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Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ veikia Šeškinės seniūnijoje, Laisvės pr. 57. Ji įkurta 

1993 m. sausio mėnesį, kai atsiskyrė nuo Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mo-

kyklos kaip šios muzikos mokyklos filialas. 1975–1993 m. mokykla veikė A. Jonyno 

aklųjų ir silpnaregių mokykloje internate (dabar Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdy-

mo centras). Tada orientuotasi į Lietuvos aklųjų draugijos poreikius – ruošti choro 

dainininkus ir pučiamųjų orkestro muzikantus. Nuo 1993 m. muzikos mokykla „Lyra“ 

yra savarankiška formalųjį švietimą papildanti ugdymo įstaiga, turinti savo padalinį 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. 

Pirmasis mokyklos direktorius – Bronislovas Glovickis (1993–1999 m.). Dabartinis “Ly-

ros” mokyklos vadovas – direktorius Gintautas Smolskas (nuo 1999 m.). Mokykloje dir-

ba žymūs menininkai ir pedagogai, dėstantys Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje, Lietuvos edukologijos universitete, 

Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje  

muzikos mokykloje.
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istorija ir dabartis

Vilniaus muzikos 
mokykla „Lyra“



Mokykla – neforMalaus vaikų Muzikinio ugdyMo  
Moderni įstaiga:

• teikia kryptingą muzikinį išsilavinimą;

• ugdo savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, gebančias suprasti ir  
 vertinti muziką, kultūros procesus;

• padeda mokiniui pasiruošti savarankiškai ir efektyviai dalyvauti  
 miesto kultūriniame gyvenime;

• padeda gabiausiems ugdytiniams pasiruošti studijoms aukštesnės  
 pakopos meno krypčių mokymo įstaigose.

	 Mokyklos	paskirtis	–	teikti	visuomenei	kokybišką	muzikinį	išsilavini-	
	 mą,	kuris	ugdytų	visapusišką	asmenybę,	žadintų	kultūrinę	aplinką		
	 ir	leistų	integruoti	neįgaliuosius	į	visuomenę.

MokoMa pagal dviejų pakopų Muzikinio ugdyMo prograMas: 

• pradinis muzikinis ugdymas (3 metai);

• pagrindinis muzikinis ugdymas (4 metai).  

specializacijos:

•	 solinio	ir	chorinio	dainavimo; 

•	 fortepijono; 

•	 styginių	instrumentų 
 smuikas, violončelė, klasikinė gitara;  

•	 estrados 
 sintezatorius, elektrinė gitara, estradinis fortepijonas;  
 estradinis dainavimas;

•	 liaudies	instrumentų 
 kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai;  

•	 akordeono;

•	 pučiamųjų	instrumentų 
 fleita, klarnetas, trimitas, saksofonas; 

•	 muzikos	istorijos	ir	teorijos	sekcija;	

•	 aklųjų	ir	silpnaregių	padalinys.
• mokyti vaikus muzikos meno, sudaryti ir tobulinti jų muzikavimo įgūdžius;

• plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio muzikinio švietimo kitomis įstaigomis,  
 muzikos kolektyvais, rajono mokyklinėmis ir ikimokyklinėmis įstaigomis;

• sudaryti sąlygas mokyklą reprezentuojantiems mokomiesiems kolektyvams,  
 solistams nuvykti į respublikinius ir tarptautinius konkursus, festivalius;

• tirti vaikų ir tėvų poreikius papildomo ugdymo veiklai tobulinti.
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strategija struktūra

prioritetai



7

mokyklos metodinė taryba

Muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius Gintautas	 Smolskas įstaigai vadovauja nuo  
1999 m. rugsėjo mėnesio. Jis – akordeonininkas, mokytojas ekspertas, turintis daugiau 
kaip 30 metų pedagoginio darbo patirtį. Direktoriaus pavaduotojai: Albertas	Baika 
(pavaduotojas ugdymui)  – akordeonininkas, muzikologas, humanitarinių mokslų dak-
taras (menotyra); docentas, turintis daugiau kaip 50 metų pedagoginio darbo patir-
tį; Saulius	Subačius (pavaduotojas ugdymui) – akordeonininkas, mokytojas, turintis  
10 metų pedagoginio darbo stažą; Romualdas	Jonavičius (pavaduotojas ūkiui) – tri-
mitininkas, mokytojas, pedagoginio darbo stažas – 36 metai. Dovilė	Mockuvienė – 
mokyklos raštinės vedėja ir bibliotekininkė.

vilniaus Muzikos Mokyklos „lyra“ tarybą sudaro:

• tėvų atstovai – Rūta	Tilvytienė (pirmininkė), Irena	Radzevičienė,	 
	 Diana	Bučienė;

• direktoriaus pavaduotojas ugdymui Albertas	Baika;

• mokytojai – Gintaras	Mameniškis	,	Laurynas	Vaitkus;

• mokinių atstovai – Laurynas	Bertulis,	Emilija	Jakubovskaja,	 
	 Aušrinė	Budrikytė.
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mokyklos vadovai, taryba

Mokyklos taryba (iš kairės): Irena Radzevičienė, Aušrinė  
Budrikytė, Laurynas Bertulis, Emilija Jakubovskaja, Rūta  
Tilvytienė, Laurynas Vaitkus, Albertas Baika (2013 m.)

Mokyklos administracija (iš kairės): Saulius Subačius,  
Albertas Baika, Gintautas Smolskas, Romualdas Jonavičius,  
Dovilė Mockuvienė (2013 m.)

Metodinė taryba  
(iš kairės sėdi): Mirolanda 
Januškevičienė, Liudmila 
Vindzberg, Albertas Bai-

ka, Snieguolė Jogėlienė, 
Alma Vadeišienė; (iš 

kairės stovi): Rolandas 
Aidukas, Danielius Žim-
kus, Rimantas Jurkonis, 

Gintautas Smolskas, Vida 
Palubinskienė, Saulius  

Subačius (2013m.)

vilniaus Muzikos Mokyklos „lyra“  
MetodinĘ tarybą sudaro:

• direktoriaus pavaduotojas ugdymui Albertas	Baika;

• mokytojas ekspertas Rolandas	Aidukas; 

• mokytoja metodininkė Nadežda	Dambrauskienė;

• mokytoja metodininkė Snieguolė	Jogėlienė;

• mokytojas ekspertas Rimantas	Jurkonis;

• vyresnioji mokytoja Vitalija	Kazlauskaitė;

• mokytoja ekspertė Vida	Palubinskienė;

• mokytoja metodininkė Alma	Vadeišienė;

• mokytoja metodininkė Liudmila	Vindzberg;

• mokytojas metodininkas Danielius	Žimkus.
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solinio ir chorinio 
dainavimo specializacija

Instrumentinių specializacijų choras festivalyje „Vilniaus vieversėliai“ (vadovė Dalia Puišienė)  
(Vilniaus universiteto Didžioji Aula, 2008 m.)

Šiuo Metu vilniaus Muzikos Mokykloje „lyra“ solinio dainaviMo Mokosi 
40, chorinio dainaviMo – 120 Mokinių, dirba Šie Mokytojai: 

•	 specializacijos kuratorius mokytojas ekspertas Rolandas	Aidukas	 
 (solinis ir chorinis dainavimas, dirigavimas);

• mokytoja ekspertė Irena	Laurušienė (solinis dainavimas);

• vyresnioji mokytoja Saulutė	Atminienė  
 (solinis ir chorinis dainavimas, dirigavimas);

• mokytoja Aušra	Cicėnaitė-Uždavinienė (solinis dainavimas);

• mokytojas Dmitrijus	Afanasjevas (solinis dainavimas);

• mokytoja metodininkė Dalia	Puišienė (chorinis dainavimas, dirigavimas);

• vyresnysis mokytojas	Evaldas	Steponavičius (chorinis dainavimas, dirigavimas).                                                                                           

MokiniaMs ir kolektyvaMs akoMpanuoja koncertMeisterės: 

•	 mokytoja ekspertė Živilė	Survilaitė;

• mokytoja metodininkė Aušra	Varnelienė. 

taip pat –  fortepijono specializacijos Mokytojos: 

•	 vyresnioji mokytoja Rasa	Kulikauskienė; 

• vyresnioji mokytoja Tatjana	Šlaustienė;

• mokytoja Erika	Visockienė. 

                                                              Rolandas	Aidukas vadovauja jaunių chorui „Cantus gracilis“ ir vokaliniams ansam-

bliams, Saulutė	Atminienė – jaunučių chorui „Remeza“, Dalia	Puišienė – instrumen-

tinių specializacijų choro vadovė, Evaldas	Steponavičius dirba chormeisteriu jaunių 

chore „Cantus gracilis“.
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Solinio ir chorinio  
dainavimo specializaci-
jos mokytojai  
(iš kairės): Rasa Kuli-
kauskienė, Aušra Varne-
lienė, Tatjana Šlaustienė, 
Dalia Puišienė, Irena 
Laurušienė, Rolandas 
Aidukas, Evaldas  
Steponavičius,  
Aušra Cicėnaitė- 
Uždavinienė, Dmitrijus 
Afanasjevas, Saulutė 
Atminienė (2013 m.)

Jaunių choras „Can-
tus gracilis“ chorų 

konkurse „Mūsų 
dainos“. Choro 

vadovas – Rolandas 
Aidukas (viduryje; 

Vievis, 2012 m.)

Muzikos mokyklos „Lyra“ pedagogai gerai žinomi už mokyklos ribų. Irena Laurušienė 

yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) profesorė, paruošusi daug tarptau-

tinių konkursų laureatų, išleidusi į gyvenimą ne vieną profesionalią dainininkę, Ro-

landas Aidukas – LMTA docentas, Aušra Cicėnaitė-Uždavinienė – Kauno muzikinio 

teatro ilgametė solistė (sopranas), parengusi nemažai įspūdingų vaidmenų operose, 

operetėse ir miuzikluose. Dmitrijus Afanasjevas kelerius metus dainavo Klaipėdos 

muzikiniame teatre (baritonas), dabar jis – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto te-

atro (LNOBT) choro artistas, atliekantis ir solo partijas. Jis – vienas pirmųjų solinio 

dainavimo specializaciją baigė Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“.

