
Mokykla vykdo Formalųjį švietimą papildančio ugdymo, Neformaliojo vaikų ir 

Suaugusiųjų švietimo programas 

Muzikos skyriuje: 

 FŠPU Pradinio muzikinio ugdymo programa (4 metai) -  skirta 6 - 12 metų 

vaikams, teikia galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir 

konkretaus instrumento muzikinės raiškos savybėmis. Mokomasi akordeono, 

eufonijos, fleitos, fortepijono, gitaros, kanklių, klarneto, saksofono, 

smuiko, solinio dainavimo, trimito, trombono dalykų, muzikos rašto ir 

kultūros pažinimo, ansamblinio muzikavimo.  Baigę šią  programą mokiniai 

perkeliami į FŠPU pagrindinio muzikinio ugdymo programą. 

 FŠPU Pagrindinio  muzikinio ugdymo programa (4 metai) – skirta 10 – 18 

metų vaikams, baigusiems FŠPU pradinio muzikinio ugdymo programą, teikia 

pasirinktos muzikos srities, kūrybinės ir meninės raiškos formavimą, 

gilinami  praktiniai grojimo instrumentu įgūdžiai. Į pagrindinio muzikinio 

ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo 

programą. Mokomasi akordeono, eufonijos, fleitos, fortepijono, gitaros, 

kanklių, klarneto, saksofono, smuiko, solinio dainavimo, trimito, 

trombono dalykų, solfedžio, muzikos istorijos, ansamblinio muzikavimo. 

Baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą išduodami Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų ugdymo pažymėjimai. 

 NVŠ Išplėstinio muzikinio ugdymo programa (1-3 metai) – skirta 14-18 

metų vaikams, baigusiems FŠPU pagrindinio arba Mėgėjų muzikinio ugdymo 

programą ir norintiems toliau plėtoti ir gilinti pasirinkto instrumento valdymo 

galimybes, lavinti muzikinius kūrybinius gebėjimus. Mokomasi akordeono, 

eufonijos, fleitos, fortepijono, gitaros, kanklių, klarneto, saksofono, 

smuiko, solinio dainavimo, trimito, trombono dalykų,  ansamblinio 

muzikavimo. Baigusiems šią  programą išduodami mokyklos neformaliojo 

vaikų švietimo pažymėjimai. 

 NVŠ Mėgėjų muzikinio ugdymo programa (4 metai) – skirta 4 – 14 metų 

vaikams, teikia muzikos suvokimo pagrindinius elementus ir atlikimo įgūdžius, 

supažindina su įvairiais muzikos stiliais, kūrinių formomis, ugdo specifinius 

grojimo instrumentu gebėjimus. Mokomasi akordeono, eufonijos, fleitos, 

fortepijono, gitaros, kanklių, klarneto, saksofono, smuiko, solinio 

dainavimo, trimito, trombono dalykų, solfedžio, muzikos istorijos, 

ansamblinio muzikavimo. Baigusiems šią  programą išduodami mokyklos 

neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. 

 



 NSŠ Suaugusiųjų mėgėjų  muzikinio ugdymo programa (1 metai) –  teikia 

galimybę mokytis groti pasirinktu instrumentu, muzikos suvokimo pagrindinius 

elementus ir atlikimo įgūdžius, supažindina su įvairiais muzikos stiliais, 

kūrinių formomis, ugdo specifinius grojimo instrumentu gebėjimus. Mokomasi 

akordeono, eufonijos, fleitos, fortepijono, gitaros, kanklių, klarneto, 

saksofono, smuiko, solinio dainavimo, trimito, trombono dalykų, 

ansamblinio muzikavimo. Asmeniui prašant, išduodama mokyklos programos 

baigimo pažyma. 

Dailės skyriuje: 

 FŠPU Pradinio dailės ugdymo programa (3 metai)- skirta 7-10 metų 

vaikams, teikia galimybę susipažinti su plastine raiška (piešimo, tapybos, 

skulptūros technikomis), dailės pažinimu. Baigę šią  programą mokiniai 

perkeliami į FŠPU pagrindinio dailės ugdymo programą. 

 FŠPU Pagrindinio dailės ugdymo programa (4 metai)-  skirta 11 – 18 metų 

vaikams, teikia galimybę mokytis piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, 

dailėtyros pagrindų, gilinti žinias ir įgūdžius, kūrybinius sugebėjimus dailės 

srityse.  Baigusiems šią  programą išduodami neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimai. 

 NVŠ ankstyvo dailės ugdymo programa (1-2 metai) – skirta 4-6 metų 

vaikams, teikia  galimybę susipažinti su plastinės raiškos formomis, 

technikomis bei atskleisti kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines 

galias. 

NVŠ Išplėstinio dailės ugdymo programa (2 metai) -  skirta  pagrindinę dailės 

ugdymo programą baigusiems ir vyresniems motyvuotiems mokiniams, turintiems 

gebėjimų dailės srityje, teikia galimybę tolesniam kryptingam orientuotam 

lavinimuisi ir profesiniam rengimui. 

 NVŠ Mėgėjų dailės ugdymo programa (4 metai)- skirta 10-18 metų vaikams, 

norintiems pereiti iš FŠPU pradinio ar pagrindinio dailės ugdymo programų ir 

norintiems toliau tobulinti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus sumažinus programos 

apimtis, bei įvairaus amžiaus mokiniams pageidaujantiems lavinti tik pagrindinių 

piešimo, tapybos ir skulptūros (arba keramikos) disciplinų įgūdžius,  užtikrinant 

galimybę mokiniui, atsižvelgiant į jo poreikius, iš dalies pasirinkti programos turinį. 

 

NSŠ Suaugusiųjų dailės ugdymo programa( 1-2 metai) – teikia galimybę 

sistemingai plėtoti bendrąsias dailės kompetencijas, kryptingai ugdyti suaugusių 

prigimtinius meninius gebėjimus, asmenines galias, suteikti žinių dailės srityje. 



 Asmeniui prašant, išduodama mokyklos programos baigimo pažyma. 

 

 


