
2010 m. - 2015 m.  fortepijono dalyko pedagoginė ir kūrybinė veikla  

 

Fortepijono dalyko veikla per šiuos penkerius metus yra be galo aktyvi, aplankyta 

daugybe konkursų, festivalių po visą Lietuvą, o kiek koncertuota?!.. ne tik Mažeikių 

visuomenei ir jauniesiems klausytojams, bet ir visame Žemaitijos regione, bei  Lietuvos 

didžiuosiuose miestuose. Kiek puikių improvizacinių ir kūrybinių mūsų skyriaus mokinių 

pasirodymų per baigiančiųjų klasių mokinių solfedžio viktorinas mokykloje, kurios 

tradiciškai vyksta kasmet. Labiausiai išskirtume pačius aktyviausius pianistus, tai: 

Jonas Šopa - turbūt vienas talentingiausių mūsų mokyklos mokinių, kuris ne tik 

puikiai groja, bet ir kuria muziką, padeda įgarsinti mokyklos renginius, puikiai valdo 

keturis instrumentus. 

Dovilė Vaizgielaitė - būsimoji pianistė, turinti tvirtą užsispyrimą, siekianti 

profesionalios pianistės kelio, dabar nuo 2014 m. Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos 9 

kl. mokinė mokosi pas mokytoją metodininkę Renatą Krikščiūnaitę - Barcevičienę. 

Roberta Vaitelavičiūtė - labai kūrybinga ir darbšti, Klaipėdos St. Šimkaus 

konservatorijos 9 kl.  mokinė, mokosi pas mokytoją ekspertę Virginiją Ruzgienę.  

Monika Kaminskaitė - mokykloje mokosi jau devintus metus, tai ilgametė mokinių 

tarybos pirmininkė ir daugelio mokyklos organizuojamų renginių vedančioji.  Monikos 

kartu su Justu Adomu Lukoševičiumi atliekami bendrai sukurti fortepijoniniai 

ansambliai garsėja savo originaliomis idėjomis, improvizaciniais gebėjimais, tad nuolat 

stebina ir muzikos klausytojus.  

Marius ir Edvinas Barauskiai - turbūt daugiausiai koncertuojantys broliai. 

Marius toliau mokosi tęstinio ugdymo programos grupėje, o Edvinas  - nuo 2014 m.  jau 

Klaipėdos universiteto, menų fakulteto I kurso studentas. Šis duetas skatino jų mokytoją, 

Ričardą Grušą, aranžuoti kūrinius, kuriuos su malonumu klausydavo publika.  

Šie mokiniai, tai fortepijono dalyko "aukso amžiaus vaikai", parsivežę pačius 

aukščiausius įvertinimus iš įvairių konkursų. 

 



Fortepijono dalyko metodinė grupė  turi nusistovėjusias tradicijas: 

Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų festivalis - konkursas "Lietuviškos muzikos 

labirintais" sukviečia jaunuosius pianistus iš visos Žemaitijos, pastaraisiais metais 

prijungia ir Klaipėdos kraštas. Labai populiarus konkursas, kuriame pastaruoju metu 

tenka net riboti norinčių dalyvių skaičių. Tai mokytojos metodininkės Danutės Pocienės 

idėja sukviesti jaunuosius pianistus į Mažeikius ir populiarinti Lietuvių kompozitorių 

kūrybą. Visi dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais, bei atminimo 

dovanėlėmis. Skiriamos papildomos nominacijos kiekvienoje grupėje, kurias atrenka garbi 

komisija, tai: Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė V. Ruzgienė, 

Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokytoja ekspertė L. Kašetienė, Plungės M.Oginskio 

meno mokyklos mokytoja metodininkė J. Jonauskienė, Telšių muzikos mokyklos mokytoja 

metodininkė V. Kontautienė ir mūsų mokyklos mokytoja metodininkė D. Pocienė. Mūsų 

mokyklos direktorius Ričardas Grušas visada labai maloniai kuruoja šį renginį, bei 

sėkmingai šiam konkursui ruošia ir savo klasės mokinius. 

Šiais 2015 metais vyko jau penktasis ''Lietuviškos muzikos labirintais" konkursas. 

Jame gausiai  ir sėkmingai pasirodė – tapo laureatais tiek jaunieji, tiek vyresnieji mūsų 

pianistai, kuriuos ruošė mokytojai: Liudmila Denisenko, Irina Radvilienė, Nina 

Kaveckienė, Inga Grušaitė, Dalia Liutkienė ir Ričardas Grušas, Danutė Pocienė, Lina 

Rupšienė.  