Chorinio dainavimo specializacija veikia nuo mokyklos įsikūrimo pradžios. Solinio 

dainavimo specializacija atsirado 1996 m., kai pradėta dirbti pagal Rolando Aiduko 

parengtą solinio dainavimo programą. Solinio dainavimo specializaciją jau baigė 

daugiau kaip 30, o chorinio dainavimo – daugiau kaip 130 absolventų. Minėtini šie ab-

solventai: Kšištofas Markevičius, Svetlana Orlova, Jurgita Kalibataitė, Jolanta Pociūtė,  

Dagnė Paplauskytė, Vilma Paplauskaitė, Marius Norkūnas, Dominyka Kaidanovič, 

Cheo Nguen Trung, Linas Ragauskas, Aistis Jokubauskas, Martynas Varnelė, Anastasi-

ja Glazko, Eglė Jarmolavičiūtė, Agnė Meidutė, Juozas Jurgaitis.

Solinio ir chorinio dainavimo metodinė grupė kasmet surengia nemažai koncertų 

Vilniuje, Lietuvos kituose miestuose, koncertuoja ir užsienyje. Mokytojai nuolat sten-

giasi metodiškai kelti savo kvalifikaciją organizuodami ir dalyvaudami seminaruose, 

konferencijose, festivaliuose, konkursuose. Užmegzti ryšiai su Rygos, Vroclavo, Kali-

ningrado ugdymo institucijomis.

2001 ir 2005 m. metodinė grupė kartu su kitomis institucijomis surengė Antano Ku-

čingio jaunųjų dainininkų du tarptautinius konkursus. Solistai ir visi trys chorai daly-

vavo Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ operų pasakų premjeriniuose spektakliuose 

Lietuvos rusų dramos teatre. 2002 m. buvo pastatyta Miko Vaitkevičiaus opera pa-

saka „Pupa ir seneliai“, 2004 m. – šio kompozitoriaus opera pasaka „Voro vestuvės“,  

2006 m. – Lauryno Vakario Lopo miuziklas „Žiogo pievelės pasaka, arba Tikri drau-

gai“. Solistai ir choro kolektyvai savo programose nuolat atlikdavo kompozitoriaus 

solinio ir chorinio dainavimo specializacija /  „LYRA“ 
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ir Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojo eksperto Miko Vaitkevičiaus kūrinius,  

2006 m. dalyvavo jo paskutiniajame koncerte Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

(LNF), 2008 ir 2012 m. buvo surengti du respublikiniai Miko Vaitkevičiaus vaikų ir jau-

nimo vokalinės muzikos festivaliai. 2006 m. dalyvavo iškilmingame koncerte, skirtame 

Vaikų teisių dienai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 2011 ir 2012 m. – geriausiųjų 

mokyklos mokinių koncerte „Lyros pavasaris“ Vilniaus Rotušėje.

2008 ir 2009 m. surengti du respublikiniai patriotinės dainos solinio dainavimo kon-

kursai. Solinio dainavimo specializacijos mokiniai ne kartą tapo tarptautinių, respu-

blikinių konkursų laureatais ir diplomantais, dainavo Lietuvos nacionalinio operos ir 

baleto teatro spektakliuose. 

1998 m. balandžio 16–18 d. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ surengė II tarptautinę 

mokslinę praktinę konferenciją „Dainavimo muzikos mokykloje problemos ir pers-

pektyva XX ir XXI amžių sandūroje“. 2004 m. vasario 25–26 d. įvyko III tarptautinė 

mokslinė praktinė konferencija „Dainavimo mokymo muzikos mokykloje problemos 

ir perspektyvos”, skirta Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ dešimtmečiui.
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Vaikinų vokalinis ansamblis  
„Cantus fortis“ ir vadovas Rolandas 
Aidukas  tarptautiniame festivalyje 

Vilniuje (2012 m.)

Jaunių choras, solistai ir sty-
ginių instrumentų orkestras 
Vatikane su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II (1998 m.)

Vadovas Rolandas Aidukas  
diriguoja jaunių chorui 
„Cantus gracilis“ ir liaudies 
instrumentų ansambliui 
Olomouce 
(Čekija, 2010 m.)

solinio ir chorinio dainavimo specializacija /  „LYRA“



Jaunučių choro bendruomenė 
kartu su choro vadove Saulute 

Atminiene (viduryje) džiaugiasi 
tarptautiniame chorų konkurse 

„Kaunas Cantat“ 2011 m.  
laimėtu aukso diplomu  

(Vilnius, 2012 m.)
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Tarptautinio jaunimo muzikos konkurso „Su muzika per 
Europą“ laureatė Loreta Boženka su dainavimo mokytoja 

Saulute Atminiene (2012 m.)

solinio ir chorinio dainavimo specializacija /  „LYRA“

Lietuvos chorų konkurse „Mūsų dainos“, skirtame Aldonai Pulauskienei atminti  

2012-05-19 Vievyje, jaunių choras „Cantus gracilis“ pelnė nugalėtojo vardą ir pagrin-

dinį prizą. Kolektyvas nuolat dalyvauja festivaliuose ir kituose renginiuose. 

2011 m. jaunučių choras „Remeza“ (vadovė vyresnioji mokytoja Saulutė Atminienė, 

koncertmeisterė Živilė Survilaitė) tarptautiniame chorų konkurse „Kaunas Cantat“ 

2011 m. pelnė aukso diplomą (L kategorija). Jaunučių choras „Remeza“ nuolat daly-

vauja festivaliuose, koncertuose ir kituose renginiuose.

Instrumentinių specializacijų choras, vadovaujamas Dalios Puišienės (koncertmeis-

terė Rasa Kulikauskienė) – pirmojo respublikinio Miko Vaitkevičiaus vaikų ir jaunimo 

vokalinės muzikos festivalio konkurso laureatas (2008 m.). Choro dainininkai, pritar-

dami įvairiais instrumentais, atlieka vadovės aranžuotas dainas, solo kūrinius ir kūri-

nius ansambliams. Ši muzika skamba choro vadovės surengtuose projektuose koncer-

tuose: „Pavasaris su muzika“, „Šventų Kalėdų belaukiant“, „Vaikai – vaikams“, kituose 

koncertuose miesto pagrindinėse, pradinėse mokyklose, darželiuose, festivaliuose.  

Mokytoja – festivalių, konkursų ir mokyklos renginių vadovė ir iniciatorė.

choro kolektyvai nuolat dalyvauja lietuvos dainų 
Šventėse, yra pelnĘ svarbių apdovanojiMų konkursuose. 
Jaunių choras „Cantus gracilis“, vadovaujamas Rolando Aiduko 
(chormeisteris E. Steponavičius, koncertmeisterė Živilė Survilai-
tė) yra šių tarptautinių konkursų nugalėtojas:

•	 2005 m. VI tarptautinio sakralinės muzikos konkurso  
 „Silver bells“ Daugpilyje  (Latvija) laureatas (II vieta) ;

• 2007 m. XV sakralinės muzikos festivalio „Cantate Domino“ III   
 chorų konkurso III vietos ir bronzos diplomas; 

• 2010 m. VIII tarptautiniame sakralinės choro muzikos festivalio   
 konkurso (kategorija A2) „Musica Religiosa Olomouc“ (Čekija)   
 sidabro medalis (II vieta). 
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fortepijono specializacija

Tarptautinio ir respublikinių konkursų laureatė Agota Dūdytė (mokytoja Rasa Kulikauskienė, 2012 m.)

fortepijonu skaMbinti Moko puikiai savo darbą iŠManantys  
ir kūrybingi pedagogai: 

•	 specializacijos kuratorė mokytoja metodininkė Snieguolė	Jogėlienė;

• mokytoja metodininkė Rima	Bagotyrienė; 

• vyresnioji mokytoja Izolda	Bartusevičienė; 

• vyresnioji mokytoja Birutė	Bizevičiūtė;  

• vyresnioji mokytoja Ramunė	Dačinskienė;

• mokytoja metodininkė Virginija	Domeikaitė; 

• vyresnysis mokytojas Gintautas	Gaučys;

• vyresnioji mokytoja Rūta	Gudynienė;

• vyresnioji mokytoja Vitalija	Kazlauskaitė;

• vyresnioji mokytoja Rasa	Kulikauskienė; 

• mokytojas ekspertas Romualdas	Lukošius;

• mokytoja Elžbieta	Pilecka;

• mokytoja Janina	Puodžiukienė;

• vyresnioji mokytoja Agnė	Ragauskienė; 

• mokytoja metodininkė Alla	Raškevičienė; 

• mokytoja metodininkė Audronė	Ruzgienė;

• mokytoja ekspertė Sunigilda	Smolskienė; 

• mokytojas Vytis	Smolskas;

• vyresnioji mokytoja Vitalija	Stasiulienė;

• vyresnioji mokytoja Tatjana	Šlaustienė;

• vyresnioji mokytoja Daiva	Valackienė;

• mokytoja Erika	Visockienė; 

• mokytoja metodininkė Dalia	Želvienė.   

Muzikos	mokykloje	„Lyra“	daugiausia	yra	fortepijono	pedagogų.	Net	23	mokyto-
jai	savo	patirtį	ir	meilę	dalija	130	mokinių.	Tik	įkūrus	mokyklą,	šios	specializacijos	
kuratorė	buvo	mokytoja	metodininkė	Onutė	Gladkovienė,	vėliau	–	mokytoja	meto-
dininkė	Dalia	Želvienė.	Šiuo	metu	fortepijono	specializacijos	kuratore	dirba	moky-
toja	metodininkė	Snieguolė	Jogėlienė.		
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Tarptautinio ir 
respublikinių 

konkursų laureatas 
Ernestas Čiškevičius 
(mokytoja Snieguolė 

Jogėlienė, 2012 m.)

Ieva Ruzgytė ir 
Emilija Rubikaitė po 
konkurso Italijoje su 

mokytoja Audrone 
Ruzgiene (2009 m.)

IV Lietuvos jaunųjų pianistų 
konkurso ,,Šypsenėlė‘‘ komi-
sijos nariai ir organizatoriai 
(iš kairės): Aidas Puodžiukas, 
Kristina Vasiliauskaitė,  
Vitalija Stasiulienė, Izolda 
Bartusevičienė, Sunigilda 
Smolskienė, Rima Bagoty-
rienė, Rasa Kulikauskienė, 
Snieguolė Jogėlienė  
(2011 m.)

