
           

RIETAVO MYKOLO KLEOPO OGINSKIO MENO MOKYKLOS    
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

I. BENDROJI DALIS 

1. Įstaigos pristatymas: 
1.1. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti ju-
ridinio asmens   teises. Įstaigos kodas – 291816990. Įstaigos adresas – Parko g. 10, LT-90311 Ri-
etavas, telefonas/faksas (8 448) 68 489, el. paštas  rietavomm@gmail.com. 
Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – formalųjį švietimą papildantis ir neformalus vaikų švietimas, 
mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo muzikinio, teatro ir dailės paruošiamojo, pradinio, pagrin-
dinio, išplėstinio ir kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyve ugdymo programos; suaugusiųjų 
meninio ugdymo programos. 
1.2.  Meno mokyklos direktorius – Nerijus Jasinskas, vadybinio darbo stažas – 5 metai.  
1.3. Darbuotojų skaičius 

1.4. Naudojamos patalpos 

1.5. Biudžetas 

Vadovai Pedagogai Kiti darbuotojai

2 17 6

Adresas Plotas (m2)

Parko g. 10 897,96

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur )

2020 m. 2021 m. 2022 m.

Išlaidos 314,5 338,8 403,3

mailto:rietavomm@gmail.com


1.6. Lėšos vieno vaiko išlaikymui 

1.7. Tėvų įnašai  
Tėvai už vaiko išlaikymą Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje 2022 metais mokėjo 
pagal Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. V-28 „Dėl Rietavo Myko-
lo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokesčių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“. 
Su naujai atėjusių mokyklinio amžiaus vaikų tėvais sudaromos ugdymo sutartys. Lankantiems 
meno mokyklą trims ir daugiau vaikų iš daugiavaikių šeimų - sumažinti mokestį už vaiko papil-
domą ugdymą 50 proc. kiekvienam vaikui; lankantiems dviems mokiniams sumažinama po 25 proc. 
kiekvienam vaikui. Jose numatyti tėvų ir ugdytojų įsipareigojimai dėl ugdymo sąlygų užtikrinimo, 
ugdymo programos vykdymo, vaikų lankomumo ir mokesčio už mokslą. 

2. Įstaigos veiklos rezultatai: 

2.1. Vizija. Šiuolaikiška, savarankiška, moderni, tolerantiška, tautinė, švietėjiška, atvira visai vi-
suomenei institucija, puoselėjanti pirmosios Lietuvoje profesionalios muzikos mokyklos ir kuni-
gaikščių Oginskių tradicijas Rietave, ugdanti kūrybiškas, kultūringas ir doras asmenybes, gebančias 
dalyvauti miesto ir šalies kultūrinėje veikloje. 
Misija. Teikti kokybiškas formalųjį švietimą papildančio ugdymo paslaugas – pa- gal ilgalaikes 
programas sistemiškai plečiant tam tikros srities žinias, stiprinant gebėjimus ir įgūdžius ir suteikiant 
asmeniui papildomas da- lykines kompetencijas bei neformalaus vaikų švietimo paslaugas, tenki- 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 264,8 299,1 359,2

Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines 
paslaugas) SB(SP)

17,5 23,1 25,9

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) 
ML

32,3 16,9 18,3

Kitos lėšos (labdara, parama, 1,2% GPM) 0,9 0,6 0,8

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ 315,5 339,1 404,3

Metai Vidutinis vaikų skaičius Asignavimai 
(tūkst. Eur)

Lėšos vieno vaiko 
išlaikymui  (tūkst. Eur)

2020 150 314,6 2,097

2021 150 229,1 2,264

2022 150 403,3 2,689



nant mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padedant jiems tapti aktyviais vi-
suomenės nariais. Skatinti ugdymo tęstinumą aukštesnėse bei aukštosiose meno profilio mokyklose. 
Formuoti mokinio asmenybę gerbiantį, iniciatyvų, demokratišką, kompetentingą mokytojų kolekty-
vą. Ugdant savo krašto pilietį, tautinės kultūros papročių ir pirmosios Lietuvoje profesionalios 
muzikos mokyklos tradicijų puoselėtoją ir tesėją, plėtoti švi- etėjišką veiklą visuomenėje rengiant 
mokinių bei mokytojų koncertus.  

2.2. 2022-2025 m. strateginio veiklos plano tikslas – pirmosios Lietuvoje muzikos mokyklos tradi-
cijų tęsimas, ugdant vaikų gabumus, kūrybiškumą meninės saviraiškos priemonėmis, sudarant jiems 
sąlygas meniniam tobulėjimui. 

Prioritetinėmis sritimis pasirinktas: 
• Ugdymo proceso orientavimas į Lietuvos ir pasaulio kultūrines vertybes. 
• Meninės, švietėjiškos veiklos plėtojimas ir bendradarbiavimas su šalies, regiono, Savi-

valdybės mokymo įstaigomis ir organizacijomis. 
• Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, apskrities ir Savivaldybės festivaliuose, 

konkursuose. 
• Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 
• Mokyklos mokymo bazės stiprinimas, modernizavimas. 

Įgyvendinant pasirinktą tikslą ir uždavinius buvo organizuojami renginiai, mokytojai ir 
mokiniai dalyvavo konkursuose, kėlė kvalifikaciją įvairiuose meistriškumo kursuose, vykdyta ak-
tyvi koncertinė veikla, skirta Rietavo bendruomenei, dalyvauta regioniniuose ir respublikiniuose 
renginiuose. Aktyviai bendradarbiauta su Rietavo savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, ben-
druomenėmis, tarptautiniais partneriais. 

