Edita Žeromskaitė.

Styginių instrumentų klasės

Mokiniai, pasirinkę styginius instrumentus (smuiką, violončelę, gitarą) mokosi 7 metus.
Per savaitę lanko šiuos branduolio dalykus:
Pirmoje klasėje - 2 pasirinkto instrumento (smuiko, violončelės, gitaros) pamokas, 2
solfedžio pamokas, 2 choro pamokas. Viso per savaitę 6 pamokas.
Antroje klasėje – 2 pasirinkto instrumento (smuiko, violončelės, gitaros) pamokas, 2
solfedžio pamokas, 2 instrumentinio ansamblio arba choro pamokas. Viso per savaitę 6
pamokas.
Trečioje klasėje - 2 pasirinkto instrumento (smuiko, violončelės, gitaros) pamokas, 2
solfedžio pamokas, 2 instrumentinio ansamblio arba 3 choro pamokas, 1 antrojo muzikos
instrumento (fortepijono) pamoką. Viso per savaitę 7-8 pamokas.
Nuo ketvirtos iki septintos klasės - 2 pasirinkto instrumento (smuiko, violončelės, gitaros)
pamokas, 2 solfedžio pamokas, 1 muzikos istorijos pamoką, 2 instrumentinio ansamblio arba
choro pamokas, 1 antrojo muzikos instrumento (fortepijono) pamoką. Viso per savaitę 8
pamokas.
❖ Branduolio dalykai yra būtini. Nuo šių pamokų mokiniai nėra atleidžiami. Tėveliai
(globėjai) pasirašydami mokymo sutartį su Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
įsipareigoja užtikrinti šių branduolio dalykų pamokų lankymą pagal tvarkaraštį.
❖ Mokiniams baigusiems visą septynerių metų ugdymo(si) programą ir išlaikiusiems
baigiamuosius egzaminus išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, kuriame
nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, ugdymo dalykai, valandų apimtis,
įvertinimas.
❖ Mokestis už mokinių ugdymą(si) muzikavimo fortepijonu programoje – 12 eurų per
mėnesį. Mokestis už naudojimąsi mokyklos instrumentu pamokose – 3 eurai už pusmetį.
Nuomojamo instrumento į namus - mokestis 3 eurai per mėnesį.
❖ Vaikus griežti smuiku moko mokytojai Skaistė Čilinskaitė, Tomas Cinelis, Virginija
Marozaitė, violončele- mokytoja Vilija Veličkienė, gitara - mokytojai Alponas Juškys,
Aušrinė Žilinskė, Dainius Žilinskas.

Pučiamieji instrumentai

Mokiniai, pasirinkę pučiamuosius instrumentus
(fleitą, klarnetą, saksofoną, trimitą, tromboną, eufoniją)
mokosi 7 metus.
Per savaitę lanko šiuos branduolio dalykus:
Pirmoje klasėje - 2 pasirinkto pučiamojo instrumento pamokas, 2 solfedžio pamokas, 2
choro pamokas. Viso per savaitę 6 pamokas.
Antroje klasėje – 2 pasirinkto pučiamojo instrumento pamokas, 2 solfedžio pamokas, 3 choro
arba 1-2 instrumentinio ansamblio pamokas. Viso per savaitę 5-7 pamokas.
Trečioje klasėje - 2 pasirinkto pučiamojo instrumento pamokas, 2 solfedžio pamokas, 2
instrumentinio ansamblio arba 3 choro pamokas, 1 antrojo muzikos instrumento (fortepijono)
pamoką. Viso per savaitę 7-8 pamokas.
Nuo ketvirtos iki šeštos klasės - 2 pasirinkto pučiamojo instrumento pamokas, 2 solfedžio
pamokas, 1 muzikos istorijos pamoką, 2 instrumentinio ansamblio pamokas, 1 antrojo muzikos
instrumento (fortepijono) pamoką. Viso per savaitę 8 pamokas.
Septintoje klasėje - 2 pasirinkto pučiamojo instrumento pamokas, 2 solfedžio pamokas, 1
muzikos istorijos pamoką, 2 instrumentinio ansamblio pamokas. Viso per savaitę 7 pamokas.
❖ Branduolio dalykai yra būtini. Nuo šių pamokų mokiniai nėra atleidžiami. Tėveliai
(globėjai) pasirašydami mokymo sutartį su Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
įsipareigoja užtikrinti šių branduolio dalykų pamokų lankymą pagal tvarkaraštį.
❖ Mokiniams, baigusiems visą septynerių metų ugdymo(si) programą ir išlaikiusiems
baigiamuosius egzaminus, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, kuriame
nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, ugdymo dalykai, valandų apimtis,
įvertinimai.
❖ Mokestis už mokinių ugdymą meno mokykloje – 12 eurų per mėnesį. Mokestis už
naudojimąsi instrumentu mokykloje (pamokose) – 3 eurai už pusmetį. Nuomojamo
instrumento į namus mokestis - 3 eurai per mėnesį.