Jaunieji pianistai septynerius metus mokosi skambinti fortepijonu, koncertuoja kaip 
solistai, muzikuoja kaip fortepijoninių ir kamerinių amsamblių nariai. Moksleiviai ak-
tyviai dalyvauja  miesto, Lietuvos tarptautiniuose  konkursuose  ir  tampa laureatais 
bei diplomantais. Nemažai fortepijono specializacijos  absolventų toliau mokosi Vil-
niaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 
konservatorijoje, tarp jų – Dalia Imbrasaitė, Olia Malomuž, Natija Čchatiašvili, Julius 
Paukštė.  Kai kurie pasirinko muziko profesiją ir sėkmingai studijuoja  arba yra baigę 
Lietuvos  ir užsienio aukštąsias mokyklas, tarp jų – Inga Bogdanovičiūtė, Elžbieta Ša-
blinskaja, Inga Šturo, Kšištofas Markevičius, Gerūta Griniūtė, Monika Daržinkevičiūtė, 
Austėja Valušytė.

Kas dveji metai mūsų mokykloje vyksta respublikinis jaunųjų pianistų šiuolaikinės 
fortepijoninės muzikos konkursas ,,Šypsenėlė“. 2003 m. sumanytas šiuolaikinės muzi-
kos festivalis išaugo į respublikinį konkursą, suburiantį visos Lietuvos didelių ir mažų 
miestų muzikos ir meno mokyklų bendruomenę. Tęsiant ir puoselėjant tradiciją skleis-
ti naujausią lietuvių kompozitorių kūrybą  kviečiami kompozitoriai Vytautas Barkaus-
kas, Zita Bružaitė, Kristina Vasiliauskaitė, Julius Andrejevas.

Labai svarbus mūsų mokyklos edukacinis projektas –  koncertų ciklai ,,Muzikinė skry-

nelė“, rengiami Vilniaus vaikų lopšeliuose-darželiuose. Jų metu ikimokyklinio amžiaus 

vaikai supažindinami su muzikos menu, muzikos instrumentų įvairove, mažiesiems 

klausytojams parenkamos įdomios koncertų temos, pavyzdžiui: ,,Šokis muzikoje“, 

,,Muzikos instrumentų pasaulyje“, ,,Žvėreliai ir muzika“, ,,Paukšteliai čiulbuonėliai“ 

ir kitos. Tokie koncertai mūsų mokyklos jauniesiems muzikantams – puiki galimybė 

kaupti sceninę patirtį ir ugdyti artistinius sugebėjimus. 

Fortepijono specializa-
cijos mokytojai (iš kairės 
sėdi): Tatjana Šlaustienė, 
Alla Raškevičienė, Rūta 
Gudynienė; (iš kairės 
stovi): Elžbieta Pilecka, 
Erika Visockienė, Vytis 
Smolskas, Snieguolė Jogė-
lienė, Vitalija Stasiulienė, 
Ramunė Dačinskienė, 
Dalia Želvienė, Agnė 
Ragauskienė, Daiva 
Valackienė, Izolda  
Bartusevičienė, Audronė 
Ruzgienė, Sunigilda 
Smolskienė, Rasa 
Kulikauskienė, Rima 
Bagotyrienė (2013 m.)

fortepijono specializacija /  „LYRA“



,,Populiarioji klasika“, romantinės muzikos vakarų ciklą  

,,F.Chopino muzika“, ,,Šokio ritmu“, ,,Gamta“ Chodkevi-

čių rūmuose, apibedrinantį mokymosi metus  7-os klasės 

moksleivių koncertą Stasio Vainiūno namuose, Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejuje 1-os klasės moksleivių  

koncertą ,,Susiradę smuiko raktą“ su įsimintinomis dova-

nomis – gardžiu smuiko rakto meduoliu ir natų rinkiniu.

Jau daugiau kaip 10 metų Šv. Cecilijos dienai mokyklos peda-

gogai rengia koncertą. Fortepijono specializacijos mokytojų  

Tatjanos Šlaustienės, Birutės Bizevičiūtės, Sunigildos 

Smolskienės, Elžbietos Pileckos, duetų Rasos Kulikaus-

kienės ir Daivos Valackienės, Janinos Puodžiukienės ir 

Snieguolės Jogėlienės skambinimo, šmaikščių Romualdo 

Lukošiaus ir Rimanto Jurkonio, Vyčio Smolsko džiazo im-

provizacijų pasiklausyti Piano.lt salėje susirenka gausi mu-

zikos mokyklos ,,Lyra“ bendruomenė.
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Mažųjų pianistų etiudų konkursas ,,Besivejant natą“ kviečia Lietuvos muzikos moky-

klų pačius mažiausius pianistus į virtuozinio skambinimo varžytuves. Šis konkursas 

rengiamas kas dveji metai ir sulaukia nemažo susidomėjimo. Iškilmingas konkurso 

uždarymas ir laureatų pagerbimas vyksta Lietuvos muzikos teatro ir akademijos Di-

džiojoje salėje.

Kiekvienų mokslo metų pirmąjį pusmetį vyksta fortepijono etiudų konkursas ,,Vi-

vace“. Jame dalyvauja visi muzikos mokyklos ,,Lyra“ fortepijono specializacijos II–VI 

klasių moksleiviai. Šio renginio tikslas – ne tik gerinti jaunojo pianisto techninius įgū-

džius, bet ir galimybė moksleiviui įvertinti savo sugebėjimus, įgyti pasitikėjimo. 

Fortepijono specializacijos mokytojai išradingai ir su tikru meniniu polėkiu organi-

zuoja kasmetinius teminius koncertus: ,,Klevo lapų taku“ Mokytojų dienos proga, 

laukimo nuotaika apgaubtą Advento koncertą, smagų koncertą muzikinę viktoriną 

Koncertas ,,Šokio ritmu‘‘  
Chodkevičių rūmuose 

(Vilnius, 2012 m.)

 Lietuvių kompozitorių 
kūrybos vakaro dalyviai su 

mokytojais Stasio Vainiūno 
namuose (Vilnius, 2012 m.)

Koncertuojantys 
„Lyros“ mokytojai  

(iš kairės): 

Elžbieta Pilecka  
koncerte, skirtame  
Šv. Cecilijos dienai 

(Piano.lt salė,  2012 m.)

Romualdas Lukošius  
(Vilniaus Rotušė, 

2012 m.)

Vytis Smolskas  
(2012 m.)

Po koncerto Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“. Mokyklos 
mokytojai (iš kairės): Ramunė Dačinskienė, Janina Danienė  
(lopšelio-darželio direktorė), Rima Bagotyrienė, Snieguolė 
Jogėlienė, Audronė Ruzgienė, Erika Visockienė (2013 m.)

fortepijono specializacija /  „LYRA“
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styginių instrumentų  
specializacija

Čia dirba aŠtuoni kūrybingi, ieŠkantys naujovių pedagogai: 

•	 specializacijos kuratorė vyresnioji mokytoja Mirolanda	Januškevičienė  
 (smuikas); 

• vyresnioji mokytoja Meilė	Ambrasienė (smuikas);

• vyresnioji mokytoja Milda	Gedminienė (violončelė);

• vyresnysis mokytojas Bronislovas	Glovickis (smuikas);

• vyresnysis mokytojas	Edvardas	Jauniškis (violončelė);

• mokytojas Tomas	Mačėnas (gitara);

• mokytoja Nomeda	Mikulskienė (smuikas);

• mokytojas Marijus	Šnaras (gitara).

Šiuo	metu	mokosi	100	moksleivių,	griežiančių	smuiku,	violončele,	 
skambinančių	gitara.		

Styginių instrumentų specializacijos 
mokytojai (iš kairės): Meilė Ambrasie-
nė, Mirolanda Januškevičienė, Tomas 

Mačėnas, Marijus Šnaras, Milda 
Gedminienė, Edvardas Jauniškis, 

Bronislovas Glovickis, Nomeda 
Mikulskienė (2013 m.)
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Po pirmokų koncerto „Tau, mano  
mamyte“ (muzikos mokyklos  

„Lyra“ salė, 2012 m.)

Fortepijoninis kvartetas koncerte  
„Lyros pavasaris“  

(Vilniaus Rotušė, 2012 m.)

Styginių instrumentų  
specializacijos mokiniai 
baigiamajame renginyje, 
skirtame 150-osioms 
Maironio gimimo metinėms 
(Taikomosios dailės muziejus, 
Vilniuje, 2012 m.)

styginių instrumentų specializacija /  „LYRA“

Styginių	instrumentų	specializacijos	mokytojai	pagrindinį	dėmesį	skiria	mokslei-
vių	ugdymo	kokybei	tobulinti,	siekia	glaudžių	tarpusavio	santykių	tiek	su	ugdyti-
niais,	tiek	su	jų	tėvais.	Moksleiviai	dalyvauja	koncertinėje	veikloje,	mokydamiesi	
patiria	solinio	ir	ansamblinio	muzikavimo	džiaugsmą.	Mokytojų	iniciatyva	moky-
loje	nuolat	suburiami	įvairios	sudėties	instrumentiniai	ansambliai.	

Moksleiviai koncertuoja Mokykloje ir už jos ribų.  
dalyvauja įvairiuose tĘstiniuose projektuose, festivaliuose:

• „Ansamblių diena su lietuviška pjese“ Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokykloje;

• „Festivalis T. Šerno ir D. Svirskio atminimui“ Vilniaus Broniaus Jonušo  
 muzikos mokykloje;

• „Jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis“ Vilniaus Balio  
 Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje;

• Festivalis maratonas „Archinfesta“ Alytaus muzikos mokykloje.

Styginių instrumentų specializacijos mokytojai ne tik ruošia scenai mokinius, tačiau 

ir patys užsiima muzikine veikla. Bronislovas Glovickis vadovauja liaudiškos muzikos 

ansambliui „Jaunimėlis“, Meilė Ambrasienė ir Milda Gedminienė griežia Vilniaus mu-

zikos mėgėjų simfoniniame orkestre, scenoje smuiko gražų tembrą išgauna Nomeda 

Mikulskienė.

Styginių instrumentų  
specializacijos mokiniai  
(muzikos mokyklos „Lyra“  
salė, 2012 m.)

Muzikos mokyklos „Lyra“ styginių instrumentų specializacijos mokytojai kasmet or-

ganizuoja ansamblių ir solistų festivalį „Perpetuum mobile“, tęstinį projektą „Smuikas 

mano draugas“, rengia koncertus Mykolo Biržiškos gimnazijoje, Jono Pauliaus II gim-

nazijoje ir kitose vidurinėse mokyklose.
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estrados  
specializacija

Mokytojas Stasys Šaltenis su mokine Smilte Drėgvaite (Vilniaus Rotušė, 2012 m.)