Su projektu "Šventinė dvaro muzika" jau  aplankėme penkis  Lietuvos dvarus: 

Plungės M. Oginskio, Kretingos grafų Tiškevičių, Mažeikių Renavo, Dautarų dvarą bei 

Rietavo muzikos mokyklą. Tai mokytojos metodininkės Ingos Grušaitės idėja aplankyti 

kuo daugiau Lietuvos dvarų, juose pakoncertuoti, bei pagilinti savo istorines, bei 

geografines žinias. Dvaruose dalyvauja įvairių dalykų mokiniai ir mokytojai, suaugusių 

programos atstovai, bei Sedos  skyriaus mokiniai ir mokytojai. Po koncertų yra 

organizuojamos ekskursijos po dvarus, miestelius. Visada esame maloniai priimami. Šiame 

projekte nuolat dalyvauja mokiniai, kuriuos ruošia mokytojos: I. Radvilienė, L. 

Denisenko, R.Grušas, D. Pocienė, A. Breitmozerienė, N. Kaveckienė, J. Grušienė, V. 

Antanavičienė ir I. Grušaitė ir kiti. 



2011 m. sėkmingai pasirodė Vilijos Antanavičienės ir mokytojos Jolantos 

Dobravolskienės kamerinis ansamblis Šilutės r. vaikų meno mokykloje vykusiame 

kamerinių ansamblių konkurse "Muzikuokime drauge",  o mokytojos Dalios Liutkienės 

fortepijoninis ansamblis II kl. mokiniai Liudas Šimanauskas ir Lauryna Kaminskaitė 

buvo patys artistiškiausi. 

2013 m. sėkmingi metai buvo mokytojoms Ingai Grušaitei ir Lolitai Saparienei, 

nes tais metais vyko  V-asis Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų  festivalis - konkursas 

"PAJŪRIO KLAVYRAI" Palangos St. Vainiūno meno mokykloje. VII kl. mokinė Dovilė 

Vaizgielaitė pelnė I vietą ir buvo apdovanota specialiu prizu (mokytoja Inga Grušaitė). 

Meda Kvasytė šiame konkurse pelnė III vietą ( mokytoja Lolita Saparienė). 

2014 m. metodinės grupės pirmininkei Ingai Grušaitei teko organizuoti 

Nacionalinio B.Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso II-ąjį regioninį turą 

Mažeikiuose. Čia suvažiavo Žemaitijos krašto jaunieji pianistai. Komisijoje dalyvavo net 

pats kompozitoriaus B.Dvariono anūkas pianistas Justas Dvarionas. Šis konkursas yra 

vienas ryškiausių Lietuvoje ir pagrindinis turas vyksta Vilniaus B.Dvariono muzikos 

mokykloje. Šiam konkursui visada yra ruošiamasi ir sėkmingai dalyvaujama: 2012 m. - 

mūsų jaunosios pianistės Simona Gelžinytė III kl. (mokytoja Audronė Breitmozerienė) ir 

Dovilė Vaizgielaitė IV kl.(mokytoja Inga Grušaitė) tapo diplomantėmis, o 2014 m. -  

puikiai pasirodė net trys mokiniai, tai: VII kl. mokinys Jonas Šopa tapo laureatas ( 

mokytoja Danutė Pocienė), VI kl. mokinė Dovilė Vaizgielaitė tapo laureate ir buvo 

įteiktas specialus prizas už geriausiai atliktą romantinį kūrinį (mokytoja Inga Grušaitė), 

Roberta Vaitelavičiūtė tapo diplomante, ją ruošė mokytoja Danutė Pocienė. 

Pats ryškiausias mokyklos fortepijoninis duetas, kuris negali būti nepaminėtas - 

tai mokytojos Danutės Pocienės klasės mokiniai Jonas Šopa ir Roberta Vaitelavičiūtė. 

Apie tai liudija gausūs jų laimėjimai: 

2013 m.  Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje IV-ajame Klaipėdos krašto 

muzikos ir meno mokyklų fortepijoninių ansamblių festivalyje "Muzika sujungia mus" 

laimėta GRAND PRIX, bei laureatėmis tapo VI kl. mokinės Kristina ir Sigutė 

Ramaškaitės (mokytoja Danutė Pocienė). 



2011 m. tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse „MUZIKINĖS 

AKIMIRKOS 2011“ Utenos  muzikos mokykloje laimėti GRNAD PRIX ir specialus 

prof. V. Vitaitės prizas, o 2013 m. tame pačiame konkurse laimėta I vieta.  

2012 m. XII tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse "Muzika be sienų" 

Druskininkuose laimėta I vieta. 2012 m. Baltarusijoje, Novopolocko mieste vyko II-asis  

tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas  "MUZYČNAJA LILĖJA", kuriame Jonas Šopa 

tapo diplomantu. 

