
2005 - 2010 m. pučiamųjų instrumentų skyriaus veiklos apžvalga 

  

  2005 m. pučiamųjų orkestrui pelnius Lietuvos liaudies kultūros centro nominaciją „Aukso 
paukštė", skyriaus kolektyvas tęsia savo aktyvią veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 

  2006 m. orkestras dalyvavo tarptautiniame festivalyje „XX. Intern. Musikfest Hagen a.T.W." 
Vokietijoje. Tais pačiais metais orkestras, saksofonininkų bei trimitininkų ansambliai koncertavo 
Punsko lietuvių namuose Lenkijoje. 2008 m. pučiamųjų orkestras vėl buvo pakviestas į Vokietiją 
dalyvauti festivalyje „XXI. Intern. Musikfest Hagen a.T.W.". 2009 m. orkestras koncertavo 
Lenkijoje festivalyje „VII European Wind Band Parade in Plonsk".  

  Pučiamųjų instrumentų ansambliai puikiai pasirodo ir respublikiniuose konkursuose bei 
festivaliuose. 2005 m. trimitininkų ansamblis „Trompeto" (vad. V. Antanavičius) Plungėje 
pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje - konkurse „Pavasario trimitai" laimėjo III vietą. 
Saksofonininkų ansamblis „Saksofonija" (vad. A. Jestromskis) šiame tradiciniame konkurse 2007 
m. ir 2009 m. pelnė I vietą. Fleitų (vad. I. Dvaržeckienė), baritonų (vad. S. Petrikas), trombonų 
(vad. A. Milieška) ansambliai bei „Saksofonija" ir „Trompeto" puikiai pasirodė tarptautiniuose 
muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų ansamblių festivaliuose „Šiauliai - 2007" ir 
„Šiauliai - 2009". 2010 m. eufonininkas E. Zubenas su akordeoninikų duetu dalyvavo VIII 
tarptautinio festivalio „Linksmasis akordeonas" ansamblių konkurse ir pelnė III laipsnio laureato 
diplomą. Mokytojo A. Jestromskio iniciatyva 2006 m. ir 2008 m. Mažeikių muzikos mokykloje 
suorganizuotas respublikinis saksofonininkų ansamblių festivalis „Saksofonija".  

  Puikūs yra ir solistų pasirodymai. 2006 m. J. Pakalnio konkurse Kaune trimitininkas Vytautas 
Milieška (mokyt. V. Antanavičius) laimėjo I vietą ir įstojo į Klaipėdos St. Šimkaus konservatoriją. 
Ją baigęs šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Baritoninkas Saulius 
Kontvainis (mokyt. A. Milieška) 2006 m. J. Pakalnio konkurse tapo II vietos laureatu. Tais pačiais 
metais įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. 2007 m. tūbistas Mindaugas Balys (mokyt. 
S. Petrikas) jaunųjų atlikėjų konkurse „Jūros fanfaros" Klaipėdoje pelnė II vietą. 2010 m. 
J. Pakalnio konkurse Kaune trimitininkai Tadas Vasiliauskis laimėjo I vietą, o Almantas Karečka - 
III vietą. Visiems solistams talkino nenuilstanti koncertmeisterė Irma Povilavičiūtė. 

  Aktyvią koncertinę veiklą vykdo pučiamųjų orkestras „Mažeikių dūdoriai". Kolektyvas kasmet 
surengia virš 20 koncertinių pasirodymų bei dalyvavo daugelyje regioninių renginių. Orkestras 
dalyvavo ir visose respublikinėse masinėse šventėse: 2005 m. respublikinėje moksleivių šventėje 
„Laisvės vaikai", 2007 m. tautinėje dainų šventėje „Būties ratu", 2009 m. Tūkstantmečio Dainų 
šventėje „Amžių sutartinė". Orkestro vadovas V. Alčauskis buvo ir pastarosios šventės kūrybinės 
grupės narys bei vyr. dirigentas. Orkestras „Mažeikių dūdoriai" sėkmingai pasirodo Lietuvos 
pučiamųjų orkestrų čempionatuose: 2008 m. B kategorijoje laimėjo I vietą, 2009 m. C kategorijoje I 
vietą, 2010 m. C kategorijoje III vietą. 2010 m. muzikos mokyklos jaunučių pučiamųjų orkestras A 
kategorijoje laimėjo II vietą.  

  Pučiamųjų instrumentų skyriaus kolektyvas aktyviai propaguoja savo veiklą. Mokyt. 
A. Jestromskis išleido savo solinę kompaktinę plokštelę „Proveržis" bei saksofonininkų ansamblio 
CD „Saksofonija". Informaciją apie pučiamųjų orkestrą „Mažeikių dūdoriai" bei visą skyriaus 
veiklą galima rasti internetiniame puslapyje www.mazeikiududoriai.lt 
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