Šiuo Metu estradiniai instruMentai ir dainaviMas – vieni populiariausių 
dalykų Mokykloje. Mokosi 63 Mokiniai, dirba 6 Mokytojai: 

•	 specializacijos kuratorius mokytojas ekspertas Rimantas	Jurkonis  
 (estradinis fortepijonas); 

• mokytojas metodininkas Stasys	Šaltenis (estradinis dainavimas);

• mokytoja Vytautė	Pupšytė (estradinis dainavimas);

• mokytojas Gintaras	Mameniškis (sintezatorius); 

• mokytojas Algirdas	Masevičius (sintezatorius);

• mokytojas Aleksandras	Liutvinskis (elektrinė gitara).

Estrados	skyrius	savo	veiklą	pradėjo	1994	metais,	kai	kuriantis	skyriui	į	mokyklą	
buvo	pakviestas	dirbti	Mikas	Vaitkevičius.	Kompozitorius,	pedagogas,	vienas	 iš-
kiliausių	lietuviškos	estrados	pradininkų	padėjo	pagrindus	skyriaus	veiklai.	Miko	
Vaitkevičiaus	autoritetas	ir	pedagoginė	patirtis	padarė	įtaką	naujiems	dėstomiems	
muzikos	dalykams	atsirasti.	Per	kelerius	metus	įsikūrė	sintezatoriaus,	fortepijono,	
estradinio	dainavimo,	elektrinės	gitaros	klasės.

Mikas	Vaitkevičius	(1931–2006)

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ (1993-2006) ilgametis mokytojas. 
Kompozitorius, sukūręs daugiau kaip 450 kūrinių: apie 300 dainų solistams, 
vokaliniams ansambliams ir chorams, daugiau kaip 30 instrumentinės estradinės 
muzikos kompozicijų, muzikos pučiamųjų orkestrui, akordeonui ir vaikams. Kūriniai: 
dainos „Vilniaus stogai“, „Jaunystė“, „Paklydo ramunė“, „Mėlynakė rasa“ ir kt.; operos 
pasakos „Pupa ir seneliai“ bei „Voro vestuvės“, vokalinė siuita solistams, chorams ir 
simfoniniam orkestrui „Susiradom smuiko raktą“.
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Estrados specialybės mokytojai  
(iš kairės): Algirdas Masevičius,  
Vytautė Pupšytė, Rimantas 
Jurkonis, Aleksandras Liutvinskis, 
Gintaras Mameniškis, Stasys 
Šaltenis (2013 m.)

Mokytoja Vytautė Pupšytė su 
mokinėmis (2013 m.)

Mokytojas Gintaras  
Mameniškis  su Viktorija 
Gurskyte-Mameniškiene 

(2006 m.)

Mokytojų duetas –  
Romualdas Lukošius ir  

Rimantas Jurkonis  
(Chodkevičių rūmai  

Vilniuje,  2010 m.)

estrados specializacija /  „LYRA“

Mokytojai	dirba	kūrybingai	ir	profesionaliai,	stengdamiesi	įdiegti	mokiniams	mei-
lę	pasirinktam	instrumentui	ir	muzikai.	Metodine,	koncertine	veikla	stengiasi,	kad	
vaikai	būtų	ne	tik	gerai	parengti	kaip	muzikantai,	bet	taptų	brandžiomis	asmeny-
bėmis.

Estrados specializacijos mokiniai nuolat koncertuoja mokykloje, vaikų darželiuose, 
galerijose, dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. 
Džiaugiamės respublikinio festivalio konkurso „Klasika ir džiazas“ 2010 m. laureatu 
– Julianu Černiavskiu (mokytojas Gintaras Mameniškis), Tarptautinio jaunųjų atlikėjų 
kamerinės ir džiazo muzikos festivalio konkurso „Sąskambiai“ 2011 m. diplomantais 
Edita Cybulska (mokytojas Gintaras Mameniškis), Justu Jonausku (mokytojas Stasys 
Šaltenis), TV3 konkurso “Lietuvos talentai” 2011 m. IV vietos laimėtoju – Gela Chkhu-
tiašvili (mokytojas Stasys Šaltenis).

Estrados specializacijos mokytojai – ryškūs ir aktyvūs ne tik pedagoginiame darbe, 
bet ir scenoje. Rimantas Jurkonis koncertuoja duetu su Romualdu Lukošiumi. Jų kom-
pozicijos pasižymi šmaikštumu, muzikos stilių netikėtu derinimu. Gintaras Mameniš- 
kis – lengvosios pramoginės muzikos atlikėjas, puikiai grojantis sintezatoriumi ir akor-
deonu. Vytautė Pupšytė – naujosios kartos džiazo dainininkė, koncertuojanti ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kiti mokytojai irgi geba muzikuodami pavergti publiką.

Nuo 2008 m. rengiamas Respublikinis Miko Vaitkevičiaus vaikų ir jaunimo vokalinės 
muzikos festivalis, kurio laureatais yra tapę ir estradinio dainavimo dalyko moksleiviai. 



3130

liaudies  
instrumentų  
specializacija

Birbynės klasės mokinys Armandas Deveikis koncerte „Lyros pavasaris“ (Vilniaus Rotušė, 2012 m.)

Pirmieji mokytojai: Nijolė Glovickienė ir Liucija Žikoriūtė. Nuo 1994 m. rugsėjo mė-
nesio – mokytoja Vida Palubinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) pro-
fesorė. 1993 m. „Lyros“ muzikos mokykloje atsirado birbynės, o 1999 m. – lamzdelio 
specialybė. Mokytojai, dirbę muzikos mokykloje „Lyra“: Juozas Jauniškis (birbynė), An-
tanas Puodžiukas (birbynė, lamzdelis), Rūta Raginytė (lamzdelis), Nerijus Martinaitis 
(birbynė, lamzdelis).

2004–2006 m. muzikos mokykloje gyvavo mokytojo Petro Kvedaro dėstoma armoni-
kos specialybė. Daugelį metų būta tradicinio kankliavimo, folkloro pamokų. Nuo 1995 
m. rugsėjo mėnesio vyksta liaudies instrumentų ansamblio pamokos. 

1991	m.	rugsėjo	mėnesio	1	d.	Balio	Dvariono	dešimtmetės	muzikos	mokyklos	filiale,	 
A.	Jonyno	aklųjų	ir	silpnaregių	mokykloje	internate,	atidaryta	kanklių	klasė.	

Liaudies instrumentų specializacijos 
mokytojai (iš kairės): Laurynas Vaitkus, 
Vida Palubinskienė, Nijolė Glovickienė, 

Darius Trimonis (2013 m.)
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Liaudies instrumentų ansamblio 
„Lyra“ koncertas (Talino Rotušė, 
Estija, 2009 m.)

Kanklių ansamblis ir jaunių 
choras. Baigiamasis renginys 

„Žalgirio dvasia-mūsų širdyse“ 
Taikomosios dailės muziejuje 

(Vilnius, 2010 m.) 

liaudies instrumentų specializacija /  „LYRA“

Šiuo Metu Mokosi 47 kanklių, birbynių ir laMzdelių  
specialybės Moksleiviai, dirba 4 liaudies instruMentų  
specializacijos pedagogai:

• kuratorė mokytoja ekspertė Vida	Palubinskienė (kanklės);

• vyrenioji mokytoja Nijolė	Glovickienė (kanklės);

• mokytojas Darius	Trimonis (birbynė, lamzdelis);

• mokytojas Laurynas	Vaitkus (birbynė, lamzdelis).

Liaudies instrumentų ansamblis „Lyra“, vadovaujamas Nijolės Glovickienės ir Dariaus 

Trimonio, dalyvauja respublikinėse Moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, 

įvairiuose respublikiniuose liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų festivaliuose 

ir šventėse: „Tau, motule, skamba kanklės“, „Sveika, vasarėle“, „Ralio“, „Džiaukimės 

drauge“, „Ainių sutartinė“, „Tek saulele“, „Vilniaus vieversėliai“, „Giedu dainelę“, „Gau-

džia daudytės“, „Klonių aidai“, „Pavasario sutartinė“ ir kituose. Ansamblis 2003 m. da-

lyvavo Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje „Duokim garo“ kartu su M. Mažvydo 

progimnazijos šokėjais „Žiogiukai“ (vadovė V. Likšienė).

1997–2004 m. folkloro instrumentinis ansamblis, vadovaujamas Petro Kvedaro ir Vi-

dos Palubinskienės, dalyvavo tarptautiniuose bei respublikiniuose moksleivių fol-

kloro festivaliuose ir konkursuose: „Saulytė“, „Čiulba ulba paukšteliai“, „Linksmynė“, 

„Griežynė“, „Skamba skamba kankliai“, „Tramtatulis“.

Liaudies instrumentų ir folkloro ansambliai bei solistai surengė nemažai edukacinių 

koncertų užsienio – 2002 m. Berlyno, 2011 m. Daugpilio, o taip pat kartu su jaunių 

choru (vadovas mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas) 2004 m. Rygos, 2006 m. Pra-

hos, 2009 m. Talino, 2010 m. Olomouco – mokyklose, parapijų namuose, bažnyčiose, 

rotušėse bei kitose žymiausiose salėse. 

Liaudies instrumentų specializacijos moksleiviai nuolat dalyvauja tarptautiniame 

jaunųjų talentų konkurse „Tautiniai akcentai muzikoje“, respublikiniame Jono Švedo 

tautinių instrumentų atlikėjų konkurse, respublikiniame festivalyje „Muzika – vaiz-

duojamasis garsų pasaulis“, Vilniaus muzikos mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų 

festivalyje konkurse „Lietuviška pjesė“, laimi prizines vietas.
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akordeono  
specializacija

Mokinys Lukas Miknevičius koncerte „Lyros pavasaris“ (Vilniaus Rotušė, 2012 m.)