VEIKLA: 

„Musicalada“ – Ispanijoje veikianti moderni įstaiga, kuri yra viena iš lyderių organizuojant konkur-
sus, festivalius, koncertus ir meistriškumo kursus jauniesiems atlikėjams tarptautiniu lygmeniu. Jų 
misija - jungti talentingus žmones iš viso pasaulio, pasidalinti vieniems su kitais gerąja patirtimi, 
motyvuoti ir įkvėpti naujiems darbams tiek mokinius, tiek pedagogus.  
2022 m. gruodžio 19 d. vyko nuotolinis konkursas ,,Estrellas Brilliantes“. Mokytoja Raimonda 
Jasinskienė šiam konkursui paruošė dvi mokines – VANESĄ ČESNAUSKAITĘ, 2 kl.  ir LIEPĄ 
RUBAVIČIŪTĘ, 5 kl. Konkurso tarptautinę žiuri sudarė visame pasaulyje aktyviai koncertuojantys 



pianistai ir aukšto meistriškumo pedagogai iš Ispanijos, Vokietijos ir Ukrainos. Mūsų mokyklos 
mokinės buvo komisijos narių įvertintos I-ų VIETŲ LAUREATŲ diplomais 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Dailės mokytojų asociacija,  organizavo 
kasmetinį Tarptautinį mokinių meninės kūrybos darbų konkursą „Kalėdinis atvirukas 2022“. 
Konkursas sulaukė daugiau nei tūkstančio Kalėdinių atvirukų ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių.  
Gruodžio 15–31 d. LR Seimo  Jungiamąją galeriją puoš šventinė paroda, į kurią atrinkti 112 įdomi-
ausių darbų iš 1069 dalyvavusių šiame konkurse. 
Labai džiaugiamės, kad į parodą Seime atrinktas ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyk-
los mokinės ELZĖS PUDŽIUVELYTĖS (9 m.) (mokytoja Stanislava Šarkauskaitė) atvirukas „Ste-
buklų stebuklas“ 

Pučiamųjų instrumentų klasės mokytojų Martyno Rato, Sigito Saukalo ir  
Algimanto Krėpštos mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams 2022 m. gruodžio 20 d. 



Teatro klasės Kalėdinis renginys 2022 m. gruodžio 17 d. 

Mokytojos Daivos Bielkauskienės mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams 2022 m. gruodžio 19 d. 

Mokytojų Vilmos Jokubauskaitės ir Raimondos Jasinskienės mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams 
2022 m. gruodžio 15 d. 

 



Mokytojo Mariaus Janušo mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams 2022 m. gruodžio 15 d. 
 

Mokytojo Juozo Barsteigos mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams 2022 m. gruodžio 14 d.

Mokytojų Ievos Skergelzienės ir Ligitos Bliutienės mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams 2022 m. 
gruodžio 13 d. 



Mokytojų Gintarės Sabaliauskienės ir Jolitos Budriuvienės mokinių  Kalėdinis koncertas tėveliams 
2022 m. gruodžio 12 d. 

2022 m. gruodžio 7 d. koncertas muziejuje



2022 m. gruodžio 3 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko Respublikinis jaunųjų at-
likėjų pučiamaisiais instrumentais konkursas ,,Muzikos uostas“, skirtas S. Šimkaus 100-mečiui. 

Jame dalyvavo ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų spe-
cialybės mokiniai – LUKAS SMILGEVIČIUS (mokytojas metodininkas Algimantas Krėpšta, vyr. 
koncertmeisterė Ligita Bliutienė), TAURAS BRUŽINSKIS ir KAJUS POŠKUS (vyr. mokytojas 
Sigitas Saukalas, vyr. koncertmeisterė Ieva Skergelzienė).  Džiaugiamės puikiais jaunųjų pūtikų 
rezultatais: TAURAS BRUŽINSKIS tapo I VIETOS, LUKAS SMILGEVIČIUS – II VIETOS 

LAUREATAIS, KAJUS POŠKUS – DIPLOMANTU. 

2022 m. gruodžio 2 d. buvo paskelbti Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos organizuojamo  I 
virtualaus respublikinio meno ir muzikos mokyklų XX-XXI a. šiuolaikinės instrumentinės muzikos 

konkurso „ŽIEMOS ESKIZAI“ rezultatai. Šiame konkurse dalyvavo ir Rietavo Mykolo Kleopo 
Oginskio meno mokyklos mokiniai – ONEIDA JABLONSKYTĖ (mokytoja Raimonda 

Jasinskienė), VILTĖ GRICIŪTĖ, EIDVILĖ DAPKUTĖ (vyr. mokytoja Ligita Bliutienė) ir AU-
GUSTAS VALAVIČIUS (vyr. mokytojas Juozas Barsteiga). Džiaugiamės mūsų mokinių pasiektais 

rezultatais: VILTĖ, EIDVILĖ IR AUGUSTAS tapo III VIETOS LAUREATAIS, ONEIDA pelnė 
DIPLOMANTĖS VARDĄ. 

 



2022 m. lapkričio mėn. Lenkijoje vyko XXV Tarptautinis nuotolinis konkursas „DIGI-TALENTY 
JESIEN-2022“. Jame dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos III solinio 

dainavimo klasės mokinės BEATRIČĖ ŠIAULYTYTĖ ir ELZĖ PUDŽIUVELYTĖ, paruoštos vyr. 
mokytojos Vilmos Jokubauskaitės ir vyr. koncertmeisterės Ligitos Bliutienės. BEATRIČĖ pelnė II 

VIETOS, ELZĖ – III VIETOS LAUREATŲ DIPLOMUS

2022 m. lapkričio 25 d. Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje, 
jame varžėsi 56 dalyviai. LIEPA ne tik tapo konkurso laureate - užėmė II VIETĄ



2022 m. lapkričio 28 dieną mokytojos Raimondos Jasinskienės klasės mokiniai buvo pakviesti da-
lyvauti fortepijoninės muzikos koncerte Endriejave.

 

2022 m. lapkričio 23 d. Rietavo kultūros centre vyko projekto „Po Lietuvą su klasikine gitara“ kon-
certas. Jame pasirodė atlikėjas Julius Kurauskas ir jo mokiniai iš Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos. Buvo labai malonu pamatyti koncertuo-
jančią buvusią Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos auklėtinę LIVETĄ JATULYTĘ!



2022 m. spalio 28 d. Kretingos meno mokykloje vyko Kazio Stonkaus vardo respublikinis ako-
rdeonistų konkursas – festivalis, kuriame dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyk-

los mokinys AUGUSTAS VALAVIČIUS, paruoštas vyr. mokytojo Juozo Barsteigos. Sveikiname 
Augustą, pelniusį II VIETOS DIPLOMĄ

2022 m. lapkričio 16 d. nuo pat ankstyvo ryto į Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos koncertų salę 
rinkosi mokytojai kartu su savo mokiniais, kurie nekantravo dalyvauti XXVIII Žemaitijos muzikos 
ir meno mokyklų fortepijono mokytojų konferencijoje, kvalifikaciniame - metodiniame seminare 

„Pasiruošimas konkursams.
 



