
2005 - 2010 metų akordeono skyriaus veiklos apžvalga 

  

  2005 metais skyriui pradeda vadovauti mokytoja Jūratė Trimailovienė. Tais pačiais metasi skyriuje 
nuspręsta skyriaus 2 - 3 klasių mokinius apjungti į ansamblį, kuriam vadovauti imasi mokytoja 
Dainora Petrikienė. Skyriaus vedėja į mokykloje vykstančią akordeonininkų bendrą veiklą įjungia 
Laižuvos, Sedos ir Židikų filialų akordeonininkus.      

  Pavaduotojo J.Domarko išsakyta mintis, kad reiktų populiarinti akordeonu grojamą lietuviškąją 
muziką. Skyriuje vykusius akordeono muzikos festivalius imtasi atgaivinti ir taip 2007 metais 
gimsta I -asis akordeono muzikos festivalis „Lai skamba lietuviškos melodijos". Po metų suskamba 
jau ir II -asis festivalis, į kurį buvo pakviesti dalyvauti Šiaulių konservatorijos studentų, Šiaulių 
krašto akordeono mokytojų ir Estijos respublikos Piarnu miesto akordeonininkų ansamblis 
„Tremollo". Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje jungtiniame keturiasdešimties 
akordeononininkų koncerto programoje suskamba M.K.Čiurlionio „ Bėkit bareliai". Tradicija tapusį 
festivalį nuspręsta rengti kas antrus metus. 2010 metais mokyklos salėje vėl suskamba lietuviškos 
melodijos. Koncertą pradėjęs mokytojų kvintetas užkrečia klausytojus gera nuotaika, kuri vyrauja 
tiek griežiant svečiui bandonininkui Antanui Repšui, tiek linksminant dalyvius ir žiūrovus kultūros 
centro jaunimo folkloriniam ansambliui „Alksniuka". 

  II - III klasių mokinių akordeonininkų ansamblis ir IV - VI bei tęstinio ugdymo klasių mokinių 
orkestras visada pasirodo pagrindiniuose muzikos mokyklos renginiuose, kaip mokslo metų 
atidarymo šventiniuose koncertuose, tradiciniuose spalio mėnesį vykstančiuose koncertuose tėvų 
susirinkimų metu, žiemos ir pavasario pusmečių akademiniuose koncertuose tėveliams, 
kalėdiniuose koncertuose. Nuo 2008 metų skyriaus akordeonininkų orkestrui kartu su mokytoju 
A.Znotinu pradeda vadovauti mokytoja J.Trimailovienė. 2009 m. kovo mėnesį orkestras dalyvavo 
Viešosios įstaigos akordeono mokyklos „Domisolė" organizuotame IV - ajame akordeonų 
festivalyje „TUTTI". Tais pačiais metais orkestras puikiai pasiruošė atrankai ir dalyvavo Lietuvos 
tūkstantmečio Dainų šventės Moksleivių dainų dienos „Skambantys vaikystės sodai" programoje.  

  Nuo 2008 metų skyriaus bei filialų akordeono mokytojai ėmė burtis į ansamblį, kuriame jau 
trečiąjį sezoną sėkmingai muzikuoja Andrius Dobrovolskis (Laižuvos ir Židikų filialų mokytojas), 
Daina Liachovienė (Sedos filialo mokytoja), Jūratė Trimailovienė, Dainora Petrikienė ir Gintaras 
Pypkinas (bosine gitara). Tai vienintelis šiuo metu mokykloje koncertuojantis mokytojų kolektyvas, 
galintis pasigirti puikia veikla.  

  2008 metais skyriaus vedėja parengė projektą „Lietuviškos muzikos vasara", kurį kartu su filialo 
mokiniais ir mokytojais įvykdė Balsių vaikų ir jaunimo stovykloje Akmenės rajone. Mokinių 
prisiminimuose ilgai išliks nuoširdus bendravimas, aplankytos Varnių regioninio parko  vietovės, 
Rasų šventė ne tik stovykloje , bet ir prie Platelių ežero, daugelis kitų gražių akimirkų sujungiusių į 
bendrą veiklą. 2009 metais akordeono skyriaus jau keletas mokinių turėjo galimybę dalyvauti 
tradicinių kanklių skyriaus tęstinėje projektinėje veikloje „ Lai skamba žemaitiškos kanklės" 
Virvytės stovykloje Viekšniuose.  