Akordeono specializacijos 
mokytojai (iš kairės): Nadežda 
Jacko, Saulius Subačius, Asta 
Žeromskienė, Liudmila  
Vindzberg, Dmitrijs 
Mihailovs, Alma Vadeišienė 
(2013 m.)

dirba 6 akordeono specializacijos Mokytojai:

•	 specializacijos kuratorė mokytoja metodininkė Liudmila	Vindzberg;

• direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokytojas Saulius	Subačius;

• mokytoja metodininkė  Alma	Vadeišienė; 

• vyresnioji mokytoja Nadežda	Jacko;

• mokytojas Dmitrijs Mihailovs;

• mokytoja Asta	Žeromskienė.

	 Specializacijos	 mokytojai	 nuolat	 tobulinasi	 kvalifikacijos	 kėlimo	 kursuose, 
	 veda		atviras	pamokas,	kviečiasi	specialistus	–	LMTA	dėstytojus,	kitų	mokyklų 
	 mokytojus.	Pedagogai	taip	pat	rašo	metodinius	darbus	ir	patys	nemažai	kon- 
	 certuoja.	Mokytojos	Liudmila	Vindzberg,	Alma	Vadeišienė,	Asta	Žeromskienė 
	 groja	 Vilniaus	 mokytojų	 namų	 orkestre	 „Consona“,	 Dmitrijs	 Mihailovs	 –	 
	 ansamblyje	„Subtilu-Z“.	
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Instrumentinis 
ansamblis  

„Subtilu-Z“. Mokytojas 
Dmitrijs Mihailovs 

(viduryje su  
akordeonu) ir birbynės  

mokytojas Laurynas 
Vaitkus (dešinėje; 

2012 m.) 

Akordeono specializacijos 
kuratorė Liudmila Vindzberg 

pamokoje (2013 m.)

akordeono specializacija /  „LYRA“

Nuo 2004 m. muzikos mokyklos „Lyra“ akordeono specializacijos mokytojai organi-

zuoja Vilniaus miesto ir apskrities muzikos mokyklų festivalį „Lietuvių kompozitorių 

kūriniai“ .

Jau tradiciniu tapo kasmet organizuojamas etiudų konkursas „Greiti pirštai“. Kon-

certas „Draugai draugams“ – kasmetinis renginys, kuriame dalyvauja ne tik muzikos 

mokyklos „Lyra“, bet ir kitų muzikos mokyklų (Širvintų, Vilniaus Naujosios Vilnios, Vil-

niaus Broniaus Jonušo) mokiniai. Taip pat rengiami įvairios tematikos koncertai: „Ly-

rinė pjesė“, „Vladimiro Zolotariovo gyvenimas ir kūryba“, „Astor Piazzolos kūriniai“, 

„Charakteringa pjesė“, „Lotynų Amerikos ritmai“.

Džiugu koncertuose matyti dalyvių tėvelius, draugus, gimines. Tai suteikia prasmės ir 

įvertinimo mokytojų darbui. Kasmet sulaukiama naujų gabių mokinių.

Akordeonu	groti	mokosi	47	mokiniai.	Lietuvos	aklųjų	ir	silpnaregių	ugdymo	centre	 
(LASUC)	nuolat	mažėja	aklųjų	ir	silpnaregių	mokinių	skaičius	(integruojasi	į	ben-
drojo	lavinimo	mokyklas),	todėl	priimami	regintys	vaikai,	kurie	mokosi	pagal	„Ly-
ros“	akordeono	specializacijos	programą.	

Akordeono specializacijos moksleiviai aktyviai dalyvauja įvairiuose koncertuose, pro-

jektuose, festivaliuose, konkursuose. Tarptautinio konkurso Montesės mieste (Italija) 

laureatais tapo: 2004 m. Jaroslavas Kušlevičius – I  vieta; 2006 m. Elvyra Batyrgarėje- 

va – II vieta, Viktorija Neimo – II vieta. 

Mokiniai nuolat ruošiami tarptautiniam jaunųjų atlikėjų konkursui Vilniuje ir tarptau-

tiniam konkursui „Sonorum“ Kaune.

Akordeono specializacijos moksleiviai skatinami muzikuoti duetų, trio, kvartetų, kvin-

tetų, taip pat kameriniuose ansambliuose su fleita, smuiku, dalyvauja įvairiuose festi-

valiuose vykstančiuose Vilniaus muzikos mokyklose ir kituose miestuose. 
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pučiamųjų instrumentų  
specializacija

vilniaus Muzikos Mokykloje „lyra“ puČiaMaisiais instruMentais groti  
Mokosi 43 Mokiniai, dirba 4 pedagogai:   

•	 specializacijos kuratorius mokytojas metodininkas Danielius	Žimkus  
 (klarnetas, saksofonas);

• vyresnioji mokytoja Loreta	Rutkauskaitė (fleita);

• vyresnioji mokytoja Laima	Šulskutė-Romoslauskienė (fleita);

• mokytojas Romualdas	Jonavičius (trimitas).

Pučiamųjų instrumentų specializa-
cijos mokytojai (iš kairės):  
Romualdas Jonavičius, Laima  
Šulskutė-Romoslauskienė, Loreta 
Rutkauskaitė, Danielius Žimkus 
(2013 m.)
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Saksofonų kvartetas  
(Vilniaus Rotušė, 

2012 m.) 

Arūnas Šlaustas ir 
„Lyros“ mokytoja  

Laima Šulskutė-
Romoslauskienė 

koncerte, skirtame  
Šv. Cecilijos dienai 

(Piano.lt salė,  
2012 m.)

Fleitų ansamblis  
(Vilniaus Rotušė, 2011 m.)

Fleitą pučia  
Rūta Gumbelevičiūtė,  

2004 m.

pučiamųjų instrumentų specializacija /  „LYRA“

Pučiamųjų	 instrumentų	 specializacijos	 mo-
kiniai	 ir	 mokytojai	 gali	 pasidžiaugti	 ir	 
pasididžiuoti	 laimėjimais	 ir	 gerais	 darbo	 rezul-
tatais.	Mūsų	 specializacijos	moksleiviai	 –	 nuola-
tiniai	 	miesto,	respublikinių	bei	tarptautinių	ren-
ginių,	festivalių	ir	konkursų	dalyviai,	diplomantai	
ir	laureatai.

Respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų, grojančių pučiamaisiais ir mušamaisiais 
muzikos instrumentais, laureatais tapo mokyklos absolventai Paulius Jakonis – I vieta 
(klarneto specializacija) ir Tadas Paulavičius – III vieta (saksofono specializacija).

Tarptautinio konkurso festivalio „Tautiniai akcentai muzikoje“ laureatų apdovanoji-
mus gavę moksleiviai: Gerda Grinkevičiūtė ir Aušrinė Budrikytė (fleitos specializacija, 
mokytoja Loreta Rutkauskaitė), Matas Mitrikas, Julius Trapikas, Greta Butkevičiūtė 
(klarneto ir saksofono specializacija, mokytojas Danielius Žimkus).

Nuolatinė kūrybinė draugystė pučiamųjų instrumentų klasės moksleivius ir peda-
gogus sieja su fortepijono, akordeono, o labiausiai – su estrados specializacija. Gerų 
įvertinimų esame sulaukę tarptautiniuose džiazo muzikos festivaliuose konkursuose 
„Sąskambiai“ ir respublikiniuose festivaliuose konkursuose „Klasika ir džiazas“.    

daug dėMesio skiriaMa ansaMbliniaM MuzikaviMui. be anksČiau paMi-
nėtų konkursų, reikia prisiMinti sėkMingus Mūsų Mokinių pasirodyMus 
tradiciniais tapusiuose:

• Dainiaus Trinkūno vaikų ir jaunimo kamerinio muzikavimo festivalyje; 

• Broniaus Jonušo solistų ir ansamblių festivalyje konkurse; 

• festivalyje „Skambanti fleita“ Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje; 

• „Fleitos kelionės“, „Muzikinė vaivorykštė“, „Perpetuum mobile“ ir kituose.

Pučiamųjų instrumentų specializacijos mokiniai yra aktyvūs edukacinio projekto 
„Muzikinė skrynelė“ dalyviai.

Pučiamųjų instrumentų specializacijos pedagogai tobulinasi ir kelia kvalifikaciją kur-
suose bei seminaruose, dalyvauja mokslinėse konferencijose. Įgytas žinias taiko kas-
dieniniame darbe. Fleitos specializacijos mokytoja Laima Šulskutė-Romoslauskienė 
užsiima ne tik pedagogine, bet ir koncertine veikla. Ji – gerai žinomo kamerinės muzi-
kos ansamblio „Vilniaus arsenalas“ atlikėja. Mokytojas Danielius Žimkus yra parengęs  
populiariosios ir džiazo muzikos rinkinį pradedantiesiems klarnetininkams ir saksofo-
nininkams su garso pritarimu.

Pučiamųjų instrumentų specializacijos pedagogai savo darbe naudojasi naujausiomis 
informacinėmis technologijomis taip praplėsdami savo profesinę kompetenciją. Nau-
dodamiesi interneto suteiktomis galimybėmis, pedagoginį repertuarą praturtiname 
naujais šiuolaikinės muzikos kūriniais.
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aklųjų ir silpnaregių  
padalinys Šiuo Metu vilniaus Muzikos Mokyklos „lyra“ aklųjų ir silpnaregių  

padalinyje dirba 7 Mokytojai:    

•	 padalinio kuratorė mokytoja metodininkė Alma	Vadeišienė; 

• mokytoja metodininkė Rita	Šidlauskaitė (solfedžio); 

• mokytoja Tamara	Blažienė (solinis ir chorinis dainavimas); 

• mokytoja metodininkė Virginija	Domeikaitė (fortepijonas);

• mokytojas metodininkas Danielius	Žimkus  
 (pučiamieji instrumentai ir papildomas instrumentas – sintezatorius);

• mokytoja ekspertė Renata	Deltuvienė-Bakutė  
 (solfedžio ir papildomas instrumentas – fortepijonas);

• mokytoja Justina	Paltanavičiūtė (muzikos istorija).

Muzikos	pamokos	vyksta	Lietuvos	aklųjų	 ir	 silpnaregių	ugdymo	centre	 (LASUC),	
Ateities	g.	44,	Vilniaus	mieste.