Mykolinės 

Šviesų festivalis Rietave 



Surengta telefonijos paroda  

Rietavo meno mokyklos smuikininkės Mykolo Oginskio festivalio koncerte  "Rudens akvarelė 
M.K. Čiurlioniui"



Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai. Dalyvauja plungės M. Oginskio meno 
mokyklos vykdomame projekte  „Kūrybinės iniciatyvos kultūros paveldo įprasminimui"

Saulėtą rugpjūčio 31-osios popietę į  Mokslo metų pradžios šventę susirinko  Rietavo Mykolo 
Kleopo Oginskio meno mokyklos bendruomenė.



Pirmosios Lietuvoje profesionalios muzikos mokyklos 150  



2022 m. birželio 15 d. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje vyko VI respublikinis (nuotolinis) 
instrumentinių ansamblių konkursas „Karamelė“, kuriame dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Ogin-

skio meno mokyklos mokiniai ir pelnė laureatų diplomus:
 I VIETOS LAUREATO diplomą – AUGUSTĖS PAULAUSKAITĖS (smuikas, mokytoja Daiva 

Bielkauskienė) ir AUSTĖJOS SAKALAUSKYTĖS (fortepijonas, mokytoja Gintarė Sabali-
auskienė) instrumentinis ansamblis;

I VIETOS LAUREATO diplomą – fortepijoninis duetas SAULĖ MONKEVIČIŪTĖ (mokytoja Ieva 
Skergelzienė) ir SNIEGĖ BUDGINAITĖ (mokytoja G. Sabaliauskienė);

III VIETOS LAUREATO diplomą – instrumentinis ansamblis – EVELINA RUBYTĖ, ERLANDA 
PETKUTĖ, LINA ŽENČIŪTĖ (smuikas, mokytoja D. Bielkauskienė) ir Viltė Jurkutė (fortepijonas, 

mokytoja G. Sabaliauskienė).
 

Lietuvos vakarų krašto dainų šventės (2022 m. birželio 12 d.)



Dailės klasės mokinių baigiamųjų darbų peržiūros 2022 m. gegužės 26 d.

Mokslo metų baigimo ir diplomų įteikimo šventė, kuri vyko 2022 m. birželio 9 d.



Gegužės mėn. Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje vyko I tarptautinis virtualus įvairaus žanro 
jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis „Žydintys garsai 2022“, kuriame dalyvavo apie 450 dalyvių iš Lietuvos, 
Latvijos, Vokietijos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklą 

atstovavo nemažas būrys jaunųjų muzikantų ir pelnė šiuos apdovanojimus:
I V I E T O S  LAUREATO diplomą – SNIEGĖ BUDGINAITĖ IR SAULĖ MONKEVIČIŪTĖ (fortepijoni-

nis duetas, mokytoja Gintarė Sabaliauskienė),
II V I E T O S LAUREATO diplomą – VILTĖ ALEKSYNAITĖ (vokalas, mokytoja Vilma Jokubauskaitė),

 VANESA ČESNAUSKAITĖ (fortepijonas, mokytoja Raimonda Jasinskienė),
 ROBERTA JOCYTĖ (fortepijonas, mokytoja Gintarė Sabaliauskienė),

 PAULIUS ŠILEIKA (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė),
 GIEDRĖ RAIŠUOTYTĖ (kanklės, mokytoja Jolita Budriuvienė),

        AUGUSTĖ PAULAUSKAITĖ ir AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ (smuiko ir fortepijono duetas, mokyto-
jos Daiva Bielkauskienė ir G. Sabaliauskenė),

        LINA ŽENČIŪTĖ, ERLANDA PETKUTĖ, EVELINA RUBYTĖ IR VILTĖ JURKUTĖ ( instrumenti-
nis ansamblis, mokytojos D. Bielkauskienė ir G. Sabaliauskienė),

III V I E T O S LAUREATO diplomą – EIDVILĖ DAPKUTĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė),
 ELĖJA INTAITĖ (vokalas, mokytoja V. Jokubauskaitė),

 ELZĖ PUDŽIUVELYTĖ(vokalas, mokytoja V. Jokubauskaitė),
 ONEIDA JABLONSKYTĖ (fortepijonas, mokytoja Raimonda Jasinskienė),

 VILTĖ GRICIŪTĖ (fortepijonas, mokytoja Ligita Bliutienė),
 PAULINA MAULAITĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė),

DIPLOMĄ – JESSICA HURCOMBE (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė).

2022 m. birželio 3 d. vyko Tarptautinis pianistų konkursas „Klasikos garsai“, kurį organizavo 
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla. Jaunieji pianistai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos 

varžėsi nuotoliniu būdu.  Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokinė AUSTĖJA 
SAKALAUSKYTĖ puikiai pasirodė konkurse atlikdama du kūrinius (vienas iš jų privalomas 

baroko stiliaus) ir pelnė  III VIETOS LAUREATO diplomą
 

 



FESTIVALIS ,,VAIKAI IR MUZIKA" 
TEATRO KLASĖS MOKINIAI 

2022 gegužės 25 d. Rietavo Mykolo Kleopo 
Oginskio meno mokyklos fortepijono klasės 
mokinės LIEPA RUBAVIČIŪTĖ ir GODA 
KISIELIŪTĖ, kartu su mokytojomis Ieva 

Skergelziene ir Raimonda Jasinskiene vyko į 
tarptautinį instrumentinių ansamblių konkursą 

,,Muzikuoju su draugais“ 

 



Festivalis ,,Vaikai ir muzika" Dalyvavo mokyklos teatro klasės mokiniai, mokytojas 
Vincas Andriuška

Gatvės muzikos diena Rietave 2022 m. gegužės 21 d.
 

2022 m. gegužės 12 d. koncertas Šeimos dienai paminėti Daugėduose



Koncertas Rietavo lopšelyje darželyje 2022 m. gegužės 9 d.  

 

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos dailės klasės mokini-
ai, paruošti mokytojos Stanislavos Šarkauskaitės, dalyvavo Garliavos 
meno mokyklos organizuotame Respublikiniame vaikų kūrybinių darbų 
konkurse „Paukščių sodas — laisvės ir taikos oazėje“, kuris sulaukė 130 
piešinių iš 16 meno mokyklų. Mūsų mokyklos I kl. mokinė GABIJA 
KALNIŪTĖ pelnė III VIETOS diplomą 



2022 m. gegužės 13 d. Panevėžyje vyko tarptautinis jaunųjų atlikėjų-pianistų 
konkursas ,,Muzikinis pavasaris“. 1 kl. mokinė VANESA ČESNAUSKAITĖ 
pelnė I VIETOS diplomą. ONEIDA JABLONSKYTĖ apdovanota II VIETA, 4 
kl. mokinė LIEPA RUBAVIČIŪTĖ pelnė DIPLOMANTĖS vardą. Konkursui 
mokines ruošė mokytoja Raimonda Jasinskienė. 

