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Pučiamųjų skyriaus metodinę grupę sudaro mokytojai: 
Inga Dvaržeckienė (fleita) – vyr. mokytoja, fleitų ansamblio „Sidabrinė fleita“ vadovė.  
Nuo 2013 metų metodinės grupės pirmininkė.  
Vidmantas Alčauskis (klarnetas) – mokytojas metodininkas, mokyklos pučiamųjų 
orkestro „Mažeikių dūdoriai“ vadovas ir dirigentas. Lietuvos varinių pučiamųjų 
instrumentų orkestrų asociacijos narys, Mažeikių rajono meno tarybos narys, kultūros 
projektų rėmimo iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto konkurso paraiškų 
vertinimo komisijos pirmininkas.  
Augustas Jestromskis (saksofonas) – mokytojas metodininkas, saksofonų ansamblio 
„Saksofonija“ vadovas. 
Vilius Antanavičius (trimitas) – mokytojas metodininkas, trimitų ansamblio 
„Trompetto“ vadovas. 
Sigitas Petrikas (tūba, eufonija, trombonas) – mokytojas metodininkas, eufonijų 
ansamblio vadovas. 
Evaldas Sidaras (mušamieji) – jaunesnysis mokytojas, mokyklos mušamųjų 
instrumentų ansamblio vadovas, mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“, 
Šiaulių universiteto pučiamųjų orkestro, grupės „Karolis gyvai“ artistas. 
Koncertmeisterės – Irma Povilavičiūtė, Vilija Antanavičienė. 
  Dalyko mokytojai nuolat ruošia mokinius įvairiems respublikiniams ir 
tarptautiniams konkursams:  
  2010 m. mokytojos I. Dvaržeckienės paruošta fleitininkė Greta Pocevičiūtė, 
mokytojo A. Jestromskio mokinys saksofonininkas Povilas Stirblys, mokytojo V. 
Antanavičiaus paruošti trimitininkai Almantas Karečka bei Tadas Vasiliauskis, 
mokytojo S.  Petriko mokinys Rokas Žvinklys tapo XVIII-ojo J. Pakalnio jaunųjų 
atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais regioninio turo louriatais ir 
dalyvavo respublikiniame ture Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Trimitininkas A. 
Karečka  buvo apdovanotas respublikinio turo III-ios vietos diplomu, o T. 
Vasiliauskis  nuo 2010-ųjų metų tapo net trijų respublikinių J. Pakalnio konkursų I-
os vietos nugalėtoju savo amžiaus kategorijoje. 2011 m. IV-ajame jaunųjų atlikėjų 
mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkurse „Jūros fanfaros“, kuris 
vyko Klaipėdoje,  mokytojo S. Petriko mokinys Rokas Žvinklys iškovojo I-ą vietą.  
2012 m. tūba grojantis  Julius Jurkus tapo XX-ojo J. Pakalnio konkurso zoninės 
atrankos laureatu ir dalyvavo respublikiniame ture Kaune.  
    Kasmet pučiamųjų skyriaus mokytojų paruošti mokiniai skina laurus 
tarptautiniuose Kurszemės krašto  jaunųjų atlikėjų konkursuose pučiamaisiais ir 
mušamaisiais instrumentais Saldus mieste Latvijoje. 2012 m. mokytojo  V. Alčauskio 
mokiniai Marija Frenkel ir Murad Klyčmuradov tapo I-ųjų vietų nugalėtojais.  