Aklųjų ir silpnaregių padalinio 
mokytojai (iš kairės): Danielius 
Žimkus, Justina Paltanavičiūtė, 
Renata Deltuvienė-Bakutė, Rita 
Šidlauskaitė, Tamara Blažienė,  
Virginija Domeikaitė, Alma  
Vadeišienė (2013 m.)
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Tarptautinio festivalio  
konkurso „Vyturiukai“ 
2012 m. dalyviai: solinio 
dainavimo klasės moki-
niai Ernestas Vaškevič ir 
Raigardas Daraganas. 
Akompanuoja mokytoja 
Tamara Blažienė

Tarptautinio festivalio konkurso 
„Vyturiukai“ 2012 m. dalyvė –  

fortepijono klasės mokinė  
Dainora Laukžemytė

aklųjų ir silpnaregių padalinys /  „LYRA“

Šio padalinio mokinių koncertinė veikla labai plati. Mokiniai koncertavo Čekijos 
Respublikos ambasadoje, Vokietijos ambasados rezidencijoje, Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos Prezidentūroje, Lietuvos Seime, Lietuvos nacio-
nalinėje filharmonijoje, Vilniaus Rotušėje, Vilniaus edukologijos universitete, Vilniaus 
mokytojų namų svetainėje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, Vilniaus aklųjų kultūros rū-
muose, Radviliškio kultūros rūmuose, Mykolo Romerio universitete. Jau keleri metai 
kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį mokiniai koncertuoja Stasio Vainiūno namų 
Menų svetainėje Vilniuje. Vyko projektai su Jeruzalės, Simono Stanevičiaus, Vilniaus 
Salininkų vidurinėmis mokyklomis, Nemenčinės muzikos mokyklos Akordeono sky-
riumi. LASUC vyko rėmėjams skirti projektai,  bendri koncertai su valstybiniu choru 
„Vilnius“,  su vaikų radijo laida „Vakaro žvaigždelė“.

Mokytojos Alma Vadeišienė ir Renata Krikščiūnaitė parengė moksleivius tarptauti-
niam neįgaliųjų vaikų kūrybos festivaliui „Šag na vstreču“ Sankt Peterburge (2008 ir 
2009 m.). Vyko koncertai ir susitikimai Lietuvos Respublikos ambasadoje Sankt Peter-
burge. 

lasuc Moksleiviai yra nuolatiniai Šių renginių dalyviai ir nugalėtojai:

• Tarptautinis aklųjų ir silpnaregių vaikų ir moksleivių meninės raiškos ir kūrybos  
 festivalis konkursas „Vyturiukai“ Vilniuje (viena konkurso iniciatorių – LASUC  
 mokytoja Rita Šidlauskaitė);

• Respublikinis jaunųjų neįgaliųjų muzikos atlikėjų festivalis konkursas „Perliukai“   
 Vilniuje;

• Tarptautinis akordeono muzikos festivalis „Akordeono muzikos paslaptis“ Kaune;

• Respublikinis muzikos ir meno mokyklų festivalis „Džiazas ir pramoginė muzika  
 akordeonui“  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje;

• Vilniaus miesto ir apskrities akordeono muzikos  festivalis „Lietuvių kompozitorių  
 kūriniai“ Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“;

• Vilniaus moksleivių menų festivalyje „Džiaukimės drauge“;

• Respublikinis akordeono muzikos festivalis „Pavasario spalvos“  Nemenčinės  
 muzikos mokykloje;

• Vilniaus apskrities muzikos ir meno mokyklų festivalis “Muzika – vaizduojamasis  
 garsų pasaulis: šokio ritmu“ Grigiškių meno mokykloje.



Brigita Narmontaitė respu-
blikiniame muzikos ir meno 
mokyklų festivalyje „Džiazas ir 
pramoginė muzika akordeonui“ 
(Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokykla, 2012 m.)
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Fortepijono klasės 
mokinys  

Raigardas Daraganas 
pamokoje (2012 m.)

Justas Pažarauskas ir 
Dainora Laukžemytė 
ruošiasi pasirodymui 

festivalyje konkurse 
„Vyturiukai“ 

(Vilnius, 2012 m.)

Aktyvi padalinio mokytojų metodinė veikla. 1998 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministerijos leidybos centras išleido du leidinius Brailio raštu, skirtus klarne-
to ir saksofono specializacijos mokiniams, kuriuos parengė mokytojas metodininkas 
Danielius Žimkus. Vienas jų – „Melodijos ir ritmai“, sudarytas iš lengvosios muzikos 
bei džiazo kūrinių su garso pritarimu. Mokytojai Danielius Žimkus ir Rita Šidlauskaitė 
išspausdino straipsnių Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos mėnesiniame žurnale 
„Mūsų žodis“.

Mokytojai Renata Krikščiūnaitė, Rita Šidlauskaitė, Alma Vadeišienė ir Danielius Žim-
kus 2003 m. dalyvavo konferencijoje „Aklo ir silpnaregio ugdymas kelyje į Europos są-
jungą“. LASUC pedagogai aktyviai dalyvauja ir skaito pranešimus muzikos mokyklos 
„Lyra“ organizuojamose konferencijose.

Puikiai įvertinti ir reikšmingi vaikų ugdymui mokytojos metodininkės Almos Vadeišie-
nės parašyti darbai: „Akordeono mokymo programa aklųjų ir silpnaregių meniniam 
ugdymui“, Brailio raštu sudarytas akordeono natų rinkinys pradiniam meniniam ug-
dymui „Akordeono spalvos“, „Aklųjų ir silpnaregių vaikų grojimo akordeonu muziki-
nio (meninio) ugdymo programa“.

aklųjų ir silpnaregių padalinys /  „LYRA“

Muzikos mokyklos „Lyra“ aklųjų ir silpnaregių 
padalinio mokiniai aktyviai integruojasi į bendrą 
visuomeninį gyvenimą, kartu su reginčiaisiais 
dalyvauja įvairiuose projektuose. Baigę muzikos 
mokyklą, kai kurie jų tęsia muzikinį lavinimąsi. 
Dainora Laukžemytė studijuoja Klaipėdos Sta-
sio Šimkaus konservatorijoje, Eglė Jarmalavi-
čiūtė – LMTA (garso režisūra), Loreta Taluntytė 
ir Deividas Monkevičius – Vilniaus Edukologijos 
universiteto I kurso studentai. Audrius Dvilaitis 
dainuoja Kauno chore, Aurimas Murza – valsty-
biniame chore „Vilnius“, Raigardas Daraganas 
tęsia mokslus Vilniaus Balio Dvariono dešimtme-
tėje muzikos mokykloje.
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muzikos istorijos  
ir teorijos sekcija Kas	yra	mažoras	ir	minoras?	Kaip	pamatuoti	atstumą	tarp	garsų?	Juk	ne	centime-

trais!..	Kaip	užrašyti	patikusią	išgirstą	dainą?

Muzikos istorijos ir teorijos sekcijos 
mokytojai (iš kairės): Jolanta Vaiš-
vilienė, Elvyra Pakalnienė, Renata 
Deltuvienė-Bakutė, Justina Palta-
navičiūtė, Reda Matėnaitė, Nadežda 
Dambrauskienė, Dalia Puišienė 
(2013 m.)

Į šiuos ir daugelį kitų klausimų atsakymus vaikai suranda lankydami muzikos rašto ir 
kultūros pažinimo (1–3 klasės), vėliau - solfedžio pamokas, kur jie mokosi paslaptingos 
muzikos kalbos. O kaip muzikos kalba tobulėjo ir kaip suprasti muziką, mokoma mu-
zikos istorijos pamokose, kur vaikai susipažįsta su Lietuvos ir pasaulio kompozitorių 
gyvenimu ir kūryba.

solfedžio ir Muzikos istorijos subtilybės atsiveria kantriausieMs, 
sMalsiausieMs, darbŠČiausieMs MokiniaMs. jieMs padeda Muzikos isto-
rijos ir teorijos sekcijos Mokytojai:    

•	 muzikos istorijos ir teorijos sekcijos kuratorė mokytoja metodininkė  
 Nadežda	Dambrauskienė (solfedžio);

• mokytoja ekspertė	Renata	Deltuvienė-Bakutė (solfedžio);

• vyresnioji mokytoja Reda	Matėnaitė (solfedžio);

• mokytoja metodininkė Elvyra	Pakalnienė (solfedžio);

• mokytoja	Justina	Paltanavičiūtė (muzikos istorija);

• mokytoja metodininkė Dalia	Puišienė (solfedžio);

• mokytoja metodininkė Jolanta	Vaišvilienė	(muzikos istorija).
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Ugdymo procesą praturtina mokytojų organizuojamos ekskursijos į Lietuvos na- 
cionalinį operos ir baleto teatrą, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, Lietuvos 
literatūros ir tautosakos institutą, sostinės muziejuose rengiami koncertai. Tradici-
nes pamokas papildo ir paįvairina netradicinės pamokos formos (muzikos istorijos 
pamoka susitikimas su liaudies instrumentų meistru Egidijumi Virbašiumi), žaismin-
gi ir azartiški konkursai (kūrybos vakaras, solfedžio konkursas „Muzikinė skrynelė“), 
interaktyvūs projektai („Folklorinė ekspedicija pas senelius“). Moksleiviai sėkmingai 
atstovauja mokyklai, laimėdami prizines vietas ir diplomus Vilniaus miesto ir Vilniaus 
apskrities muzikos mokyklų muzikologijos konkurse „Dainuojanti plunksnelė“.

Pedagogų darbas įgauna ryškų edukacinį akcentą rengiant tarpdalykinius projektus: 
„Muzikos karalystės istorijos“, „Mitai ir legendos literatūroje ir muzikoje“, koncertų 
ciklas „Rusų muzikos antologija“, tęstiniai edukaciniai projektai „Lietuvos istorija ir 
muzika ekrane“, „Įdomioji muzikos kalba“ ir kiti. Kasmet mokytojų iniciatyva organi-
zuojami renginiai, minintys reikšmingas Lietuvos istorijai ir kultūrai datas (M. K. Čiur-
lionio, K. Brundzaitės, J. Čiurlionytės, O. Milašiaus, J. Basanavičiaus, Maironio gimimo 
metinės, Žalgirio mūšio 600-osios metinės).

Projektas „Susitikimai su kompozitoriais“ suteikė vaikams galimybę susipažinti ir pa-
bendrauti su dabarties Lietuvos muzikos kūrėjais: mokykloje viešėjo Mindaugas Ur-
baitis, Zita Bružaitė, Jonas Tamulionis, Kristina Vasiliauskaitė, Algirdas Klova.