2022 m. gegužės 13 d. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos smuiko ir fortepijono 
klasių moksleivės dalyvavo XXI Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų stygininkų 
festivalyje ,,Smuikas –  mano draugas” Kretingoje. Jaunąsias muzikantes festivaliui ruošė mokyto-
jos - Daiva Bielkauskienė, Ligita Bliutienė ir Gintarė Sabaliauskienė.  

2022 m. gegužės 10 d. Klaipėdos dramos teatre vyko 
meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas 
„Lietuviško žodžio šviesoje“, kuriame šiemet dalyvavo 
moksleiviai iš Kauno r., Vilniaus, Rietavo, Neringos, 
Gargždų, Palangos, Kretingos ir kt. miestų. Rietavo Myko-
lo Kleopo Oginskio meno mokyklos teatro klasės mokyto-
jas Vincas Andriuška konkursui parengė tris mokines – 
Gustę Turskytę, Liepą Daukšaitę ir Liepą Miškinytę. 
GUSTĖ TURSKYTĖ tapo konkurso LAUREATE. 



2022 m. balandžio – gegužės  mėnesiais Radviliškio muzikos mokykla 
organizavo VI-ąjį tarptautinį virtualųjį jaunųjų pianistų konkursą „Poli-
fonija ir aš“, kuriame dalyvavo 94 jaunieji pianistai iš Latvijos, Estijos, 
Bulgarijos, Ukrainos, bei Lietuvos.  
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos 3 klasės mokinė 
AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ šiame konkurse užėmė III VIETĄ savo-
je kategorijoje. Mergaitę konkursui paruošė vyr. mokytoja Gintarė Sa-
baliauskienė. 

Gegužės 6 dieną į Plungę iš įvairių Lietuvos kampelių ir netgi iš Latvijos Tukumo miesto, sulėkė 
spiečius akordeonistų  į respublikinį akordeono muzikos festivalį „Akordeono spiečius – 2022“. 
Dalyvavo IRENIJUS STRAUKAS, AUGUSTAS VALAVIČIUS IR MANTVYDAS VITKUS, 
paruošti mokytojo Juozo Barsteigos. 

  

2022 m. gegužės 7 d. Kauno Vyturio gimnazijoje vyko I respublikinis konkursas „Lietuviška pjesė 
– 2022“, kuriame dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų įvairių instrumentų solistai ir 
įvairios sudėties instrumentiniai ansambliai. Konkurse dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos mokinės ir pelnė prizines vietas: 
 Fortepijoninis duetas – SAULĖ MONKEVIČIŪTĖ (mokytoja Ieva Skergelzienė) ir SNIEGĖ 
BUDGINAITĖ(mokytoja Gintarė Sabaliauskienė) pelnė I VIETOS LAUREATO diplomą; 
Pianistė AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ (mokytoja G. Sabaliauskienė) – II VIETOS LAUREATO 
diplomą; 



Pianistė VILTĖ JURKUTĖ (mokytoja G. Sabaliauskienė) – III VIETOS LAUREATO DIPLOMĄ. 

Gargždų muzikos mokyklos organizuotas II respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas ,,In Corpore 
2022“, kuris šiemet pritraukė daugiau kaip 400 dalyvių, grojančių įvairiais muzikos instrumentais,  iš Lietu-
vos muzikos ir meno mokyklų. Konkurse dalyvavo gausus būrys Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno 
mokyklos mokinių ir pelnė prizines vietas. 
I VIETOS LAUREATO DIPLOMĄ pelnė: 
AUGUSTAS VALAVIČIUS (akordeonas, mokytojas Juozas Barsteiga), 
II VIETOS LAUREATO DIPLOMUS pelnė: 
PAULIUS ŠILEIKA (fortepijonas, mokytoja Gintarė Sabaliauskienė), 
IRENIJUS STRAUKAS (akordeonas, mokytojas J. Barsteiga), 
GIEDRĖ RAIŠUOTYTĖ (kanklės, mokytoja Jolita Budriuvienė), 
LYBERTAS NORKUS (pučiamieji, mokytojas Martynas Ratas, koncertmeisterė Raimonda Jasinskienė), 
PAULINA MAULAITĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė) 
ROBERTA JOCYTĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė), 
VILTĖ GRICIŪTĖ (fortepijonas, mokytoja Ligita Bliutienė), 
EIDVILĖ DAPKUTĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė), 
LIEPA RUBAVIČIŪTĖ (fortepijonas, mokytoja R. Jasinskienė), 
Duetas AUGUSTĖ PAULAUSKAITĖ (smuikas, mokytoja Daiva Bielkauskienė) ir AUSTĖJA 
SAKALAUSKYTĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė) 
Ansamblis – LINA ŽENČIŪTĖ, ERLANDA PETKUTĖ, EVELINA RUBYTĖ (smuikas, mokytoja D. 
Bielkauskienė) ir VILTĖ JURKUTĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė), 
III VIETOS LAUREATO DIPLOMUS pelnė: 
JESSICA HURCOMBE (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė), 
AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ (mokytoja G. Sabaliauskienė), 
VILTĖ JURKUTĖ (fortepijonas, mokytoja G. Sabaliauskienė), 
DIPLOMANTE tapo: 
VANESA ČESNAUSKAITĖ (fortepijonas, mokytoja R. Jasinskienė) 

2022 m. balandžio mėn. Elektrėnų meno mokykla virtualioje internetinėje aplinkoje organizavo 
XXI respublikinį fortepijoninių ansamblių konkursą „Skambinu su draugu“, kuris vyksta kasmet 
nuo 2001 m. Renginys suburia respublikos jaunuosius pianistus ir mokytojus, dalijamasi patirtimi, 
sėkmėmis ir nesėkmėmis. Pagrindinis šio konkurso tikslas – savarankiškos ir kūrybingos asmeny-
bės ugdymas. Konkurse dalyvavo 136 atlikėjai iš 28 Lietuvos muzikos, meno mokyklų, visose 
A,B,C, D, F kategorijose. Mūsų mokyklai atstovavo dvi žavios mergaitės: 4 klasės mokinė LIEPA 
RUBAVIČIŪTĖ (mokytoja Raimonda Jasinskienė) ir 5 klasės mokinė GODA KISIELIŪTĖ (moky-



toja Ieva Skergelzienė). Džiaugiamės mūsų mokyklos fortepijoninio dueto pasiekimu -  III VIETOS 
LAUREATO DIPLOMU. 
 

Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Pravėriau vario vartelius“,mūsų mokyklos 
mokinės GABIJOS KALNIŪTĖS piešinys (vyr. mokytoja Stanislava Šarkauskaitė), 7-10 metų 
grupėje buvo įvertintas III VIETA. 



Gegužės 1 d. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje vyko virtualus jaunųjų atlikėjų fes-
tivalis „Tau, mamyte“, skirtas Motinos dienai paminėti. Muzikinius sveikinimus Lietuvos mamoms 
siuntė ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai – pianistė VILTĖ 
GRICIŪTĖ(mokytoja Ligita Bliutienė) ir akordeonistas AUGUSTAS VALAVIČIUS (mokytojas 
Juozas Barsteiga). 


Balandžio 29 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatori-
joje vyko V vaikų ir jaunimo festivalio – 
konkurso ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘ II turas. I festi-
valio – konkurso turas vyko nuotoliniu būdu. Komisija į 
II turą pakvietė 27 instrumentalistus ir 28 dainininkus ar 
vokalinius ansamblius iš Klaipėdos ir Žemaitijos krašto. 
Iš Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos 
buvo pakviesta ARIJELĖ ZUBIELIAUSKAITĖ, 
paruošta vyr. mokytojos Vilmos Jokubauskaitės. Mūsų 
mokyklos dainininkė Arijelė tapo konkurso DIPLO-
MANTE ir buvo pakviesta III festivalio – konkurso 
etapą – kūrybinę stovyklą 




Balandžio 15 – 30 dienomis Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 
muzikos mokykloje vyko III Respublikinis nuotolinis I – IV 
klasių kanklininkų konkursas ,,Dainuojančios kanklės 2022“, 
kuriame dalyvavo 74 kanklininkai, paruošti 41 mokytojo. Ši-
ame konkurse dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos paruošiamosios klasės mokinė LAURA 
PUDŽIUVELYTĖ, paruošta mokytojos metodininkės Jolitos 
Budriuvienės. Tai pirmas jaunosios kanklininkės konkursas ir 
jame Laura laimėjo II VIETOS DIPLOMĄ 



2022 m. balandžio 29 d. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos IV klasės mokinė LIEPA RUBAVIČIŪTĖ 
kartu su savo mokytoja Raimonda Jasinskiene vyko į I-ąjį 
respublikinį jaunųjų pianistų konkursą „Capriccio 2022“ Ši-
auliuose, kuriame panoro dalyvauti net 93 jaunieji pianistai iš 
visos Lietuvos! Laimėtas III VIETOS LAUREATO 
DIPLOMAS 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė 



Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos I dailės klasės 
mokinė Lėja Česnauskaitė, paruošta vyr. mokytojos Stanislavos 
Šarkauskaitės, dalyvavo Kupiškio meno mokyklos organizuotame 
II respublikiniame virtualiame dailės darbų konkurse – 
parodoje  ,,Bundanti gamta – atgyjančios spalvos“. Konkurse daly-
vavo 195 autoriniai darbai, gauti iš 21 mokyklos.  
6-10 m. amžiaus kategorijoje mūsų mokyklos mokinė LĖJA ČES-
NAUSKAITĖ su savo darbu „Pražydo“ pateko tarp LAUREATŲ. 



2022 m. balandžio 24 d. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos 
solinio dainavimo paruošiamosios klasės mokinė Vanesa Jocytė, paruošta 
vyr. mokytojos Vilmos Jokubauskaitės, dalyvavo Lietuvos vaikų ir mok-
sleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ tiesioginėje transliacijoje. Į 
konkurso „Dainų dainelė“ televizijos etapą pateko vienintelė Rietavo savi-
valdybės dainorėlė. 

2022 m. balandžio 7 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 
muzikos mokykloje vyko Respublikinis nuotolinis V-VI 
klasių solfedžio konkursas „Muzikinis eruditas“. 
Konkurse dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos VI klasės mokiniai, paruošti solfedžio 
mokytojos metodininkės Violetos Sragauskienės, ER-
LANDA PETKUTĖ ir PAULIUS ŠILEIKA. Ir Erlanda, 
ir Paulius puikiai pasirodė ir tapo II VIETOS LAIMĖ-
TOJAIS. 



2022 m. balandžio 26 d. vyko knygos  – Mykolas Kleopas Oginskis „Trokštu tikrų jausmų“ – pris-
tatymas, kuriame dalyvavo meno mokyklos kolektyvai. 

2022 m. balandžio 14 dieną Platelių meno mokykloje vyko II Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių 
dainų festivalis-konkursas „Dainos takais 2022“. Jame dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos mokinės: paruošiamosios kl. mokinė Vanesa Jocytė, I kl. mokinė Roberta Jocytė ir 
II kl. mokinė Elėja Intaitė, paruoštos vyr. mokytojos Vilmos Jokubauskaitės. Elėjai akompanavo 
vyr. koncertmeisterė Ligita Bliutienė.  
VANESA pelnė II VIETOS LAUREATO diplomą, Elėja – III VIETOS LAUREATO diplomą.  



Sonatos ir Roko Zubovų fortepijoninio dueto koncerto "Skambančios spalvų jūros", kuris vyko 
2022 m. balandžio 13 d. Rietavo kultūros centre  

2022 m. balandžio 8 d. Kretingos meno mokykloje vyko VI respublikinis pučiamųjų instrumentų 
lietuviškos pjesės konkursas, kuriame dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos 
pučiamųjų instrumentų klasės mokiniai.  Jaunieji mūsų mokyklos muzikantai puikiai pasirodė ir 
užėmė prizines vietas: 



LUKAS SMILGEVIČIUS (IV kl.) pelnė I VIETOS LAUREATO diplomą, mokytojas Algimantas 
Krėpšta, koncertmeisterė Ligita Bliutienė; 
LYBERTAS NORKUS (IV kl.) pelnė II VIETOS LAUREATO diplomą, mokytojas Martynas Ratas, 
koncertmeisterė Raimonda Jasinskienė; 
TAURAS BRUŽINSKIS (III kl.) pelnė II VIETOS LAUREATO diplomą, mokytojas Sigitas 
Saukalas, koncertmeisterė Ieva Skergelzienė. 

