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2010 m. mokytoja Dalia Olberkienė su soliste Amelija Jokopaite dalyvavo 

vaikų ir jaunimo vokalinių ansamblių festivalyje ,,Rudens daina“, kuris vyko Kuršėnų 

meno mokykloje. Mokytojos parengta solistė Monika Šakytė dalyvavo koncertų ciklo 

,,Muzikiniai rudenys“ koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru. 

Mokytoja Eridana Tallat-Kelpšienė su solistėmis Emilija Mikutaitė ir 

Patricija-Eva Tiškute, kurioms akompanavo Lolita Saparienė, dalyvavo V-ajame 

Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje - konkurse ,,Skambioji daina“, 

skirtame M.K.Čiurlioniui, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje. 

2011 m. mokytojos D. Olberkienės solistė M. Šakytė dalyvavo tarptautiniame 

jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Kaunas Sonorum“ Kaune ir tapo diplomante. V-ajame 

Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje - konkurse ,,Skambioji daina“, 

vykusiame Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje, dalyvavo solistės: A. Jokopaitė 

pelnė  III-ią vietą, M. Šakytė - I-ą vietą, bei 4 klasės mišrus ansamblis - III-ią vietą. 

Tais pačiais metai solistės Emilija Stančikaitė ir M.Šakytė dalyvavo sakralinės 

muzikos festivalyje ,,Musica Divina“ Židikuose. M. Šakytė dalyvavo V-ajame 

tarptautiniame meno festivalyje ,,Mažeikiai 2011“, kuriame dainavo pritariant 

Šiaulių kameriniui orkestrui. 

Mokytojos Janinos Grušienės vadovaujamas vokalinis mišrus ansamblis 

„Oktava“ dalyvavo rajoniniame dainų, muzikos ir šokių festivalyje „Būk matomas“. 

Plungėje festivalyje -konkurse „Skambioji daina - 2011“ laimėta III-oji vieta. 

Mokytoja Sonata Lingytė paruošė mokinę Moniką Kaminskaitę IV – ajai 

Žemaitijos zonos muzikos ir meno mokyklų moksleivių muzikos teorijos dalykų 

olimpiadai Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijoje. 

2012 m. mokytojos D. Olberkienės paruošti atlikėjai A. Jokopaitė, M. Šakytė 

bei 5 klasės mišrus ansamblis dalyvavo respublikiniame televizijos konkurso ,,Dainų 

dainelė“ ture, pasirodydami per LRT. Jaunių choras ,,Daina“ dalyvavo rajoninėje 

dainų, šokių ir muzikos šventėje ,,Žydėjimas“ ir respublikinėje dainų šventėje ,,Mūsų 



vardas - Lietuva“ Vilniuje. M.Šakytė dalyvavo koncerte ,,Muzikiniai rudenys“ su 

Šiaulių kameriniu orkestru bei Lietuvos Seimo rūmuose vykusiame koncerte Sausio 13-

osios Gynėjų dienai paminėti. Tais pačiais metais M. Šakytė tapo laureate 

tarptautiniame kamerinės muzikos atlikėjų konkurse ,,Mykolo Kleopo Oginskio 

muzikos perlai“, vykusiame Rietave. 

Mokytojos J. Grušienės vadovaujamas merginų vokalinis ansamblis, kurio 

koncertmeisterė Inga Grušaitė, dalyvavo televizijos konkurso „Dainų dainelė – 2012“ 

respublikiniame ture Vilniuje.  

Mokytoja Julė Draudikienė tarptautiniame LAT-LIT projekte „Lietuvos – 

Latvijos kamerinės muzikos kultūros sklaida jaunimo abipus sienos renginiuose 

PRELUDIA" pristatė pranešimą ,,Vytautas Miškinis‘‘. Projekte dalyvavo lektoriai iš 

Šiaulių Universiteto bei Daugpilio Universiteto (Latvija) ir mūsų mokyklos 

mokytojai. 

2013 m. Mokytojos E. Tallat-Kelpšienės solistė E. Mikutaitė, chorinio 

dainavimo II klasės mokinių ir žemaitiškų tradicinių kanklių ansamblis, 

vadovaujamas mokytojos Jolantos Dobravolskienės,   dalyvavo „Mažųjų talentų šou 

2013“ rajoninio konkurse ir tapo laimėtojais. Mokytojos E. Tallat-Kelpšienės solistė 

Rinalda Pocevičiūtė tapo VI-ojo Respublikinio aklųjų ir silpnaregių vaikų meninės 

raiškos ir kūrybos festivalio-konkurso „Vyturiukai 2013“ laureate ir pelnė II vietą. 