Nuo 2008 m. kiekvieną pavasarį Vilniaus miesto muzikos mokyklų moksleivius, jau-
nuosius muzikologus, suburia konferencija „Vilnius ir muzika“; jos iniciatorė, o dabar 
kuratorė yra LMTA prorektorė mokslui doc. dr. Judita Žukienė, buvusi mūsų mokyklos 
muzikos istorijos mokytoja.

Gražia tradicija tapo mokytojų Elvyros Pakalnienės ir Tatjanos Šlaustienės rengiami 
pedagogų ir mokinių koncertai, skirti muzikos globėjos Šv. Cecilijos dienai ir suvieni-
jantys mokyklos bendruomenę.

Muzikos istorijos ir teorijos sekcijos mokytojai vykdo bendradarbiavimo ir partnerys-
tės projektus su kultūros įvairiomis įstaigomis: Lietuvos teatro ir muzikos akademija, 
Lietuvos kompozitorių sąjunga, memorialiniu kultūros ir informacijos centru M. K. 
Čiurlionio namai, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejumi ir Vilniaus kitais muziejais. Programa „Mokykla – mokyklai, mokiniai – 
mokiniams“ (autorė Elvyra Pakalnienė) reglamentuoja bendradarbiavimą su sostinės 
bendrojo lavinimo mokyklomis (Simono Stanevičiaus vidurine mokykla, J. Basanavi-
čiaus progimnazija). 

Mokytojų metodinėje veikloje galima pabrėžti dalyko programų (Nadežda Dam-
brauskienė, Elvyra Pakalnienė, Jolanta Vaišvilienė), metodinių priemonių, konkursų ir 
egzaminų užduočių kūrimą, dalyvavimą konkursų komisijose.

Muzikos istorijos mokytoja 
Justina Paltanavičiūtė ir jos 

mokinė Austėja Samuolytė – 
koncerto, skirto kompozitorės 

K. Brunzaitės atminimui, 
vedėjos (M. K. Čiurlionio 

namai, 2013 m.)

Susitikimas su 
liaudies instrumentų 
meistru Egidijumi 
Virbašiumi. Muzikos 
mokyklos „Lyra“ 
moksleiviai ir mokyto-
ja Jolanta Vaišvilienė 
(dešinėje; 2012 m.)

Muzikos mokyklų 
solfedžio konkursas 
„Muzikinė skry- 
nelė“ (2006 m.). 
Muzikos istorijos mo-
kytoja Judita Žukienė 
sveikina geriausią 
komandos kapitoną 
Roką Puišį

muzikos istorijos ir teorijos sekcija /  „LYRA“



tĘstiniai renginiai:

1.	 Respublikinis	jaunųjų	pianistų	šiuolaikinės	fortepijoninės	muzikos	konkur-	
	 sas	,,Šypsenėlė“.	Vilniaus Juozo Talat-Kelpšos konservatorija, LMTA kamerinė  
 salė:  2003 m., 2005 m., 2007 m., 2009 m., 2011 m., 2013 m.

2.	 Respublikinis	Miko	Vaitkevičiaus	vaikų	ir	jaunimo	vokalinės	muzikos	 
	 festivalis. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ salė: 2008 m., 2012 m.

3.	 Vilniaus	miesto	ir	Vilniaus	apskrities	muzikos	mokyklų	akordeono	muzikos	 
	 festivalis	„Lietuvių	kompozitorių	kūriniai“.	Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“  
 salė: 2004 m., 2006 m., 2008 m., 2010 m., 2012 m.

4.	 Tarpmokyklinis	mažųjų	pianistų	etiudų	konkursas	,,Besivejant	natą“.	 
 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ salė, LMTA Didžioji salė: 2002m., 2005 m.,  
 2008 m., 2010 m., 2012 m.

5.	 Vilniaus	muzikos	ir	meno	mokyklų	styginių	instrumentų	kamerinių	ansamblių		
	 ir	solistų	festivalis	„Perpetuum	mobile“. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konserva- 
 torija. Kasmetinis renginys nuo 2011 m. 

6.	 Vilniaus	muzikos	mokyklos	„Lyra“	mokytojų	koncertas,	skirtas	 
	 Šv.	Cecilijos	dienai. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Piano.lt salė.  
 Kasmetinis renginys nuo 2002 m.

7.	 Edukacinis	projektas	„Muzikinė	skrynelė“.	Vilniaus	miesto	vaikų	lopšeliai- 
	 darželiai.  Kasmetinis renginys nuo 2003 m.

8.	 Vilniaus	muzikos	mokyklos	„Lyra“	ir	Vilniaus	Algirdo	muzikos	mokyklos		
	 liaudies	instrumentų	klasės	bendras	projektas	„Lietuvių	liaudies	instrumen	
	 tai	ir	instrumentinė	muzika“.	Algirdo muzikos mokykla, 2006 m. 2008 m; „Lyros“  
 muzikos mokykla, 2010 m., 2013 m. 

9.	 Lietuvos	edukologijos	universiteto	Muzikos	katedros	ir	muzikos	mokyklos		
	 „Lyra“	liaudies	instrumentų	specializacijos	projektas	„Vaikystės	takais“.  
 LEU Didžioji salė, 2007 m., 2009 m., 2013 m. 

10.	Vilniaus	muzikos	mokyklų	moksleivių	konferencija	„Vilnius	ir	muzika“.  
 LMTA Kongresų rūmai. Kasmetinis renginys nuo 2008 m.
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11.	Tarpmokyklinių	ryšių	projektas	„Smuikas	mano	draugas“.	 
 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ salė. Kasmetinis renginys nuo 2008 m.

12.	Tarpmokyklinis	akordeono	muzikos	projektas	„Draugai	draugams“.	 
 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ salė. Kasmetinis renginys nuo 2010 m.

13.	Geriausiųjų	mokyklos	mokinių	koncertas	„Lyros	pavasaris“.	 
 Vilniaus Rotušė. Kasmetinis renginys nuo 2011 m.

kiti renginiai:

1.	 II	tarptautinė	mokslinė	praktinė	konferencija	„Dainavimo	muzikos	mokykloje	 
	 problemos	ir	perspektyva	XX	ir	XXI	amžių	sandūroje“.	 
 Vilniaus mokytojų namai, 1998 m.

2.	 Miko	Vaitkevičiaus	operos	pasakos	„Pupa	ir	seneliai“	premjera.  
 Lietuvos rusų dramos teatras, 2002 m. 

3.	 Koncertas,	skirtas	Edvardo	Griego	160-osioms	gimimo	metinėms.  
 Vilniaus Rotušė, 2003 m.

4.	 Vilniaus	muzikos	mokyklos	„Lyra“	10-mečio	koncertas.  
 Vilniaus Rotušė, 2003 m.

5.	 Edukacinis	projektas,	skirtas	Vincui	Kudirkai,	„Lietuvos	didžiavyriai	ir	 
	 muzika“.	Vilniaus Rotušė, 2003 m.

6.	 III	tarptautinė	mokslinė	praktinė	konferencija,	skirta	Vilniaus	muzikos	 
	 mokyklos	„Lyra“	10-mečiui	„Dainavimo	mokymo	muzikos	mokykloje	 
	 problemos	ir	perspektyvos”. LMTA II rūmai, 2004 m.

7.	 Miko	Vaitkevičiaus	operos	pasakos	„Voro	vestuvės“	premjera.  
 Lietuvos rusų dramos teatras, 2004 m.

8.	 Edukacinis	projektas,	skirtas	„Baltijos	keliui“	paminėti,	„Trys	sesės“.  
 Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namai, 2004 m.

9.	 Tarptautinis	Antano	Kučingio	jaunųjų	dainininkų	konkursas.  
 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus: 2001 m., 2005 m.

žymesni Vilniaus muzikos  
mokyklos „Lyra“ renginiai
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kiti renginiai: 

10.	Edukacinis	projektas	„Lietuvos	istorija	ir	muzika	ekrane“.  
 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2004-2005 m.

11.	Edukacinis	projektas,	skirtas	M.	K.	Čiurlionio	130-osioms	gimimo	metinėms		
	 „Laiškai“. Vilniaus Rotušė, 2005 m.

12.	Lauryno	Vakario	Lopo	miuziklo	„Žiogo	pievelės	pasaka	arba	Tikri	draugai“		
	 premjera.	Lietuvos rusų dramos teatras, 2006 m.

13.	Kompozitoriaus	Miko	Vaitkevičiaus	jubiliejinis	autorinis	vakaras	 
	 O	kur	jūs,	mano	mokiniai?“. Lietuvos nacionalinė filharmonija, 2006 m.

14.	Edukacinis	projektas	skirtas	Oskaro	Milašiaus	130-osioms	gimimo	metinėms		
	 „Stebuklingoji	šalis	–	tėvynė	Lietuva“. Vilniaus Rotušė, 2007 m.

15.	Respublikinė	muzikos	ir	bendrojo	lavinimo	mokyklų	mokslinė	praktinė	 
	 konferencija	„Vaikų	muzikinis	ugdymas“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino  
 muziejus: 2003 m., 2007 m.

16.	Edukacinis	projektas	skirtas	Jadvygos	Čiurlionytės	110-osioms	gimimo	 
	 metinėms	,,Išvaikščiojau	visą	Lietuvą...’’. M. K. Čiurlionio namai, 2008 m.

17.	Respublikinis	patriotinės	dainos	solinio	dainavimo	konkursas.   
 2008 m., 2009 m.

18.	Edukacinis	projektas	skirtas	Žalgirio	mūšio	600	metų	jubiliejui.	 
	 „Žalgirio	dvasia	–	mūsų	širdyse“. Taikomosios dailės muziejus, 2010 m.

19.	Integruotas	tarpmokyklinis	projektas,	skirtas	Maironio	150-osioms	gimimo		
	 metinėms,	„Patsai	ramumo	nepažinęs,	kitiems	išganymą	nešu”.	 
 Taikomosios dailės muziejus, 2012 m.

20.	Respublikinė	mokslinė	praktinė	konferencija,	skirta		Vilniaus	muzikos	 
	 mokyklos	„Lyra“	20-mečiui	„Šiuolaikinė	muzikos	mokykla:	dabartis	ir	 
	 perspektyva“. LMTA Kongresų rūmai, 2012 m.

21.	Renginys	„Paukštis“.	Vakaras,	skirtas	kompozitorės	Konstancijos	Brundzai	
	 tės	70-osioms	gimimo	metinėms. M. K. Čiurlionio namai, 2013 m.