2022 m. balandžio 13 d. meno mokykloje buvo atidaryta Irenos Šarkuvienės paroda ,,Senieji 
geležiniai kryžiai - originaliai išlikę" 

Rietavo Mykolo Kleopo 
Oginskio meno mokyklos 
mokytoja Raimonda Jasin-
skienė ir jos paruošiamosios 
klasės mokinė GINTĖ 
BĖLIAUSKAITĖ  2022 m. 
balandžio 3 d. dalyvavo nuo-
toliniame konkurse ,,MUSI-
CALADA PIANO FEST“. 
Žiuri komisijos, kurią sudarė 
tarptautiniu lygiu pripažinti 
pianistai, pedagogai ir atlikė-
jai, vertinimu, mūsų mokyk-
los mokinę apdovanojo II 
VIETOS LAUREATO 
DIPLOMU  



2022 m. balandžio 6 d. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje vyko II-asis respublikinis 
ansamblinio muzikavimo konkursas ,,Primo Violino“, skirtas atkurtos Plungės vaikų muzikos 
mokyklos 60-mečiui. Konkurse dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos moky-
tojų Gintarės Sabaliauskienės (fortepijonas) ir Daivos Bielkauskienės (smuikas) mokinės: II smuiko 
klasės mokinė Augustė Paulauskaitė, III fortepijono klasės mokinė Austėja Sakalauskytė, VI 

smuiko klasės mokinės 
– Erlanda Petkutė ir 
Evelina Rubytė, smuiko 
išplėstinio mokymo 
klasės mokinė Lina 
Ženčiūtė ir VII fortepi-
jono klasės mokinė 
Viltė Jurkutė.  
 Pianistės AUSTĖJOS 
ir smuikininkės AU-
GUSTĖS duetas įvert-
intas DIPLOMU. 
Instrumentinis ansamb-
lis – ERLANDA, 
LINA, EVELINA IR 
VILTĖ pelnė LAURE-
ATO DIPLOMĄ.  

Kovo 30 d. paskelbti Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos organizuoto XII tarptautinio vaikų 
ir jaunimo pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių virtualaus festivalio – konkurso „Pavasario 
trimitai 2022“, skirto Plungės vaikų muzikos mokyklos atkūrimo 60-mečiui, rezultatai. Šiais metais 
savo meistriškumą demonstravo 115 solistų, 22 ansambliai(119 vaikų) iš Latvijos, Moldavijos bei 
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Konkurse dalyvavo ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
mokyklos pučiamųjų kl. mokiniai: III kl. mokinys TAURAS BRUŽINSKIS (vyr. mokytojas Sigitas 
Saukalas, vyr. koncertmeisterė Ieva Skergelzienė), IV kl. mokiniai LUKAS SMILGEVIČIUS 
(mokytojas metodininkas Algimantas Krėpšta, vyr. koncertmeisterė Ligita Bliutienė) ir  LYBER-

TAS NORKUS (mokytojas Martynas Ratas, vyr. koncertmeisterė Raimon-
da Jasinskienė). Visi mūsų mokyklos dūdoriai pelnė III VIETOS LAURE-
ATŲ DIPLOMUS 



2022 m. kovo 31 d. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje įvyko V tarptautinis vaikų ir 
jaunimo dainavimo konkursas, skirtas Algimanto Raudonikio kūrybai. Jame dalyvavo ir Rietavo 
Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vyr. mokytojos Vilmos Jokubauskaitės paruoštos jauno-
sios dainininkės: paruošiamosios klasės mokinė Vanesa Jocytė, II klasės mokinė Elzė Pudžiuvelytė 
ir mokyklos mergaičių vokalinis ansamblis – Andrėja Dolgopolova, Austėja Sakalauskytė, Sniegė 
Budginaitė, Emilija Važinskytė, Saulė Monkevičiūtė ir Enrika Jazdauskytė. Mergaitėms akompana-
vo vyr. koncertmeisterė Raimonda Jasinskienė. 
Jauniausioji mūsų mokyklos dainininkė VANESA JOCYTĖ įvertinta I VIETOS LAUREATO 
DIPLOMU, o mergaičių ansamblis – III VIETOS LAUREATO DIPLOMU.  

2022 m. kovo 28 dieną vyko vir-

tualus respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Naujieji atradimai 2022“, kurį organizavo Utenos 
meno mokykla. Šiais metais konkurse dalyvavo virš 500 atlikėjų iš 72 Lietuvos meno ir muzikos 
mokyklų.  
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos fortepijono ir smuiko klasės mokiniai pelnė šiu-
os laimėjimus: 
ROBERTA JOCYTĖ ir AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ – II VIETOS LAUREATŲ DIPLOMUS, 
PAULIUS ŠILEIKA– III VIETOS LAUREATO DIPLOMĄ (vyr. mokytoja Gintarė 
Sabaliauskienė); 
MELITA JURKUTĖ (mokytoja metodininkė Ieva Skergelzienė) ir ERLANDA PETKUTĖ(mokyto-
ja metodininkė Daiva Bielkauskienė, koncertmeisterė Gintarė Sabaliauskienė)– III VIETOS LAU-

REATO DIPLOMUS. 



2022 m. kovo 28 d. Kaišiadorių meno mokykloje vyko I respublikinis virtualus jaunųjų pianistų ir 
stygininkų konkursas „Žavingoji pjesė“,Konkurse dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos fortepijono ir smuiko klasių mokiniai:  I kl. mokinė Roberta Jocytė, 3 kl. mokinė 
Austėja Sakalauskytė ir VI kl. mokinys Paulius Šileika, paruošti fortepijono vyr. mokytojos Gin-
tarės Sabaliauskienės; III kl. mokinė Augustė Paulauskaitė ir VI kl. mokinė Erlanda Petkutė 
(smuiko mokytoja metodininkė Daiva Bielkauskienė, vyr. koncertmeisterė Gintarė Sabaliauskienė) 
ir II kl. mokinė Melita Jurkutė, paruošta fortepijono mokytojos metodininkės Ievos Skergelzienės. 
Techninės pjesės kategorijoje ROBERTA JOCYTĖ, AUGUSTĖ PAULAUSKAITĖ ir ERLANDA 
PETKUTĖ pelnė II VIETOS LAURATŲ DIPLOMUS, PAULIUS ŠILEIKA – III VIETOS LAU-
REATO DIPLOMĄ.  
AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ išbandė savo jėgas techninės ir polifoninės pjesės kategorijose  ir 
abejose pelnė II VIETOS LAUREATO DIPLOMUS.  
MELITA JURKUTĖ grojo taip pat dvejose – polifoninės ir kantileninės – pjesės kategorijose. 
Abejose pelnė II VIETOS LAUREATO DIPLOMUS.  

