
Jaunių choras 

 

Tai - jaunųjų dainininkų kolektyvas,  puikiai jaučiantis  muziką, 

kvėpuojantis  vienu ritmu, mokantis turiningai leisti laisvalaikį,  gebantis 

sužavėti klausytoją!  

Jaunių choras rengia koncertus visuomenei, dalyvauja įvairiuose 

respublikiniuose projektuose, konkursuose, festivaliuose. Nuolatiniai 

dalyviai respublikinėse Dainų šventėse, vaikų ir jaunimo chorų 

festivaliuose „Mes Lietuvos vaikai“, „Advento belaukiant“, „Sidabrinis 

muzikos lietus“, „Dainų mozaika“, „Lai skamba jaunos širdys“, Lietuvos 

jungtiniame vaikų chore, atliko Johno Rutterio „Vaikų mišias“. Choras 

koncertuoja Marijampolės miesto  organizuojamose koncertuose ir  

šventėse. Choras aktyviai puoselėja chorinio dainavimo tradicijas, 

rengia svarius ir įdomius, prasmingus chorinio meno koncertus mieste. 

Dainuojantys mokiniai  yra smalsūs, žavūs, kūrybingi ir aktyvūs, norintys 

išbandyti save, mylintys muziką ir mėgstantys muzikuoti. 

Choro vadovė mokytoja Loreta Dambauskienė 

 



 

 

 

 

 



Jaunučių choras 

 

Choras – tai vieta, kurioje pradedantieji muzikantai atskleidžia  savo 

kūrybiškumą. Tik čia jie išmoksta valdyti ir tobulinti savo balsą bei 

taisyklingai kvėpuoti. O scenos baimę įveikia vis drąsesni ir drąsesni 

pasirodymai.  

Pirmos klasės mokinius dainuoti moko Danguolė Sultanova, su 

antrokais ir vyresniais mokiniais dirba Daiva Žardeckienė 

 

Skudučių ansamblis „Tūto“ 

 

Marijampolės meno mokyklos skudučių ansamblį „Tūto“ 2012 m. 

subūrė kanklių dalyko mokytoja metodininkė Daiva Vosylienė.  

2017 m. ansambliui suteikta I meninio pajėgumo kolektyvo kategorija. 

Ansamblis „Tūto“ yra daugelio tarptautinių ir respublikinkų konkursų 

laureatas. 2019 m. kolektyvas pelnė geriausio liaudiškos muzikos 

ansamblio ir vadovo nominaciją „Aukso paukštė “. Kolektyvas- 

nuolatinis Lietuvos dainų švenčių dalyvis. 



Mokytojos Daivos Vosylienės vadovaujamo ansamblio skudutininkės 

yra jos dėstomo kanklių dalyko mokinės.  

Ansamblis koncertavo Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, Rusijoje, Bulgarijoje, 

Baltarusijoje.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pučiamųjų instrumentų orkestras 

 



Groti kartu yra tas pats, kaip bendrauti vienam su kitu. Kai grojame, 
mes taip pat kalbamės, mokomės  suprasti  ir klausytis vienas kito.  

Pučiamųjų orkestro atliekama muzika išlaisvina mintis, o drauge groti 
yra daug drąsiau. 

Pučiamųjų orkestras gali groti viską – klasikinę muziką, džiazą, maršus, 
pop muziką... Gali improvizuoti, šokti, žygiuoti miesto gatvėmis. 

2018m. įkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriam vadovauja 

Audrius  Pučinskas.  

 



 

Akordeonų ansamblis „Akordas“ 

MMM akordeonininkų ansamblis ,,Akordas” ir solistai dalyvauja 
įvairiuose festivaliuose, sąskrydžiuose, šventėse, mokyklos ir miesto 
renginiuose. 

Ansamblio mokytoja Irina Šerpytienė 



 

 

 

 

 

 



      Tautinių šokių kolektyvas „Javonėlis“ 

 
1989 m. už nuopelnus vystant  šokio meną ir koncertinę veiklą 
choreografijos skyriaus vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvui 
suteiktas „Javonėlio“ vardas. Pagrindinis kolektyvo tikslas – skatinti 
lietuvių liaudies šokio tradicijas, puoselėti nacionalinę kultūrą, pažinti ir 
gerbti savo bei kitų tautų kultūros istoriją. 