22.	Vilniaus	muzikos	mokyklos	„Lyra“	20-mečio	koncertas.	Dalyvavo	muzikos		
	 mokyklos	„Lyra“	absolventai,	Rygos	6-osios	vidurinės	mokyklos	mergaičių		
	 choras. Vilniaus mokytojų namai, 2013 m.

23.	Vilniaus	muzikos	mokyklos	„Lyra“	20-mečio	koncertas.	Dalyvavo	muzikos		
	 mokyklos	„Lyra“	mokiniai. Vilniaus Rotušė, 2013 m.



past and present

Vilnius Music School “Lyra” is located in Šeškinė municipality, address: Laisvės ave-

nue, 57. It was established in January, 1993, when separated from Balys Dvarionas 

ten-year music school. During the period of 1975-1993, the school was operating as 

a subsidiary of Balys Dvarionas ten-year music school in Jonynas school-boarding-

school of blind and visually impaired (currently Lithuania Training Center of Blind and 

Visually Impaired). At that time it was more orientated at the needs of blind associa-

tion, i.e. preparation of choir singers and wind orchestra musicians. Since 1993, music 

school “Lyra” has become a separate educational institution, supplementing formal 

education and having its own subdivision in Lithuania Training Center of Blind and 

Visually Impaired. 

The first school principal was Bronislovas Glovickis (1993-1999). Currently, the school 

has been run by Gintautas Smolskas. Artists and educators of high level, lecturing in 

such institutions as Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius Juozas Tallat-

Kelpša Conservatory, Lithuanian University of Educational Sciences, M. K. Čiurlionis 

National school of Arts, Vilnius Balys Dvarionas ten-year music school, work in Vilnius 

Music School “Lyra”.  
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education is organized according to two stages  
of Music prograMs:

• Primary	musical	education	(3 years) 

• Basic	musical	education	 (4 years).  

specializations, operated in school:

•	 Solo	and	choral	singing; 

•	 Grand	piano; 

•	 String	instruments 
 fiddle, cello, classical guitar;  

•	 Stage 
 synthesizer, electric guitar, stage grand piano, stage singing; 

•	 Accordion

•	 Wind	instruments 
 flute, clarinet, trumpet, saxophone; 

•	 Section	of	music	history	and	theory;	

•	 Subdivision	of	blind	and	visually	impaired.
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organisation more significant events of  
Vilnius music school LYRA

continuous events:

1.	 The	Republic	contest	of	young	pianists’	contemporary	piano	music	 
	 “Šypsenėlė”	(“Smile”).	Vilnius Juozas Tallat Kelpša Conservatory, LMTA chamber  
 hall: 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

2.	 Republic	Mikas	Vaitkevičius	festival	of	children	and	youth	vocal	music.	 
 Hall of Vilnius music school „Lyra“: 2008, 2012.

3.	 Accordion	music	festival	of	Vilnius	city	and	Vilnius	district	music	schools		
	 “Works	of	Lithuanian	Composers”.	Hall of Vilnius Music School „Lyra“:  
 2004, 2006, 2008, 2010, 2012.

4.	 Interscholastic	contest	of	young	pianists	etudes	,,Besivejant	natą“	(“Chasing		
	 the	note”).	Hall of Vilnius music school „Lyra“, LMTA Great Hall: 2002, 2005, 2008,  
 2010, 2012.

5.	 Festival	of	Vilnius	music	and	art	schools	chamber	ensembles	and	soloists		
	 string	instruments	„Perpetuum	mobile“.	Juozas Tallat Kelpša Conservatory.  
 Annual event since 2011.

6.	 Concert	of	Vilnius	music	school	„Lyra“	teachers	for	St.	Cecilia	day.		 
 Lithuanian museum of theatre, music and cinema, Piano.lt Hall. Annual event since  
 2002.

7.	 Educational	project	“Muzikinė	skrynelė”	(“Musical	chest”).	 
 Children kindergartens of Vilnius city. Annual event since 2003.

8.	 Collective	project	of	Vilnius	music	school	„Lyra“	and	Folk	Instruments	Class		
	 of	Vilnius	Algirdas	music	school	“Lithuanian	folk	music	instruments	and	 
	 instrumental	music”.	Algirdas music school 2006, 2008;   music school „Lyra“  
 2010, 2013.

9.	 Lithuanian	University’s	of	Educational	Sciences	Department	of	Music	and		
	 music	school’s	„Lyra“	instrument	specialization	project	“Vaikystės	takais”		
	 (“Through	the	Childhood	Paths”).	LEU Great Hall, 2007, 2009, 2013.

10.	Vilnius	Music	School	Students‘	Conference	“Vilnius	and	music”.	 
 LMTA Congress Hall. Annual event since 2008.
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11.	Interscholastic	communication	project	„Smuikas	mano	draugas“(“Fiddle	is	
my	friend”).	Hall	of	Vilnius	music	school	„Lyra“.	Annual event since 2008.

12.		Interscholastic	accordion	music	project	„Draugai	draugams“(“Friend	for	
Friends”).	Hall	of	Vilnius	music	school	„Lyra“.	Annual event since 2010.

13.	Concert	of	the	best	school	students	“Lyros	pavasaris”	(“Lyra	Spring”).	Vilnius 
Town Hall. Annual event since 2011. 

other events:

1.	 II	International	Scientific	and	Practical	Conference	“Problems	and	perspec-	
	 tive	of	singing	in	music	school	of	XX	and	XXI	centuries”.	 
 Vilnius Teacher’s House, 1998. 

2.	 		Premiere	of	Mikas	Vaitkevičius	opera-tale	“Pupa	ir	seneliai”	(“Bean	and		
	 Grandparents”). Lithuanian Russian Drama Theatre, 2002.

3.	 Concert	for	Edward	Grieg	160th	birth	anniversary.	Vilnius Town Hall, 2003.

4.	 Vilnius	Music	School	„Lyra“	10th	anniversary	concert.	Vilnius Town Hall, 2003.

5.	 Educational	project	for	Vincas	Kudirka	„Lietuvos	didžiavyriai	ir	muzika“		
	 („Lithuania‘s	Great	Men	and	music“).	Vilnius Town Hall, 2003.

6.	 III	International	Scientific	and	Practical	Conference	for	Vilnius	Music	School		
	 „Lyra“	10th	anniversary	“Problems	and	perspective	of	singing	teaching	in		
	 music	schools”.	LMTA II House, 2004. 

7.	 Premiere	of	Mikas	Vaitkevičius	opera-tale	„Voro	vestuvės“	(„Spider‘s		
	 Wedding“). Lithuanian Russian Drama Theatre, 2004.

8.	 Educational	project	“Trys	sesės”	(“Three	Sisters”)	for	commemoration	of	the		
	 „Baltic	Way“.	Students’ House of Vilnius New Town, 2004.

9.	 International	contest	of	Antanas	Kučingis	young	singers.	 
 Lithuanian Museum of theatre, music and cinema: 2001, 2005.

10.	Educational	project	„Lietuvos	istorija	ir	muzika	ekrane“	(„Lithuania	history		
	 and	music	in	the	screen	“).	Lithuanian Central State Archive 2004-2005.

11.	Educational	project	for	M.	K.	Čiurlionis	130th	birth	anniversary	“Laiškai”		
	 (“Letters”).	Vilnius Town Hall, 2005.

12.	Premiere	of	Laurynas	Vakaris	Lopas	musical	„Žiogo	pievelės	pasaka	arba		
	 Tikri	draugai“	(„The	Tale	of	Grasshopper‘s	meadow	or	Real	Friends“).	 
 Lithuanian Russian Drama Theatre, 2006.
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13.	Anniversary	authorial	evening	of	composer	Mikas	Vaitkevičius	„O	kur	jūs,		
	 mano	mokiniai?“	(„Where	are	you,	my	students?“).	 
 Lithuanian National Philharmonic, 2006.

14.	Educational	project	for	Oskaras	Milašius	130th	birth	anniversary	“Stebuklin	
	 goji	šalis	–	tėvynė	Lietuva“	(„Magic	Land	–	Lithuania	homeland“).	 
 Vilnius Town Hall, 2007. 

15.	Republic	Scientific	and	Practical	Conference	of	Music	and	General	 
	 Education	Schools	„Vaikų	muzikinis	ugdymas“	(„Musical	Children	 
	 Education“).	Lithuanian Museum of Theatre, Music and Cinema : 2003, 2007.

16.	Educational	project	for	Jadvyga	Čiurlionytė	110th	birth	anniversary	 
	 „Išvaikščiojau	visą	Lietuvą...’’	(„I	Have	Walked	Though	Whole	Lithuania“).		
 House of M. K. Čiurlionis, 2008.

17.	Republic	contest	of	patriotic	songs	solo	singing.	2008, 2009.

18.	Educational	project	for	Battle	of	Grunwald	600th	anniversary	„Žalgirio	 
	 dvasia	–	mūsų	širdyse“	(„The	Spirit	of	Žalgiris	is	in	Our	Hearts“).	 
 Museum of Applied Arts, 2010. 

19.	Integrated	interscholastic	project	for	Maironis	150th	birth	anniversary	 
	 „Patsai	ramumo	nepažinęs,	kitiems	išganymą	nešu”	(„Having	not	felt	calm-	
	 ness	for	myself,	I	bring	salvation	to	others“). Museum of Applied Arts, 2012.

20.	Republic	International	Scientific	and	Practical	Conference	for	Vilnius	Music		
	 School	„Lyra“	20th	anniversary	„Šiuolaikinė	muzikos	mokykla:	dabartis	ir		
	 perspektyva“	(„Contemporary	music	school:	present	and	perspective“).		
 LMTA Congress Hall, 2012.

21.	Event	„Paukštis“	(„Bird“).	Evening	for	composer	Konstancija	Brundzaitė	70th		
	 birth	anniversary.	House of M. K. Čiurlionis, 2013.

22.	Concert	of	Vilnius	Music	School	„Lyra“	20th	anniversary.	Attendants	–		
	 graduates	of	Music	School	„Lyra“	and	girl	choir	of	Riga	6th	secondary	 
	 school.		Vilnius Teacher’s House, 2013.

23.	Concert	of	Vilnius	Music	School	„Lyra“	20th	anniversary.	Attendants	–	 
	 graduates	of	Music	School	„Lyra“.	Vilnius Town Hall, 2013. 
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