Chorinis dainavimas

Mokiniai pasirinkę chorinį dainavimą mokosi 7 metus.
Per savaitę lanko šiuos branduolio dalykus:
Pirmoje - trečioje klasėse – 2 chorinio dainavimo pamokas, 1 fortepijono pamoką, 2 solfedžio
pamokas, 2 choro pamokas. 0,5 balso lavinimo pamokos. Viso per savaitę 7,5 pamokas.
Nuo ketvirtos iki šeštos klasės - 1 chorinio dainavimo pamoką, 1 balso lavinimo pamoką, 1
fortepijono pamoką, 2 solfedžio pamokas, 1 muzikos istorijos pamoką, 3 choro pamokas. Viso
per savaitę 9 pamokas.
Septintoje klasėje - 1 chorinio dainavimo pamoką, 1 balso lavinimo pamoką, 1 fortepijono
pamoką, 2 solfedžio pamokas, 1 muzikos istorijos pamoką, 3 choro pamokas, 1 dainavimo ir
partitūrų skaitymo pamoką. Viso per savaitę 10 pamokų.
❖ Branduolio dalykai yra būtini. Nuo šių pamokų mokiniai nėra atleidžiami. Tėveliai
(globėjai) pasirašydami mokymo sutartį su Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
įsipareigoja užtikrinti šių branduolio dalykų pamokų lankymą pagal tvarkaraštį.
❖ Mokiniams, baigusiems visą septynerių metų ugdymo(si) programą ir išlaikiusiems
baigiamuosius egzaminus, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, kuriame
nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, ugdymo dalykai, valandų apimtis,
įvertinimas.
❖ Mokestis už mokinių ugdymą meno mokykloje – 12 eurų per mėnesį. Mokestis už
naudojimąsi instrumentu mokykloje (pamokose) – 3 eurai už pusmetį.

Liaudies instrumentai ir akordeonas

Mokiniai pasirinkę kankles ar birbyne
mokosi 7 metus.
Per savaitę lanko šiuos branduolio dalykus:

