
2010-2015 m. akordeono dalyko kūrybinės veiklos apžvalga 
 

Nuo 2008 m. mokytojos Jūratės Trimailovienės suburtas akordeono skyriaus 

mokinių ansamblis, turininga ir prasminga savo veikla ir toliau puoselėja akordeono 

muziką ne tik Lietuvoje, bet yra dalyvavęs ir  kaimyninėje Latvijos respublikoje.  

2010-2012 m. ansamblis dalyvavo mokyklos vykdyto Europos Projekto 

„Latvijos - Lietuvos kamerinės muzikos kultūros sklaida jaunimo abipus sienos 

renginiuose PRELUDIA“, kurio tikslas buvo tarpusavio bendravimas, savo šalies 

kultūros sklaida. Ansamblis į kompaktinę plokštelę yra įrašęs lietuvių autorių 

kamerinės muzikos programą. Mokytoja yra suorganizavusi keturis akordeono 

muzikos festivalius „Lai skamba lietuviškos melodijos“, kuris paskutinį kartą įvyko 

2013 metais. Mokytojos vadovaujamas orkestras 2012 m. dalyvavo Moksleivių dainų 

šventėje „MŪSŲ VARDAS - LIETUVA” Vilniuje ir jam yra suteikta III kategorija. 

Mokytoja yra  Tarptautinio Baltijos šalių orkestro „Baltijos Tremollo“, 2012 m. 

Šiaulių krašto akordeonų mokytojų ansamblio „Mozaika“ atlikėja. 

2012 – 2013 m. akordeono skyriuje vyko didelės permainos. 2012 m. mokytojų 

gretas paliko ilgametis akordeono mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Juozas Domarkas, o  2013 m. į užtarnautą poilsį buvo palydėtas mokytojas 

Algimantas Znotinas.  2012 m. išėjusius mokytojus pakeitė mokytojas metodininkas 

Rimantas Mikalauskas ir 2013 m. mokytoja ekspertė Vaida Mikalauskienė.   

Mokytojas Rimantas Mikalauskas nuo 2012 m. perėmė vadovavimą orkestro 

kolektyvui, o nuo 2013 m. jam buvo patikėta toliau tęsti vyresniųjų klasių 

akordeonininkų ansamblio veiklą. Tais pačiais metais mokytojo paruoštas 3 kl. 

mokinys Jonas Lapkus dalyvavo Lietuvos akordeonistų konkurse „Vilnius - 2013“ ir 

tapo diplomantu. Mokytojas yra vertinamas už išskirtinį požiūrį į mokinių meninį 

ugdymą.  

Mokytoja Vaida Mikalauskienė  puikiai įsiliejo į mokyklos bendruomenės 

veiklą, 2014-2015 m. jos paruoštas mokinys Jonas Vozbutas varžėsi įvairiuose 

aukščiausio lygmens tarptautiniuose konkursuose, kuriuose pelnytos prizinės vietos, 

dalyvauta net Pasaulio taures konkurse Kaune (pelnė Grand Prix). Mažeikių miesto 



savivaldybė mokytojai už pasiektus itin puikius ugdytinių rezultatus tarptautiniuose 

konkursuose skyrė  „2014 metų meno ambasadorės“ nominaciją.  

Mokytojos Dainoros Petrikienės gabiausi klasės mokiniai sistemingai yra 

ruošiami respublikiniams ir tarptautiniams konkursams, tokiems kaip: tarptautinis 

festivalis ,,Linksmasis akordeonas“ jaunųjų atlikėjų lengvosios muzikos konkursas 

Šiauliuose, respublikinis ir tarptautinis akordeonistų konkursas Vilniuje,  Žemaitijos 

ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas Klaipėdoje, kuriuose mokiniai 

pelno prizines vietas bei tampa diplomantais. Mokytojos klasės mokinys Marius 

Kibeika dalyvavo V ir VI tarptautinio meno festivalio ,,Mažeikiai - 2011“,  

,,Mažeikiai - 2012“ baigiamuosiuose koncertuose su Šiaulių kameriniu orkestru. Nuo 

2014 m. mokytoja yra viena iš tarptautinio Erazmuz +Projekto „Joninių šventė 

įvairiose Europos šalyse“ Latvijoje grupės vadovių.  

Akordeono dalykų mokytojams tarptautinio festivalio-konkurso ,,Linksmasis 

akordeonas“ organizatoriai yra dėkingi už bendradarbiavimą ir dalyvavimą festivalio 

renginiuose.  

Paminėtini gabiausi šiame laikotarpyje besimokantys mokiniai: Rokas Gražys, 

Vilius Makiejevas, Gintė Petraitytė, Jonas Lapkus, Marius Kibeika, Aleksandras 

Godelis, Rosita Reivytytė. Akordeono dalyko mokiniai yra aktyvūs ir nuolat dalyvauja 

tradiciniuose renginiuose: „Mažųjų talentų šou“ Mažeikių kultūros centre ir jų 

atliekami kūriniai yra nuolat atrenkami įrašams į kompaktinę plokštelę, „Muzikiniai 

rudenys“ su Šiaulių kameriniu orkestru, festivaliuose: „Linksmasis akordeonas“ 

Šiauliuose, o „Lai skamba lietuviškos melodijos“, „Tutti“ – Mažeikiuose,  „Vaikai ir 

muzika“,  „Dvarų muzika“  – Žemaitijos regione, Skuodo, Kuršėnų meno mokyklų 

organizuojamuose akordeono muzikos renginiuose, Gatvės muzikos, kūrybinėse poilsio 

stovyklose, organizacijos „G vaikų pasaulis“, miesto savivaldybės organizuojamose 

akcijose „Sušildykim sielas“, jaunimo organizacijos „Versli karta“ renginiuose. 

Akordeono dalyko mokiniai ir mokytojai visada aktyviai dalyvauja ir atstovauja 

mokyklą ne tik rajone, šalyje, bet ir už jos ribų. 
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