Taip pat norime pasidžiaugti koncertais su Šiaulių kameriniu orkestru. Mūsų 

jaunieji pianistai: Kristina ir Sigutė Ramaškaitės, Simona Gelžinytė, Dovilė Vaizgielaitė, 

Roberta Vaitelavičiūtė ir Jonas Šopa turėjo galimybę koncertuoti su šiuo orkestru 

Mažeikių r. savivaldybės kultūros rūmuose ir muzikos mokykloje. Tai įspūdžiai, kurie 

išliks visų jų atmintyse visą gyvenimą.  

Džiaugiamės mokytojos Dalios Liutkienės gražia draugyste su Šilalės meno 

mokyklos mokytoja Daiva Bartušiene, čia 2014 m. vyko III-sis  fortepijoninės muzikos 

konkursas "Linksmosios natelės". Mokytojos Dalios Liutkienės mokiniai tapo laimėtojais: 

Andrius Uldukis V kl. - I vieta, fortepijoninis ansamblis: Liudas Šimanauskas ir 

Lauryna Kaminskaitė V kl. - II vieta, bei III vieta - Goda Jonauskaitė II kl. Tais pačiais 

metais mokytojos Dalios Liutkienės mokiniai  dalyvavo tarptautiniame kamerinių ir 

fortepijoninių ansamblių festivalyje "Muzica de camera" Šiaulių dainų muzikos 

mokykloje. Liudo ir Laurynos V kl. fortepijoninis ansamblis buvo apdovanoti 

artistiškiausio ansamblio prizu.  

Mokytoja Vilija Antanavičienė labai aktyviai prisideda rengiant įvairius 

renginius,  ruošiant renginių programėles. Mokytojos Vida Vaškienė ir Andžela Petrikienė 

labai aktyvios organizuojant seminarus, konkursus, nes joms tenka atsakomybė už 

„finansus“, tvarką repeticijų ir pasirodymų metu. Nemažai mokytojų puikiai dirba su 

suaugusiais, padeda išsipildyti jų neišsipildžiusioms vaikystės svajonėms.  

Kai kurie mokiniai jau dalyvavo III-jame "Šventinė dvaro muzika" projekte. 

Mokytoja Lolita Saparienė šauniai supažindina vaikus su vargonų muzika, moko juos ne 



tik groti vargonais, bet ir giedoti. Vaikų atliekami kūriniai vargonais pamalonina į Šv. 

Mišias susirenkantiems žmones šv. Asyžiečiaus bažnyčioje. 

Per šiuos penkerius metus fortepijono dalyko mokiniai aktyviai dalyvavo vedamose 

atvirose pamokose, kurias vedė: Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojai 

V.Ruzgienė ir R.Krikščiūnaitė-Barcevičienė, bei profesionalūs pianistai: Nacionalinės M. 

K.Čiurlionio menų gimnazijos mokytojai:  J.Dvarionas  ir  A.Puodžiukas, LMTA prof. V. 

Vitaitė, Kaliningrado apskrities Valstybinės filharmonijos solistas Sergejaus 

Rachmaninovo koledžo profesorius  Vladimiras Slobodianas. Didžiulę padėką norime 

tarti Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos mokytojai V. Ruzgienei, kuri kasmet kviečia į 

seminarus ir atviras pamokas mūsų mokyklos mokinius, nuolat skatina tobulėti 

mokytojus. Glaudus ryšys užsimezgęs su Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos 

mokytoja Tamara Žagariene. Ji kartu su savo mokiniais ir Šilutės r. vaikų meno mokyklos 

mokytoja eksperte Liudmila Kašetiene, pravedė labai įdomų seminarą mūsų mokykloje ir 

pristatė savo knygą "Su meile muzikai nuo pirmo žingsnio". Šį seminarą vainikavo labai 

šaunus Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokinių koncertas. 

Per šiuos penkerius metus vyko buvusių mokinių tradiciniai "Sugrįžimo" koncertai, 

kuriuose dalyvavo Lukrecija Stonkutė Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų gimnazijos 10 

kl. mokinė (prof. V. Vitaitės klasė), Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos 9 kl. mokinės: 

Dovilė Vaizgielaitė (R.Krikščiūnaitės-Barcevičienės klasė) ir Roberta Vaitelavičiūtė (V. 

Ruzgienės klasė), Klaipėdos universiteto menų fakulteto magistrantė (St. Žilevičiaus 

klasė) Viktorija  Varanavičiūtė, Šarūnas Meškys LMTA magistrantas (prof. J. 

Karnavičiaus klasė). 

Malonu paminėti, kad kasmet didėja mokinių skaičius, kurie pageidauja 

mokytis pagal tęstinio ugdymo programą. Noras ne tik mokytis, bet ir aktyviai įsilieti į 

mokyklos gyvenimą: tai akustiniai muzikos vakarai, filmai penktadieniais, būrimasis į 

naujus ansamblius, noras koncertuoti, bei mokytis groti kitais instrumentais.       

                 

                                 Fortepijono metodinės grupės pirmininkė  Inga Grušaitė 

                                                                                                 



                                                                                 


