
 

 

        Muzikos mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų  registre, turinti sąskaitą 

banke ir antspaudą. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, savininkas Akmenės rajono savivaldybė. 

Identifikuojantys duomenys : 

Įstaigos kodas :190449978 

Teisinė forma :Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Įregistravimo data :1995 m. birželio 2 d. 

Adresas:  P. Jodelės g. 6, Naujoji Akmenė, LT-85115 

Telefonas (8 425)  59 432 

Elektroninis paštas: namm@akmene.lt; muzika@akmene.lt 

       Naujosios Akmenės muzikos mokykla neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti kultūrinio 

švietimo paslaugas (kodas 85.52.), mokymo forma – dieninė. Mokiniai baigę 5 arba 7 metų 

mokymo menines programas ir išlaikę baigimo egzaminus, gauna neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimus. 

      Naujosios Akmenės muzikos mokykla turi Akmenės filialą, kurio buveinė Stoties g. 3A, 

Akmenė, Akmenės rajono savivaldybė. Filialo veiklos sritis ir rūšis, bei mokymo forma ta pati. 

     Naujosios Akmenės muzikos mokyklos veiklos nuostatus, biudžetą, darbuotojų skaičių, 

pedagoginių valandų skaičių tvirtina Savivaldybės taryba. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 

veiklą koordinuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius. 
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  Mokykloje veikia 

 

ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMOS 

            Į ankstyvojo muzikinio, dailės ir teatrinio ugdymo grupes priimami vaikai iki 6 m.  

MUZIKOS  UGDYMO PROGRAMOS 

fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių, birbynės, įvairių pučiamųjų instrumentų (trimito, 

saksofono, klarneto, fleitos, trombono, tūbos)  ir dainavimo klasės. 

Supažindinama su muzikinio rašto, solfedžiavimo, muzikos istorijos pagrindais ir mokoma groti 

pasirinktu muzikos instrumentu.  

Suteikiama galimybė pasirinkti pageidaujamą muzikinio ugdymo programą ir dalyvauti įvairiuose 

meno kolektyvuose. 

DAILĖS UGDYMO PROGRAMA 

Supažindinama su meno istorijos pagrindais ir mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos, grafikos 

bei keramikos. 

TEATRINIO UGDYMO PROGRAMA 

Mokoma vaidybos ir kultūros pradmenų, teatro raiškos ir kt. disciplinų. Teatrinio meno pagrindai 

įtvirtinami mokomajame teatre.  

 

 

Mokslo metų trukmė 

 

 

Mokslo metai skirstomi į pusmečius  
pirmasis pusmetis:  rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. 

antrasis pusmetis:   sausio 1 d.  –  gegužės 31 d. 

 

 

 

 



Mokinių atostogos 

Atostogos 2016-2017 mokslo metai 

 

Rudens 2016-10-31–2016-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27–2017-01-06 

Pavasario (Velykų) 2017-04-10–2017-04-14 

Vasaros 2017-06-01–2017-08-31 

 

Pamokų laikas 

 

Naujosios Akmenės muzikos mokykla 

1 pamoka 13.30–14.15 

2 pamoka 14.20–15.05 

3 pamoka 15.10–15.55 

4 pamoka 16.15–17.00 

5 pamoka 17.05–17.50 

6 pamoka 17.55–18.40 

7 pamoka 18.45–19.30 

8 pamoka 19.35–20.20 

 

Naujosios Akmenės muzikos mokykla Akmenės filialas 

1 pamoka 12.10–12.55 

2 pamoka 13.00–13.45 

3 pamoka 13.50–14.35 

4 pamoka 14.40–15.25 

5 pamoka 15.30–16.15 

6 pamoka 16.20–17.05 

7 pamoka 17.10–17.55 

8 pamoka 18.00–18.45 

9 pamoka 18.50–19.35 

10 pamoka 19.40–20.25 

 

 

 

 