Mokytojos I. Dvaržeckienės paruošta fleitininkė Kamilė Čiutytė net trijų konkursų 
laureatė: 2013 m. I-oje amžiaus grupėje apdovanota III-os vietos diplomu, 2014 m. 
toje pačioje grupėje laimi I-ą vietą, o 2015 m. II-oje kategorijoje jaunajai fleitininkei 
skirta III-oji vieta. Mokytojo V. Antanavičiaus mokinys T. Vasiliauskis  minėto 
konkurso 2011–2014 m. I-ų vietų nugalėtojas. Gražių rezultatų pasiekė ir mokytojo S. 
Petriko mokiniai:  2011 m. R. Žvinklys  tapo I-os vietos nugalėtoju, o V. Žvinklys 
iškovojo  II-ąją vietą. 2012 m. J. Jurkus iš  konkurso Latvijoje parsivežė I-os vietos 
diplomą.  VII-asis Kurszemes krašto konkursas sėkmingas buvo ir Ovidijui Kunickiui 
– laimėta II-oji vieta,  po metų  – trečio laipsnio diplomas. Iš VIII-ojo konkurso 
Latvijoje S. Petriko mokinys Aistis Milieška parsiveža III-os vietos laimėjimą. 
Pučiamųjų metodinės grupės mokytojai I. Dvaržeckienė, V. Antanavičius, S. Petrikas, 
V. Alčauskis  nuolat kviečiami  būti Kurszemes krašto jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais 
ir mušamaisiais instrumentais konkursų žiūri nariais ir vertinti konkursantų grojimą.  
    Itin didžiuojamės laimėjimu tarptautiniame konkurse „Renaissance“ 
Klaipėdoje, kuriame 2014 m. mokytojo V. Antanavičiaus  paruoštas trimitininkas  
T. Vasiliauskis laimėjo I-ąją vietą (koncertmeisterė V. Antavičienė).  
     Mokytojo S. Petriko paruoštas eufonininkas Egidijus Zebenas 2010 m. kartu 
su akordeono klasės mokiniais tapo VIII-ojo tarptautinio festivalio „Linksmasis 
akordeonas“ III-ojo laipsnio laureatais. Nuolatinis Lietuvos pučiamųjų orkestrų 
čempionatų dalyvis Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras 
„Mažeikių dūdoriai“, vadovaujamas V. Alčauskio, 2012 m. C kategorijoje iškovojo 
III-ią vietą. Mokytojo vadovaujamas saksofonų ansamblis „Saksofonija“ 201–2013 
metais tapo laureatais respublikiniame vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų 
ansamblių konkurse „Pavasario trimitai“. 
              Pučiamųjų-mušamųjų dalyko mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja 
projektuose, respublikiniuose ir  tarptautiniuose festivaliuose.  Dar tik trečius metus 
mokykloje dirbančio mokytojo E. Sidaro mušamųjų instrumentų ansamblis dalyvavo 
tarptautiniame festivalyje „Ritmas kitaip“ Šiauliuose. Mokytojų I. Dvaržeckienės, A. 
Jestromskio, V.  Antanavičiaus, S. Petriko paruošti mokiniai – nuolatiniai  
respublikinio muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalių 
Šiaulių I-ojoje muzikos mokykloje dalyviai. Mokytojų I. Dvaržeckienės ir A. 
Jestromskio paruošti ansambliai ne kartą grojo tarptautiniuose menų festivaliuose 
„Menų mozaika“ bei „Venta Jazz“. Fleitų duetas kartu su gitaristų ansambliu 2011 
m. dalyvavo  respublikiniame fleitų festivalyje „Skambioji fleita“ Kauno  M. 
Petrausko muzikos mokykloje. Mokytojų I. Dvaržeckienės fleitininkė Kamilė Čiutytė, 
V. Antanavičiaus paruoštas trimitininkas T. Vasiliauskis, A. Jestromskio 
saksofonininkai Gintaras Rėpšas ir Tadas Strakšys ne kartą grojo su Šiaulių 
kameriniu orkestru respublikiniame projekte „Muzikiniai rudenys“, kuris gražiai 
įsilieja į jau ne pirmus metus Mažeikių Savivaldybės kultūros centro,  Šv.Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčios bei Vytauto Klovos muzikos mokyklos globojamo tarptautinio 