2022 m. kovo 25 d. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje vyko kanklių muzikos reči-
talis, kuriame grojo LMTA Liaudies instrumentų katedros  magistrantė Rūta Budrytė, doc. dr. Aistės 
Bružaitės klasė, koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė. Atlikėja stebino profesionaliai kanklėmis 
atliekama užsienio kompozitorių muzika, demonstravo neįprastus štrichus ir kanklių galimybes, at-
likdama šiuolaikinius lietuvių kompozitorių kūrinius. 



2022 m. kovo 23 d. Teatro klasės pasirodymas Teatro dienose Rietave! 

Kovo 17 d. Rietavo kultūros centre vyko poetės Birutės Lengvenienės 80-ųjų gimimo metinių 
minėjimo vakaras, kurį organizavo Rietavo Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos literatų klubo 
„Mūza“ vadovė Romualda Durkienė. Vakaro metu skaitovių eiles papildė Rietavo Mykolo Kleopo 
Oginskio meno mokyklos mokinių atliekama muzika. Renginyje pianinu skambino jaunosios meno 
mokyklos pianistės - Viltė Jurkutė (mokytoja Gintarė Sabaliauskienė), Melita Jurkutė, Goda 
Kisieliūtė (mokytoja Ieva Skergelzienė) ir Liepa Rubavičiūtė (mokytoja Raimonda  Jasinskienė). 

 

 

Kovo 16 dieną Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno 
mokyklos dailės skyriaus mokiniai su mokytojais Stanislava 
Šarkauskaite ir Tomu Danilevičiumi vyko į edukacinį 
užsiėmimą Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Ve-
lykinių kiaušinių marginimo vašku užsiėmimą Plateliuose vedė 
centro darbuotoja Daiva Vaškienė, kuri papasakojo mokiniams 
apie šios tradicijos atsiradimą ir technikos subtilybes.  





Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai dalyvavo Širvintų 
meno mokyklos organizuotame nuotoliniame II respublikiniame vaikų ir mokinių 
dailės ir muzikos festivalyje-konkurse „Laisvė- tai kūrybos pradas“ (Ignas 
Šeinius). Šiame konkurse varžėsi muzikos atlikėjai ir dailininkai iš 20-ies Lietu-
vos meno ir muzikos mokyklų, kurie bendradarbiaudami paruošė kūrybinius ir 
muzikinius darbus. 
LAUREATO diplomus pelnė: 
VANESA JOCYTĖ (mokytoja Vilma Jokubauskaitė) ir LĖJA ČESNAUSKAITĖ 
(mokytoja Stanislava Šarkauskaitė); 
IRMANTĖ MĖČIŪTĖ (mokytoja V. Jokubauskaitė) ir UGNĖ 
VAIČIKAUSKAITĖ (mokytoja S. Šarkauskaitė); 
DIPLOMANTO vardus pelnė: 
BEATRIČĖ ŠIAULYTYTĖ (mokytoja V. Jokubauskaitė) ir BENAS MONTRI-
MAS (mokytoja S.  Šarkauskaitė); 

AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ ( mokytoja Gintarė Sabaliauskienė) ir 
GABIJA KALNIŪTĖ(mokytoja S. Šarkauskaitė); 
LIEPA RUBAVIČIŪTĖ (mokytojos Raimonda Jasinskienė ir S. 
Šarkauskaitė); 
Nominacija už meistriškumą (dailė) – GABIJA KALNIŪTĖ (mokytoja S. 
Šarkauskaitė); 
Nominacija už kūrinio interpretacijos originalumą – LIEPA RUBAV-
IČIŪTĖ ( mokytoja R. Jasinskienė). 

Kovo 11-osios minėjimas. 



 
Vasario 26 d. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos 3 fortepijono 
klasės mokinė AUSTĖJA SAKALAUSKYTĖ (vyr. mokytoja Gintarė Sabali-
auskienė) dalyvavo nuotoliniame III-ajame respublikiniame jaunųjų atlikėjų 
konkurse ,,Karališkas barokas“.  
Konkurse tarp 239 įvairių specialybių jaunųjų muzikantų varžėsi net 64 pianistai. 
Austėjos pasirodymas buvo įvertintas II VIETOS LAUREATO diplomu. 
 

Kovo 2 dieną Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos fortepi-
joninis duetas LIEPA RUBAVIČIŪTĖ(mokytoja Raimonda Jasinskienė) ir 
GODA KISIELIŪTĖ (mokytoja Ieva Skergelzienė) dalyvavo VIII respub-
likiniame muzikos ir meno mokyklų fortepijoninių ansamblių festivalyje-
konkurse „Muzika sujungia mus“ Plungės Mykolo Oginskio meno mokyk-
loje. Mūsų mokyklos mokinės savo amžiaus kategorijoje pelnė II VIETOS 
LAUREATŲ DIPLOMUS ir taip pat pelnė DIPLOMĄ už geriausiai atliktą 

lietuvių kompozitoriaus kūrinį. 

Vasario 26 dieną Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos 
klarnetininkas LYBERTAS NORKUS sėkmingai sudalyvavo Na-
cionaliniame A. Budrio medinių pučiamųjų instrumentų konkurse 
Vilniuje. Lybertą konkursui paruošė mokytojas Martynas Ratas, 
akompanavo vyr. koncertmeisterė Raimonda Jasinskienė. 

 

2022 m. vasario 15 d. Plungės Mykolo Oginskio ir Rietavo Mykolo Kleopo 
Oginskio meno mokyklų dailės skyrių bendradarbiavimo rezultatas - jungtinis 
kūrybinis simpoziumas „Nidos eskizai 2022“ 

 

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos dailės klasės mokiniai, paruošti 
mokytojos Stanislavos Šarkauskaitės, siuntė savo piešinius vaikų žemėlapių konkur-
sui „Mano ateities pasaulis“, kurį organizavo Lietuvos kartografų draugija. 
Šią savaitę sulaukėme žinių, kad iš konkurso sąlygas atitikusių 685 darbų, į parodą 
atrinkta apie 200 pačių įdomiausių. Džiugu, kad į parodą atrinktas ir Rietavo Mykolo 
Kleopo Oginskio meno mokyklos mokinės TĖJOS ULOZAITĖS (9 m.) piešinys 
„Katino žemė“.  