Žemaitijos regiono konkurso ,,Skambioji daina‘‘ Plungėje laimėtojais tapo 

mokytojos D. Olberkienės solistės: A. Jokopaitė pelnė III vietą, bei M. Šakytė, tapo I 

vietos nugalėtoja. Jaunių choras ,,Daina‘‘, kuriam vadovauja D. Olberkienė ir solistė 

M. Šakytė dalyvavo Vasario 16-osios koncerte miesto Kultūros centre. M. Šakytė 

dalyvavo Žemaitijos muzikos festivalyje ,,Vaikai ir muzika‘‘ Pagėgiuose. Rajoniniame 

festivalyje ,,Mažųjų talentų šou 2013‘‘ solistas Nedas Saldukas tapo laureatu. 

Mokytoja J. Draudikienė Mažeikių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

muzikos pedagogams pravedė atvirą pamoką ,,Skambėjimas judesy“, po kurios vyko 

diskusija vaiko muzikinio auklėjimo klausimais. 

Mokytojos J. Grušienės paruošta solistė Rugilė Lieliungaitė Žemaitijos 

regiono festivalyje-konkurse „Skambioji daina -2013“ Plungėje laimėjo A kategorijoje 



III-ąją vietą, merginų ansamblis „Oktava“ – D kategorijoje II-ąją vietą, jiems 

akompanavo koncertmeisterė I. Grušaitė. 

2014 m. regioniniame televizijos konkurse ,,Dainų dainelė‘‘ dalyvavo 

mokytojos D. Olberkienės solistės Izabelė Vasiliauskaitė ir M. Šakytė. Monika tapo 

respublikinio turo laureate, dainavo Operos ir baleto teatre. Jaunių choras ,,Daina‘‘ 

dalyvavo respublikinėje dainų šventėje ,,Čia – mūsų namai‘‘ Vilniuje. Merginų 

ansamblis ,,Kantilena‘‘ ir solistė I. Vasiliauskaitė dalyvavo koncerte ,,Muzikiniai 

rudenys‘‘ su Šiaulių kameriniu orkestru.  

Mokytoja J.Draudikienė miesto ikimokyklinio ugdymo bei pradinių klasių 

mokytojus pakvietė į atvirą pamoką priešmokyklinio muzikinio ugdymo klasėje tema 

,,C-dur gama“, po kurios vyko priešmokyklinės klasės mokinių koncertas. 

Mokytojos E. Tallat-Kelpšienės solistė Rinalda Pocevičiūtė dalyvavo TV 

konkurso ,,Dainų dainelė‘‘ IV-ajame etape, jai pritarė smuikininkė mokytoja Indrė 

Jokopienė bei gitaristas mokinys  Rokas Stonys. 

Mokytojos J. Grušienės solistė R. Lieliungaitė su koncertmeistere I. Grušaite 

dalyvavo respublikiniame TV konkurso ,,Dainų dainelė“ konkurse Vilniuje. 

Suaugusiųjų ugdymo vokalinis moterų duetas dalyvavo respublikiniame vokalinių 

kolektyvų konkurse Šilalėje „Šilų aidai“. 

2015 m. Jungtinis jaunučių choras, vadovaujamas Ramunės Šakinskienės ir 

E.Tallat-Kelpšienės, V-ajame Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso I 

regioniniame ture iškovojo I laipsnio diplomą ir yra pakviesti dalyvauti 

respublikiniame ture Klaipėdoje. 

 Išlaikant ilgametę teorijos dalyko tradiciją kasmet organizuojama 

baigiančiųjų klasių teorijos ir kūrybos viktorina „Garsų žaismas“, kurių būta jau net 

aštuoniolika. Mokytojos S.Lingytė ir  J. Draudikienė dirba su ankstyvojo 3-4 metų bei 

5-6 metų amžiaus vaikų muzikinio ugdymo grupių ugdytiniais, kas pusmetį  veda 

atviras pamokas. Vyresnioji grupė pavasarį parengia muzikines pasakas tėveliams bei 

metodinės grupės pedagogams. Nuo 2012 m. mokytoja Sonata Lingytė, kaip teorijos ir 

chorinio dainavimo dalykų metodinės grupės pirmininkė, inicijuoja ir organizuoja 

metodinius susirinkimus “Raktas į šiandienos vaiką“, kuriuose analizuojami 

dalykiniai, psichologiniai ugdymo(si) aspektai.  Pirmoji tema - „Darbas su skirtingų 



gebėjimų mokiniais grupėje”.  2014 m. mokytojos S.Lingytė ir  J. Draudikienė parengė 

metodinį pranešimą  II-ąja  tema -  „Veikla su mažiau motyvuotais mokiniais, 

grupėmis”, pristatė mokyklos mokinių mokymosi motyvacijos tyrimą, kurio pateikti 

rezultatai verčia ieškoti vis naujų dalyko taikymo metodų.  
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