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Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla 

2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Diena ir 

valanda 

        Vieta             Veiklos turinys      Atsakingi 

                                                                          P o s ė d ž i a i  

1. Gegužės 5 d. 

12.00 val. 

MSM Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo 

grupės susirinkimas 

Lina Ambarcumian 

                                                 B a i g i a m i e j i  e g z a m i n a i,  a t s i s k a i t y m a i 

1. Gegužės 18 d. 

17.00 val. 

Mokyklos aktų 

salė 

Dailės  skyriaus baigiamasis  egzaminas Egzamino vykdymo 

ir vertinimo komisija 

2. Gegužės 19 d. 

15.00 val. 

Solfedžio klasė Muzikos skyriaus baigiamasis  solfedžio 

egzaminas 

Egzamino vykdymo 

ir vertinimo komisija 

3. Gegužės 19 d. 

16.30 val. 

Mokyklos aktų 

salė 

Muzikos skyriaus baigiamasis  

pagrindinio instrumento  egzaminas 

Egzamino vykdymo 

ir vertinimo komisija 

4. Gegužės 23 d. 

 14.40-18.00 

Dailės klasės Dailės skyriaus mokinių II-ojo pusmečio  

darbų peržiūra - paroda 

Dailės skyriaus 

mokytojos 

5. Gegužės 26 d. 

17.00 val. 

Mokyklos aktų 

salė 

Muzikos skyriaus fortepijono, akordeono 

ir varinių pučiamųjų instrumentų klasės 

mokinių pagrindinio instrumento 

 II – ojo pusmečio akademinis koncertas- 

atsiskaitymas 

Marina Dvarvitene 

Nadežda Snigir 

Ona Parnarauskienė 

Sigitas Stankus 

6. Gegužės 31 d. 

15.00 val. 

Mokyklos aktų 

salė 

Chorinio dainavimo klasės mokinių 

antrojo instrumento - fortepijono 

II- ojo pusmečio akademinis koncertas - 

atsiskaitymas 

Virginija Bubelienė 

Nadežda Snigir 

Marina Dvarvitene 

Evelina Norkienė 

7. Gegužės 31 d. 

17.00 val. 

Mokyklos aktų 

salė 

Chorinio dainavimo klasės mokinių    

II-ojo pusmečio koncertas -  

atsiskaitymas 

Regina Pilkionienė 

                                                                     K  o n k u r s a i, r e n g i n i a i   

1.  Gegužės 5 d. 

16.00 val. 

Mokyklos aktų 

salė 

Instrumentinių pjesių konkursas – 

koncertas ,,Pavasario mozaika‘‘ 

Muzikos skyriaus 

mokytojai 

2.  Gegužės 15 d. 

13.00 val. 

Pagėgių šv. 

Kryžiaus 

bažnyčia 

Koncertas ,,Šeimoje prasideda pasaulis‘‘ Muzikos skyriaus 

mokytojai 

3. Gegužės 20 d. Palangos 

S.Vainiūno 

muzikos 

mokykla 

XXX Žemaitijos krašto muzikos ir meno 

mokyklų festivalis ir piešinių konkursas 

,,Vaikai ir muzika‘‘ 

E.Norkienė 

L.Ambarcumian 

R. Pilkionienė 

4. Gegužės mėn.  Šiaulių menų 

mokykla 

Tarptautinė mokinių kūrybinių darbų 

paroda – konkursas ,,Miško dvasia. 

Gyvūnai‘‘ 

Dailės skyriaus 

mokytojos 

V  a r ž y b o s 

1. Gegužės 6-7 d. Vilnius Tarptautinis laisvųjų imtynių U-15, U-17 

turnyras ,,VILNIUS CUP‘‘ 

 

Antanas 

Merkevičius 

2. Gegužės 19 d. Klaipėda Klaipėdos miesto vasaros sezono 

atidarymo lengvosios atletikos varžybos 

Alvyra 

Jankantienė 



3. Gegužės 21 d. Marijampolė Lietuvos laisvųjų imtynių U-15 

čempionatas 

Antanas Merkevičius 

4. Gegužės 29 d. Vilnius Lietuvos paplūdimio tinklinio U-16 

merginų ir vaikinų čempionatas 

Antanas Musvydas 

5. Gegužės mėn. Pagal atskirą 

tvarkaraštį 

Tauragės apskrities moksleivių krepšinio 

turnyras 

Vilius Klumbys 

6.  Gegužės mėn. Pagal atskirą 

tvarkaraštį 

LVJFUA I regioninės lygos Vakarų 

zonos U-13 pirmenybių II rato rungtynės 

Darius Stažys 

7. Gegužės mėn.  Pagal atskirą 

tvarkaraštį 

LVJFUA I lygos Vakarų/ Šiaurės zonos  

U-17 pirmenybių II rato rungtynės  

Darius Stažys 

8. Gegužės mėn. Pagal atskirą 

tvarkaraštį 

LVJFUA Galaxi 8x8 U-12 pirmenybių II 

rato rungtynės 

Darius Stažys 

V  e i k l a 

1. Iki gegužės  

17 d. 

MSM Pristatyti mokinių sąrašus savivaldybės 

gabių vaikų apdovanojimui 

Mokytojai 

2. Iki gegužės  

27 d. 

MSM Pristatyti mokinių sąrašus mokyklos  

gabių vaikų  apdovanojimui 

Mokytojai 

3. Iki birželio 1 d. MSM Pristatyti  II –ojo pusmečio ir metinių 

dailės bei muzikos skyriaus mokinių 

pasiekimų bei lankomumo suvestines 

Mokytojai 

 

 

 

 

    

    

    

 