Pirmoje klasėje – 2 pasirinkto instrumento (kanklių, birbynės) pamokas,
2 solfedžio pamokas, 2 choro pamokas. Viso per savaitę 6 pamokas.
Antroje klasėje – 2 pasirinkto instrumento (kanklių, birbynės) pamokas, 2 solfedžio pamokas,
2 choro ar instrumentinio ansamblio pamokas. Viso per savaitę 6 pamokas.
Trečioje klasėje - 2 pasirinkto instrumento (kanklių, birbynės) pamokas, 2 solfedžio
pamokas, 1 antrojo muzikos instrumento pamoką, 2 instrumentinio ansamblio pamokas. Viso
per savaitę 7 pamokas.
Nuo ketvirtos iki šeštos klasės - 2 pasirinkto instrumento (kanklių, birbynės) pamokas, 2
solfedžio pamokas, 1 antrojo muzikos instrumento pamoką, 1 muzikos istorijos pamoką, 2
instrumentinio ansamblio pamokas. Viso per savaitę 8 pamokas.
Septintoje klasėje - 2 pasirinkto instrumento (kanklių, birbynės) pamokas, 2 solfedžio
pamokas, 1 muzikos istorijos pamoką, 2 instrumentinio ansamblio pamokas. Viso per savaitę 7
pamokas.
❖ Branduolio dalykai yra būtini. Nuo šių pamokų mokiniai nėra atleidžiami. Tėveliai
(globėjai) pasirašydami mokymo sutartį su Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
įsipareigoja užtikrinti šių branduolio dalykų pamokų lankymą pagal tvarkaraštį.
❖ Mokiniams, baigusiems visą septynerių metų ugdymo(si) programą ir išlaikiusiems
baigiamuosius egzaminus, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, kuriame
nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, ugdymo dalykai, valandų apimtis,
įvertinimas.
❖ Mokestis už mokinių ugdymą meno mokykloje – 12 eurų per mėnesį. Mokestis už
naudojimąsi kanklėmis mokykloje (pamokose) už pusmetį - 6 eur.
Mokestis už naudojimąsi instrumentu mokykloje (antrojo instrumento pamokose) už
pusmetį – 3 eurai. Nuomojamo instrumento į namus mokestis - 3 eurai per mėnesį

Mokiniai pasirinkę akordeoną mokosi 7 metus.
Per savaitę lanko šiuos branduolio dalykus:

Pirmoje ir antroje klasėse – 2 akordeono pamokos, 2 solfedžio pamokas, 2 choro pamokas.
Viso per savaitę 6 pamokas.
Trečioje klasėje - 2 akordeono pamokas, 2 solfedžio pamokas, 1 antrojo muzikos instrumento
pamoką, 2 akordeono orkestro pamokas. Viso per savaitę 7 pamokas.
Nuo ketvirtos iki šeštos klasės - 2 akordeono pamokas, 2 solfedžio pamokas, 1 antrojo
muzikos instrumento pamoką, 1 muzikos istorijos pamoką, 3 akordeono orkestro pamokas. Viso
per savaitę 9 pamokas.
Septintoje klasėje - 2 akordeono pamokas, 2 solfedžio pamokas, 1 muzikos istorijos
pamoką, 3 akordeono orkestro pamokas. Viso per savaitę 8 pamokas.
❖ Branduolio dalykai yra būtini. Nuo šių pamokų mokiniai nėra atleidžiami. Tėveliai
(globėjai) pasirašydami mokymo sutartį su Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
įsipareigoja užtikrinti šių branduolio dalykų pamokų lankymą pagal tvarkaraštį.
❖ Mokiniams, baigusiems visą septynerių metų ugdymo(si) programą ir išlaikiusiems
baigiamuosius egzaminus, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, kuriame
nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, ugdymo dalykai, valandų apimtis,
įvertinimas.
❖ Mokestis už mokinių ugdymą meno mokykloje – 12 eurų per mėnesį. Mokestis už
naudojimąsi akordeonu mokykloje (pamokose) už pusmetį - 6 eur. Mokestis už
naudojimąsi instrumentu mokykloje (antrojo instrumento pamokose) už pusmetį – 3
eurai. Nuomojamo instrumento į namus mokestis - 3 eurai per mėnesį.

Ankstyvasis meninis ugdymas
Vaikai, kurie mokosi ankstyvojo meninio ugdymo klasėje, per savaitę lanko:
2 pamokas muzikinio rašto ir dainavimo,
2 dailės pamokas.
Mažuosius muzikinio rašto ir dainavimo moko mokytoja Greta Kleinauskienė. Vaikai mokosi
pažinti nateles, būti ir bendrauti kartu, dainuoti, žaisti muzikinius žaidimus.
Dailės pamokėles veda mokytoja Gitana Dainiutė. Dailės pamokose mažieji mokosi pažinti
spalvų pasaulį.
Pagal ankstyvojo meninio ugdymo programą 6-7 metų vaikai mokosi vienerius-dvejus metus.
Mokestis už mokinių ugdymą meno mokykloje – 12 eurų per mėnesį.
Baigus šią programą galima rinktis:
❖ patinkantį instrumentą ir tęsti mokymąsi mūsų mokykloje muzikos skyriuje;
❖ dailės pamokas ir tęsti mokymąsi mūsų mokykloje dailės skyriuje.

