
2010-2015 metų kanklių dalyko veiklos apžvalga 

 

Per paskutiniuosius penkerius metus tautinių instrumentų skyriaus veikla 

buvo ypač aktyvi.  Koncertinių ir tradicinių kanklių ansamblių mokinės aktyviai 

dalyvauja mokyklos, regiono ir respublikiniuose renginiuose, o mokytojos nuolat  kelia 

pedagoginę kvalifikaciją. 

   2010 m. mokytojos Jolanta Paulauskienė ir Jolanta Dobravolskienė 

suorganizavo X-jį Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir 

orkestrų festivalį. Jubiliejiniame festivalyje dalyvavo apie 500 dalyvių iš 24 muzikos 

(meno), bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos, 

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto tautinių instrumentų skyriaus. Iš viso 46 

kolektyvai, pasiskirstę grupėmis koncertavo rajono bendrojo lavinimo mokyklose, o 

baigiamasis koncertas vyko Mažeikių savivaldybės Kultūros centre. 

Kasmet tautinių instrumentų dalyko mokinės vyksta į festivalius, konkursus: 

2011 m. koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvavo XI-jame  Žemaitijos ir 

Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje “Trimitatis” 

Neringoje, 2012 m. – Gargžduose,  2013 m. –  Kretingoje, 2014 m. –  Klaipėdoje. 

2015 m. tradicinių kanklių ansamblis dalyvavo festivalyje „Po Žemaitijos dangum“, 

skirtame etnografinių regionų metams pažymėti (Vėžaičiuose). 

2011 m. II-ame Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų kamerinių 

ansamblių festivalyje-konkurse (Šilutėje) dalyvavo kanklininkė Karolina Vinklerytė 

(mokytoja J. Dobravolskienė) ir pianistė Viktorija Vinčaitė (mokytoja Vilija 

Antanavičienė). 2012m. Šiaulių II-osios muzikos mokyklos vykusiame konkurse, 

mokinės Aušra Noreikaitė ir Giedrė Matavičiūtė  (mokytoja J. Paulauskienė) 

apdovanotos III laipsnio laureato diplomais.  

2013 m. mokytojos aktyviai dalyvavo organizuojant III-jį tarptautinį Prano 

Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursą-festivalį, 

skirtą profesoriaus Pr. Stepulio 100-sioms gimimo metinėms pažymėti. Mokytojų 

iniciatyva festivalio dalyviams buvo sudarytos sąlygos koncertuoti Mažeikių Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, suorganizuota pažintinė ekskursija po Mažeikių 

miestą ir išvyka į Renavo dvarą.  IV-jame Tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės 



muzikos festivalyje „TŪTO-2014”  mokytojos J. Dobravolskienė ir J. Paulauskienė 

dirigavo kanklių ansambliams. Tais pačiais metais kamerinis ansamblis dalyvavo 

tautinių instrumentų muzikos festivalyje „Subatvakaris“ N. Akmenėje. 

2011 m. rudenį tautinių instrumentų mokytojos suorganizavo Šiaulių zonos 

kanklininkių metodinį seminarą „Kankliavimo naujovės, grojimo stiliaus ypatumai ir 

techninės atlikimo galimybės“, kurį vesti buvo pakviesta lektorė LMTA asistentė, B. 

Dvariono muzikos mokyklos vyr. mokytoja Aistė Bružaitė. 

2011–2012 m. vyko tarptautinis  projektas "Latvijos – Lietuvos kamerinės 

muzikos kultūros sklaida jaunimo abipus sienos renginiuose PRELUDIA – LLIII-

158". Koncertinių kanklių ansamblis koncertavo Daugpilio (Latvija) ir Šiaulių  miestų 

koncertų salėse. Ansamblio atliekami kūriniai buvo įrašomi į kompaktinę plokštelę. 

Projekto metu mokytoja J. Paulauskienė paruošė ir pristatė metodinį pranešimą 

„Lietuvių kompozitorių dovana tautiniams muzikos instrumentams“. 

Per pastarąjį penkerių metų laikotarpį mokytojos J. Dobravolskienė ir J. 

Paulauskienė pravedė daug atvirų pamokų.  Paruošusios  metodinį darbą 

„Kankliavimas mokinių suvokime (fenomenologinis tyrimas)“, pristatė mokyklos bei 

Akmenės rajono muzikos mokyklų metodinio būrelio mokytojams. Kartu su mokytoja 

Dalia Olberkiene pravedė integruotą pamoką „Etninės, akademinės muzikos 

bendrumai ir skirtumai lietuvių liaudies dainų atlikime“. 2015 m. Klaipėdos 

universitete vykusioje  konferencijoje „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip 

ugdymo turinys nacionalinei vertybei puoselėti“ mokytoja J. Dobravolskienė pristatė 

pranešimą ,,Etnografinio regiono kultūros paveldo aspektai ugdyme“.  

Dažnai į mūsų mokyklą sugrįžta koncertuoti buvusios mokinės – 

kanklininkės. Lijana Griciūtė baigusi LMTA magistro studijas, dirba Vilniaus  

B.Dvariono muzikos mokykloje. Giedrė Šiaulytė baigusi Zalcburgo Mozarteum‘o 

universitetą, groja arfa Lenkijos nacionalinio radijo simfoniniame orkestre 

Katovicuose (Katowice).  Dovilė Šimkutė baigusi muzikos studijas buvo išvykusi į 

Indoneziją, o grįžusi pristatė menų, amatų ir kalbos studijų „Dharmasiswa“ 

programos apžvalgą, grojo Indonezijos tautiniais instrumentais. 

2010 m. vasarą koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvavo 

Lietuvos vakarų krašto Dainų šventėje, skirtoje Žalgirio mūšio pergalės 600-sioms 



metinėms pažymėti (Klaipėdoje). 2012 m.  kanklių ansambliai dalyvavo Moksleivių 

dainų šventėje “Mūsų vardas Lietuva“, o 2014 m. – Dainų šventės “Skambėkite, 

kanklės” programoje.  

Mokytoja J. Dobravolskienė dirigavo jungtiniam Žemaitijos ir Klaipėdos 

krašto  tradicinių kanklių ansambliui “Lai skamba Žemaitiškos kanklės”. 

2013 m. mokytoja J. Dobravolskienė suorganizavo ir pravedė  Žemaitijos 

tradicinių kanklių ansamblių vadovų seminarą ,,Lai skamba žemaitiškos kanklės 2014 

m. Dainų šventėje“. 2014 m. vykdyta savivaldybės remiama tęstinė jungtinio 

Žemaitijos ir Klaipėdos krašto žemaitiškų kanklių ansamblio ,,Lai skamba 

žemaitiškos kanklės“ programa Balsių vasaros stovykloje,  kur  organizatorė buvo 

mokytoja J. Dobravolskienė. 

Mokytojos savo kvalifikaciją kelia aktyviai dalyvaudamos respublikiniuose 

seminaruose, konferencijose, festivaliuose bei kasmetiniuose LMTA organizuojamuose 

liaudies instrumentų pedagogų vasaros kursuose.  

 