 
2022 m. sausio 27 d. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyk-
los 4 fortepijono klasės mokinė LIEPA RUBAVIČIŪTĖ dalyvavo II 
nuotoliniame tarptautiniame vokalinės ir instrumentinės muzikos 
konkurse ,,BRITISH LION“, kurį organizavo tartptautinė festivalių or-
ganizacija „Astana Stars“.  Šiame konkurse dalyvavo įvairiais muzikos 
instrumentais grojantis jaunimas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Bulgarijos, Uzbekistano ir Azerbaidžano. Nuostabu, kad Liepa puikiai 
pasirodė tarp daugybės dalyvių ir pelnė II VIETOS LAUREATO 
diplomą. 

Sausio 19 d. geriausieji Rietavo savivaldybės jaunieji dain-
ininkai vyko į Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklą 
dalyvauti Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 
DAINŲ DAINELĖ 2022 m. zoniniame etape.  

 

2021 m. gruodžio 5 d. Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje vyko 
baigiamasis Jungtinio Lietuvos vaikų choro 2020-2021 m. sezono kon-
certas „Malda pasauliui“. Kartu su 150 bendraminčių choristų iš 14 Li-
etuvos mokyklų renginyje dalyvavo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio 
meno mokyklos jaunių choras (vadovės Vilma Jokubauskaitė ir Jolita 
Budriuvienė). Choristai atliko kūrinius net šešiomis pasaulio tautų 
kalbomis.  

Įgyvendinant penktąjį tikslą – stiprinti mokyklos materialinę bazę, buvo perkama in-
strumentų, mokymo ir kitų priemonių. 

Mokykla turi sudariusi paslaugų nuomos sutartis, kurios finansuojamos iš spec. programos 
lėšų: elektra, pastato bei gaisrinė sauga, biuro įrangos nuoma (spalvinis spausdintuvas, kompiuteriai 
4 vnt.), lobsterio paslauga, ryšių paslaugos.  

2022 m. m. mokykloje mokėsi 139 mokiniai. Bendras metinis mokymosi vidurkis – 8,7. 
Pagal formalų švietimą papildančio ugdymo programą mokėsi 111 ugdytinių : 

Skyriaus pavadinimas Pradinis muzikinis/dailės 
 ugdymas

Pagrindinis muzikinis/dailės 
ugdymas

Fortepijono 14 9

Styginių (smuiko, gitaros) 3 5



Pagal neformalaus ugdymo programą mokėsi 28  ugdytiniai : 

Mokinių pasiskirstymas: fortepijonas - 26, akordeonas - 5, pučiamieji - 16, kanklės - 2, 
smuikas - 12, gitara - 3, solinis dainavimas - 7, chorinis dainavimas - 2, dailė - 49, teatras - 15.  
 2022 m. pabaigoje neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai buvo įteikti  14 (muzikos, dailės) 
mokinių, mokslo pažangumo pažymėjimai 4 (kryptingo muzikinio ir išplėstinio ugdymo) mok-
sleivių. 1 metų suaugusių dailės programą baigė 6, muzikos - 1 programos dalyviai. 

SUAUGUSIŲJŲ MENINIO UGDYMO PROGRAMA 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJA 

Pučiamųjų (medinių, varinių) 4 10

Akordeono 1 3

Kanklių - 1

Dainavimo (solinio, chorinio) 4 3

Dailės 14 25

Teatro 6 9

Iš viso : 46 65

Skyriaus pavadinimas Paruošiamoji 
klasė

Kryptingas muzikinis 
ugdymas/dailės saviraiška

Išplėstinis 
mokymas

Fortepijono 3 - -

Styginių (smuiko, gitaros) 1 2 1

Pučiamųjų (medinių, varinių) - 1 1

Akordeono 1 - -

Kanklių 1 - -

Dainavimo (solinio,chorinio) 1 1 -

Dailės 7 4 2

Teatro - - -

Iš viso : 14 8 4

Dailės skyrius Muzikos skyrius

6 1



Iš viso 17 pedagoginių darbuotojų. 

2022 metais meno mokykloje dirbo 24 darbuotojai:  8 administracijos ir aptarnau-
jančio personalo darbuotojai ir 17 pedagogų. 7 mokytojai atvyksta į darbą iš kitų rajonų (Klaipėdos, 
Plungės, Kretingos). Mokyklos pedagogų amžiaus vidurkis – 47 metai.Visi pedagogai turi prival-
omą darbui neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje kvalifikaciją.  

3.  Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą: 
3.1. Pedagogams buvo sudaromos sąlygos kelti profesinę kvalifikaciją įvairiuose meistriškumo  
kursuose, seminaruose, stengiamasi pastebėti darbuotojų pastangas, jie buvo skatinami ieškoti ir 
diegti pedagogines naujoves, ieškoti socialinių partnerių. 
3.2. Parengta įstaigos ugdymo programa sudarė prielaidas ugdymo paslaugų kokybės gerinimui, 
sudarant optimalias sąlygas ugdytinių socializacijai ir saviraiškos sklaidai organizuoti. 
3.3. Pedagogai buvo skatinami nuosekliai bendrauti su ugdytinių tėvais. Tėvams buvo sudaromos 
sąlygos bendrauti su meno mokyklos pedagogais, teikiama prieinama, aiški, sisteminga informacija 
apie meno mokyklos darbo aspektus, švietimo politiką. 
3.4. Įstaigos vadovas bendradarbiavo su kitų Rietavo savivaldybės įstaigų vadovais ir ben-
druomenių nariais, siekiant produktyvaus įstaigų bendradarbiavimo kultūriniais, švietimo, vaikų ir 
jaunimo užimtumo, bei įtraukimo į menines veiklas klausimais. 

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio     
meno mokyklos direktorius                          Nerijus Jasinskas 

SUDERINTA:

Mokytojai Vyresnieji 
mokytojai

Mokytojai 
metodininkai

Mokytojai 
ekspertai

Neatestuoti 
mokytojai

Muzikiniai 
dalykai

4 5 5 - -

Dailės da-
lykai

- 2 - - -

Teatro da-
lykai

- 1 - - -

Iš viso: 4 8 5 - -