“Javonėlio” šokėjai pasirodymais džiugina ne tik savo miesto, bet ir 
respublikos žiūrovus: muzikos, meno ir choreografijos mokyklų 
choreografijos skyrių festivalyje „Šitam dideliam būry”, šokių 
festivaliuose „Iš aplinkui” Jonavoje, „Norim šokt” Kalvarijoje, „Ei, 
Šokėjau, sukis vėju” Riešėje, Vilniaus raj., „Kai Jaunystė būrin sueina“ 
Igliaukoje, „Šok trypk, linksmas būk“ Raudondvaryje, „Sukauškėkiam 
sutepsėkiam“ Mažeikiuose ir kituose miestuose. „Javonėlio“ šokėjų 
grupės dalyvauja respublikinėse dainų šventėse, moksleivių dainų 
šventėse, konkursuose „Aguonėlė”, „Pora už poros”, „Klumpakojis”. 
Gausiais aplodismentais šokėjų pasirodymai buvo vainikuoti 
tarptautiniuose festivaliuose, šventėse Danijoje, Italijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Turkijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Vengrijoje. Graži tradicija 
tapo kasmet sukviesti respublikos šokio mylėtojus į festivalį „Draugų 
būryje”, kuris vyksta nuo 1999 m. Kolektyvo vadovė Alina 
Kvietkauskienė 

 

 



 

 

Šokių grupė MM  

 

 
2006 m.  susibūrė entuziastų grupė, vadovaujama D. Misiukevičienės. 
Ši grupė sukūrė pirmąjį savo šokį ,,Linksmieji piratai“. Štai taip prasidėjo 
kolektyvo veikla: improvizacijos, šiuolaikinių šokių mokymasis ir t.t. 
Siekiame, kad mūsų rezultatai skatintų mokinius tobulėti ir nebijoti 
iššūkių, dalyvaujant aukšto lygio konkursuose. Grupei pavyko laimėti 
GRAND PRI konkursuose, vykusius Latvijoje (2015 metais) ir Bulgarijoje 
(2018 metais) ir užimti prizines vietas kitose šokių varžybose. 

 

 



 

Styginių instrumentų ansambliai 

Jaunesniųjų klasių smuikininkų asamblis, vadovaujamas Margaritos 
Upit. Šiame ansamblyje groja vaikai nuo trečios klasės. 
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Vyresniųjų klasių smuikininkų ansamblis, kuriame groja mokiniai nuo 

penktos klasės, daug koncertuoja, dalyvauja įvairiuose konkursuose. 
Ansamblio mokytojai: Laimutė Krivickienė ir Vidmantas Matusevičius, 
koncertmeisterė Evelina Sušinskė.  

                Liaudies instrumentų ansamblyje mokiniai muzikuoja 

kanklėmis, birbynėmis, lamzdeliais, skudučiais. Ansamblio repertuare - 

liaudies muzika, lietuvių kompozitorių kūryba. Mokiniai mokomi 

tradicinio kankliavimo ir skudučiavimo. Formuojami bendri muzikiniai 

ansamblinio grojimo įgūdžiai. Muzikavimas liaudies instrumentais – tai 

pastangos išsaugoti ir puoselėti lietuvių tautos tradicijas, papročius, 

kalbą.  

                Liaudies instrumentų ansamblis dalyvauja įvairiuose 

koncertuose, popietėse. Malonu muzikuoti  tarptautiniame liaudies 

muzikos instrumentų festivalyje „Klonių aidai“ Kauno J. Gruodžio 

konservatorijoje, respublikiniame moksleivių dailes, istorijos, lietuvių 

kalbos ir muzikos projekte „Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę“ 

Marijampolės Šaltinio progimnazijoje, respublikiniame tautinių muzikos 

instrumentų festivalyje „Upokšnis“ Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, 

folklorinių ansamblių festivalyje“ Atidarysiu dainų skrynelę“ 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje... 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