menų festivalio „Mažeikiai“ koncertų ciklą.  Pučiamųjų dalyko mokiniai ir mokytojai 
dalyvavo  2010-2012 m. surengtame LAT-LIT tarptautiniame projekte „Lietuvos-
Latvijos kamerinės muzikos kultūros sklaida jaunimo abipus sienos renginiuose 
PRELIUDIJA“ kartu su Šiaulių bei Latvijos Daugpilio universitetais. Šiame 
projekte gražiai muzikavo mokytojų I. Dvaržeckienės, A. Jestromskio bei V. 
Antanavičiaus paruošti mokiniai. Gražiai įsijungiame į fortepijono bei akordeonų 
dalykų organizuojamus festivalius-konkursus „Lietuviškos muzikos labirintais“, bei 
„Lai skamba lietuviškos melodijos“, respublikinį akordeonų festivalį „Tutti“. Nuo 2006 
m. mokytojo A. Jestromskio iniciatyva Vytauto Klovos muzikos mokykloje vyksta 
respublikinis saksofonų ansamblių festivalis-konkursas „Saksofonija“, kurio vertinimo 
žiūri komisijos pirmininku yra Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos profesorius 
Petras Vyšniauskas.   
      Pučiamųjų-mušamųjų dalyko mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja 
mokyklos koncertinėje veikloje. Gražaus muzikavimo klausėsi įvairios Mažeikių 
miesto bei rajono švietimo įstaigos: tradicija tapo Vasario-16-osios koncertai „Gabijos“ 
gimnazijoje. Mielai dalyvaujame mokytojos Ingos Grušaitės organizuojamuose 
koncertų cikluose „Šventinė Dvaro muzika“, mokytojos Vilijos Antanavičienės 
rengiamuose  antrojo instrumento konertuose „Žiemos vakaro muzika“. Jau gražia 
tradicija tapo fleitininkių Gretos Pocevičiūtės, Kamilės Čiutytės, bei Agnės 
Muravjovaitės, trimitininko Virmanto Krakio muzikavimas kartu su Lenkijos 
nacionalinio radijo ir televizijos simfoninio orkestro artiste, buvusia mūsų mokyklos 
mokine arfininke Giedre Šiaulyte. Kasmet dalyvaujame mokslo metų atidarymo, 
mokyklos tėveliams skirtuose koncertuose, Šv.Kalėdų, diplomų įteikimo šventiniuose 
renginiuose. Gražiai įsiliejome į muzikinę draugystę  su Kuldygos miesto muzikos 
mokykla Latvijoje.  
 Dalyko mokytojai ir jų paruošti mokiniai groja mokytojo V. Alčauskio 
vadovaujamame pučiamųjų orkestre „Mažeikių dūdoriai“. Kolektyvas aktyviai 
dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, bendradarbiauja su bendrojo lavinimo 
mokyklomis, koncertuoja bendruomenių renginiuose. 2010 m. kolektyvas paminėjo 
savo veiklos 40-metį. Ta proga 2011 m. išleista kompaktinė plokštelė.  „Mažeikių 
dūdoriai“ –  nuolatinis „Žemaičių dūdų“ švenčių dalyvis.  2011 m. orkestras vyko į IX-
ąjį Europos jaunimo pučiamųjų paradą Plonsko mieste Lenkijoje. 2012 m. grojo VII-
oje moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas-Lietuva“, 2014 m. dalyvavo  
tarptautiniame muzikos festivalyje Hagene a.T.W. mieste Vokietijoje. Orkestro garsai 
sklido Lietuvos dainų šventėje „Čia mūsų namai“, skambiu grojimu papuošė ir 
atstovavo Žemaitijos regioną koncerte „Vario audra“.  2012 m. kolektyvui suteikta I-
oji meninio pajėgumo kategorija.                

Pučiamųjų-mušamųjų metodinės grupės mokytojai nuolat kelia savo profesinę 
kvalifikaciją rajono, respublikiniuose bei tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, 



meistriškumo kursuose, noriai dalinasi patirtimi bei sukauptu repertuaru su kitų 
mokyklų pedagogais.   

Didžiuojamės baigusiais muzikos mokyklą abiturientais, kurie studijuoja 
įvairiose aukštosiose Lietuvos muzikos įstaigose. Fleitininkė G. Pocevičiūtė 2015 m. 
baigia Kauno J.Gruodžio konservatoriją, doc. Liongino Čiapo klasę. Gretos tolimesni 
planai – studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. A. Karečka – Klaipėdos 
St. Šimkaus konservatorijos mokytojo Zenono Šimkaus trimito klasės absolventas.  J. 
Jurkus nuo 2014 m. Kauno VDU muzikos akademijos muzikos pedagogikos 
studentas, gretutines studijas pasirinkęs tūbos instrumento dėstytojo Vidmanto 
Kijausko klasę. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantas Vytautas 
Milieška muzikos aukštumų siekia dėstytojo Adomo Kontauto klasėje. Buvę mokiniai 
dalyvauja įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir tęsia 
laimėjimų seriją, pradėtą Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje.  Savo gražiu 
muzikavimu  džiugina kasmet  rengiamuose, jau tradicija tapusiuose, mokyklos 
„Sugrįžimų“ koncertuose.  
 
 
    
 

 

 

 