Solfedžio, muzikos istorijos pamokos

Solfedžio vaikus moko mokytojos Birutė Čepienė, Stanislava Jeleniauskienė, Loreta
Žulkuvienė, Greta Kleinauskienė.
Muzikos istorijos dalyko 4 klasėje vaikus moko mokytojos Birutė Čepienė, Greta
Kleinauskienė, Loreta Žulkuvienė.
Muzikos istorijos dalyko nuo 5 iki 7 klasės moko mokytoja Loreta Žulkuvienė.

Mokyklos mokinių meniniai kolektyvai

Stygininkų ansambliai (vadovės mokytojos Skaistė Čilinskaitė, Vilija Veličkienė), akordeonistų
orkestras (vadovė mokytoja Nijolė Daukšienė), birbynininkų ansamblis (vadovas mokytojas
Irmantas Mikalonis), tradicinių instrumentų, kanklių ansamblis (vadovė mokytoja Jurgita
Petkutė – Marcinkienė), fleitų ansamblis (vadovė mokytoja Loreta Fridinovienė), pučiamųjų
instrumentinis ansamblis (vadovas mokytojas Raimundas Žilius), folkloro ansamblis
Šventosios klasių mokiniams (vadovė mokytoja Birutė Čepienė), jaunučių ir jaunių chorai
(vadovas mokytojas Edmundas Jucevičius), gitaristų ansamblis (vadovė mokytoja Aušrinė
Žilinskė), vokalinis ansamblis (vadovė mokytoja Janina Alūzienė).

DAILĖS SKYRIUS
7-10 METŲ VAIKAI MOKOSI PRADINIO DAILĖS UGDYMO KLASĖSE.
Pirmoje pradinio dailės ugdymo klasėje mokosi 7/8 metų vaikai ir lanko per savaitę 4
pamokas:
1 grafinės raiškos
1 erdvinės raiškos
2 spalvinės raiškos
Antroje pradinio dailės ugdymo klasėje mokosi 8/9 metų vaikai ir lanko per savaitę 6
pamokas:
2 spalvinės raiškos
2 erdvinės raiškos
1 grafinės raiškos
1 dailės pažinimo
Trečioje pradinio ugdymo klasėje mokosi 9/10 metų vaikai ir lanko per savaitę 6
pamokas:
2 spalvinės raiškos
2 erdvinės raiškos
1 grafinės raiškos
1 dailės pažinimo
NUO 11 METŲ VAIKAI MOKOSI PAGRINDINIO DAILĖS UGDYMO
KLASĖSE. MOKYMASIS TRUNKA KETVERIUS METUS
Per savaitę lanko šių dalykų pamokas:
3 piešimo
3 tapybos
2 skulptūros
2 kompozicijos
1 dailėtyros
Viso mokiniai lanko per savaitę 11 pamokų.
Mokinius moko mokytojai Danguolė Baravykienė, Petras Baronas, Audronė Bukauskienė,
Gitana Dainiutė, Raimondas Daukša, Živilė Malūkaitė, Larisa Nikolajeva.
Vaikai turi galimybę mokytis Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriuje
Palangoje ir Šventojoje.
❖ Tėveliai (globėjai) pasirašydami mokymo sutartį su Palangos Stasio Vainiūno meno
mokykla įsipareigoja užtikrinti pamokų lankymą pagal tvarkaraštį ir aprūpinti dailės
mokymo reikmenimis (teptukai, pieštukai, dažai, popierius ir kt.)
❖ Mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo ketverių metų ugdymo(si) programą ir
apgynusiems baigiamąjį dailės darbą, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas,
kuriame nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, ugdymo dalykai, valandų
apimtis, įvertinimas.
❖ Mokestis už mokinių ugdymą meno mokykloje – 12 eurų per mėnesį.

