
 
 

Panevėžio  Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijoje 2021/2022 m. m. vykdomos  

programos: 
 

 pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu 
programa; 
 pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu 
programa; 
 pagrindinio ugdymo kartu su muzikos 
ugdymu programa; 
 pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu 
programa; 
 vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu 
programa; 
 vidurinio ugdymo  kartu su dailės ugdymu 
programa. 
 
Šios vykdomos programos yra valstybinės, 
finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. 
 

Panevėžio  Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijoje galima  mokytis šių  muzikinių  

atlikėjo raiškų: 
 

 

Nuo 1 iki  IV (gimnazinės)  klasės 
 fortepijonas; 
 styginiai  instrumentai (smuikas, altas, 
violončelė); 
  pučiamieji  instrumentai (klarnetas, saksofonas, 
fleita, fagotas, trimitas, trombonas, tūba, valtorna, 
eufonija); 
 liaudies  instrumentai (birbynė, kanklės, 
lumzdelis); 
 akordeonas. 

 
Nuo  5 iki IV (gimnazinės) klasės 

 chorinis dainavimas – choro  dirigavimas; 
 dainavimas (klasikinis, pramoginis); 
 mušamieji instrumentai; 
 gitara (akustinė, elektrinė); 
 pučiamieji  instrumentai; 
 liaudies  instrumentai. 
 

Nuo  I iki IV (gimnazinės) klasės 
      Be minėtų atlikėjo raiškų dar mokome: 
 kontraboso; 
 garso režisūros. 
 

 
Panevėžio  Vytauto Mikalausko menų 

gimnazijoje 1 - IV (gimnazinėje) klasėse 
mokoma šių  dailės dalykų:  

 
 dailės raiškų (grafinės, spalvinės, erdvinės 
plastikos), piešimo, kompozicijos, dailės ir 
architektūros istorijos, grafikos, tapybos, 
dizaino, skulptūros, akvarelės, projektavimo, 
keramikos, interjero vizualizacijos. 

 
Mokymosi  tvarka 

 

 2021 m. į Panevėžio Vytauto Mikalausko 

menų gimnazijos pirmą klasę priimami vaikai, 

kuriems 2021 m. sukanka 7 metai ir kurie turi 

meninių gabumų dailei ar muzikai. Per ketverius 

metus vaikai baigs pradinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu arba pradinio ugdymo kartu su 

dailės ugdymu programą. Toliau mokydamiesi 

pagrindinio, o vėliau ir vidurinio ugdymo 

programas, galės  tęsti pasirinktas  meninio 

ugdymo programas. Baigęs II (gimnazijos) klasę 

mokinys gaus pagrindinio ir muzikos arba 

pagrindinio ir dailės programos baigimo 

pažymėjimą, o baigęs IV (gimnazijos) kl. - 

vidurinio ugdymo ir muzikos arba vidurinio 

ugdymo ir dailės programos baigimo brandos 

atestatą.  

 Į kitas klases papildomai priimami mokiniai, 

turintys  meninių  gabumų ir esant klasėse vietų. 
 

Gimnazijoje teikiamos mokamos paslaugos: 
 

 muzikos studija „Smuiko raktas“ (4-7 m. vaikams); 

 dailės studija „Pieštukas“ (4-7 m. vaikams); 

 choreografijos studija (7-18 m. gimnazijos 

mokiniams). 

 

 
Į gimnaziją priimami vaikai iš Panevėžio miesto 

(nepriklausomai nuo gyvenamos vietos), 

Panevėžio rajono ir kitų miestų bei rajonų. 

 
Priėmimo  sąlygos: 

 
Dokumentai  priimami  nuo  sausio 4 d. 

Reikės laikyti stojamąjį meninių gebėjimų  
(dailės arba muzikos) egzaminą 

 
 
 

MMEENNIINNIIŲŲ  GGEEBBĖĖJJIIMMŲŲ  
SSTTOOJJAAMMIIEEJJII  EEGGZZAAMMIINNAAII  VVYYKKSS    

GGIIMMNNAAZZIIJJOOJJEE::  
  

Į 1 klasę –  
2021 m. balandžio 22-23 d. 13 val. 

 
Į 2-IV (gimn.) klases –  

2021 m. birželio 5-6 d. 14 val. 
 
 
  

PPAAPPIILLDDOOMMAASS  PPRRIIĖĖMMIIMMAASS::  
  

2021 m. rugpjūčio 26 d. 14 val. 
 

 
Stojantieji  po 8 klasių 

 
 į fortepijono, styginių  instrumentų (smuikas, 

violončelė, altas), akordeono atlikėjo raiškas 
priimami baigę muzikos mokyklą; 

 į pučiamųjų, mušamųjų, liaudies instrumentų, 
choro dirigavimo, dainavimo, gitaros, 
kontraboso, garso režisūros atlikėjo raiškas  
priimami mokiniai, turintys dalinį muzikinį 
pasiruošimą arba be muzikinio 
pasiruošimo, bet turintys muzikinių 
gabumų. 



 
 

Reikalingi  dokumentai: 

 

1. Į  1-ą klasę: 

 gimimo liudijimo kopija; 

 sveikatos  pažyma; 

 3 nuotraukos (3 X 4); 

 prašymas (forma pateikiama 

gimnazijoje); 

 jeigu gyvena ne Panevėžyje, 

reikalinga gyvenamosios vietos 

deklaracija. 

 

2. Į 2 – IV (gimnazines) klases: 

 gimimo liudijimo arba paso kopija; 

 baigto  mokslo pažymėjimas arba 

pažyma; 

 muzikos, dailės  mokyklos 

pažymėjimas (jeigu mokėsi); 

 3 nuotraukos (3 X 4); 

 prašymas; 

 jeigu gyvena ne Panevėžyje, 

reikalinga gyvenamosios vietos 

deklaracija. 

 
 
 

Gimnazijoje yra: 
 

- valgykla; 
- bendrabutis (nemokamas); 
- biblioteka, skaitykla; 
- sporto  ir  aktų  salės; 
- stadionas, dvi sporto aikštės; 
- fonoteka; 
- muzikos  instrumentai; 
- nemokamas maitinimas gyvenantiems  

bendrabutyje; 
- nemokamas maitinimas socialiai remtinų 

šeimų vaikams; 
- apmokamos kelionės išlaidos 

gyvenantiems už miesto ribų; 
- pailginta darbo dienos grupė 1 kl. 

 

 

Gimnazijos adresas: 
Nemuno g. 8 

LT-35255,  Panevėžys 
 

Maloniai kviečiame teirautis Jus dominančiais 
klausimais šiais telefonais: 

 
(8-45) - 586579 - direktorė; 
(8-45) - 586735 - direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui; 
(8-45) - 435296 - direktoriaus 
pavaduotoja muzikiniam ugdymui; 
(8-45) - 586204 - direktoriaus 
pavaduotoja dailei. 
Faks. (8 45)  586579 
el.paštas   menumokykla@gmail.com  
www.menumokykla.panevezys.lm.lt  

 

 
 

Panevėžio Vytauto Mikalausko  
menų gimnazija 
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Nemuno 8, LT-35255 
Panevėžys 

 