  2010 metais vasario mėnesį mokytojo Juozo Domarko klasės mokinių  akordeonininkų ir 
mokytojo Gintaro Pypkino gitaros klasės ansamblis bei teatro skyriaus mergaičių grupė dalyvavo 
šalies gabių ir talentingų vaikų ugdymo projekte „Gabūs ir kūrybingi". Mažeikių muziejuje vyko 
rajono gabių ir talentingų mokinių baigiamasis renginys. Projekto dalyviai aplankė Kauno miestą, 
muzikinį dramos teatrą, Karo muziejų, stebėjo R.Rodžerso miuziklą „Muzikos garsai". Džiugu, kad 



mokytojai su savo klasės mokiniais suburia vis skambesnius ansamblius ir sugeba aktyviai 
dalyvauti muzikiniame gyvenime. 

  Jau daugelį metų skyriaus mokytojai su savo klasės mokiniais aktyviai dalyvauja tradiciniame 
Šiaulių konservatorijos rengiamame tarptautiniame festivalyje - konkurse „Linksmasis akordeonas". 
Mokiniai yra paruošiami dalyvauti seminarų pedagogų mestriškumo pamokose, respublikinių 
konkursų I - ojo ir II - ojo turo atrankose, festivalio „Akordeonų paradas" koncertuose, tarptautinio 
jaunųjų atlikėjų konkursuose. Mokytojai niekada nepraleidžia progos dalyvauti Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio konservatorijos studentų ir absolventų, trijų Baltijos šalių: Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
„Baltijos Tremollo" orkestrų rengiamose programose, kurios atliekamos Šiaulių krašto koncertinėse 
salėse. Paskutinis šio kolektyvo koncertas 2010 m. lapkričio mėnesį įvyko Mažeikių Švc. Jėzaus 
Širdies bažnyčioje.  

  2009 m. balandžio mėnesį mokytojos D. Liachovienės armonikierius Artūras Jašinskis dalyvavo 
respublikiniame Vaikų ir moksleivių lietuvių kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis 2009", o 
mokytojos D.Petrikienės akordeonininkas Julius Jurkus dalyvavo respublikiniame konkurse 
Vilniuje. 2005 - 2010 metų laikotarpiu ryškiausiomis tarptautinių konkursų laureatėmis, savo 
amžiaus kategorijose, iškovojusias II -asias vietas norėtusi paminėti mokytojos D. Petrikienės 
mokinę Giedrę Raubaitę, dalyvavusią 2005 metais Italijoje Montesė mieste ir mokytojos 
J.Trimailovienės mokinę Dainą Naujokaitę 2009 metais dalyvavusią konkurse „ASCOLTATE 
2009" Prienuose.  

  Šiuo laikotarpiu aktyvi buvo mokytojų metodinė veikla, kadangi net dviem mokytojoms 
J.Trimailovienei ir D.Petrikienei 2007 metais kvalifikacinės komisijos sprendimu suteikti mokytojų 
metodininkių vardai. Paruošta didelė dalis metodinių darbų, kaip 2006 metais mokytojos 
J.Trimailovienės metodinis pranešimas „Kompetencijų portfelio paruošimas", „Suaugusiųjų 
švietimo organizavimas".      

  Mokytojos J.Trimailovienė ir D.Petrikienė kvalifikacijos tobulinimo renginio, seminaro - 
praktikumo „ Akordeonininko meninio atlikimo meistriškumo ugdymo pagrindinės problemos ir 
aspektai" programos autorės. Mokytojai dalyvauja tradiciniuose tarptautiniuose  seminaruose-
praktikumuose Palangoje ne tik kaip klausytojai, bet ir kaip respublikinio mokytojų akordeonų 
orkestro dalyviai. Įgyta patirtimi dalijasi su savo kolegomis, mokykloje rengia išklausytų seminarų 
metodines apžvalgas. 
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