Mokykla jau subrendo ir dideliems iššūkiams!

2010 m.
Skubantis visagalis Laikas mums leidžia į praeitį sugrįžti tik prisiminimais, dabartį papuošti
nuoširdžiu darbu ir skambiais šventiniais koncertais, o ateitį kurti, įgyvendinant kilniausią tikslą ugdyti kuriantį žmogų, mylintį Muziką, Dainą ir Teatrą. Prieš 55-kerius metus 1955 metų rugsėjo 8
dieną Respublikos gatvėje Nr. 20 buvo atidaryta muzikos mokykla, atvėrusi daugeliui talentingų
vaikų kelią į muzikos meno pažinimo pasaulį. 25-kerius metus labai rūpestingai mokyklai vadovavo
direktorius Edmundas Dačka, o direktoriaus pavaduotoja 18-ka metų buvo žymi visoje Lietuvoje
dainininkė Daliuta Nemanienė. Augant mokinių skaičiui, buvo kviečiami nauji mokytojai. Susikūrus
mokinių ansambliams, chorams ir orkestrams , mokykla aktyviai dalyvavo miesto ir rajono
kultūriniame gyvenime, sėkmingai pasirodydavo Respublikinėse Dainų šventėse.
Nuo 1980-ųjų metų mokyklai vadovauti buvo pakviestas Ričardas Grušas, kuriam, aktyviai
palaikant ir remiant rajono vadovams, teko 1983 metais atidaryti dailės ir choreografijos skyrius,
kurių bazėje 1989 bei 1993 metais mikrorajone buvo atidarytos atskiros dailės ir choreografijos
mokyklos. 1986 metais prie muzikos mokyklos atidaromas teatrinis skyrius bei muzikos filialai
Sedoje ir Židikuose, o 1996 metais ir Laižuvoje, tapę ryškiais kultūros židiniais rajone. Mokykla tapo
vienintele respublikoje, jungianti po vienu stogu - adresu V.Burbos 9 - keturias meno šakas Muziką, Dailę, Šokį ir Teatrą. Mokinių skaičius išaugo iki 630.
Jau 40-dešim metų pedagoginio darbo stažą skaičiuoja mokytojas - metodininkas Juozas
Domarkas, iš kurių 22 metus nuoširdžiai atlieka direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas.
Nuo 2010 metų direktoriaus pavaduotojos pareigas ugdymui ir projektinei veiklai pradėjo eiti
mokytoja - metodininkė Jūratė Trimailovienė, o renginių organizatoriaus darbą atlieka vyr.
mokytoja Jolanta Paulauskienė.
Nuo 1989 metų, be kruopštaus mokytojų pamokinio darbo, aktyvios koncertinės veiklos, prasidėjo
koncertinės - pažintinės kelionės į užsienio šalis, susitikimai su muzikos mokyklų mokinių meniniais
bei pedagogų kolektyvais. Išvykos parodė, jog Lietuvos muzikos ir meno mokyklų ugdymo sistema
leidžia ne tik drąsiai jaustis bet kurioje Europos valstybėje, bet ir patirti mūsų vaikų muzikinio
ugdymo sistemos privalumus.
Vaikų liaudies šokių kolektyvas ,, Kauškutis" 1989 - 1992 metais sėkmingai koncertavo Wolez (
Valčio) mieste Lenkijoje, o 1990 metais mokinių ir mokytojų koncertais pasikeitėme su Pilos
F.Šopeno muzikos mokykla iš Lenkijos. 1992 metais akordeonininkų orkestras, vadovaujamas
Algimanto Znotino koncertavo Diulmeno ir Datelno miestuose Vokietijoje. 2001metais chorinio
dainavimo mergaičių choras ,, Daina ", vadovė Janina Grušienė, sėkmingai koncertavo Mindene
Vokietijoje. 2003 metais jaunių choras ,, Vaivorykštė", vadovė Dalia Olberkienė, gražiausius
įspūdžius parsivežė iš Italijos.
1995 metais gruodžio 2 dieną mokyklos Jubiliejinėje 40-mečio šventėje - koncerte dalyvavo
žemietis kompozitorius Vytautas Klova su žmona Jūrate bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
docentas Vytautas Gaidamavičius.

Kasmet režisierė Daiva Uselytė - Skaringienė Mažeikių kultūros centre Tarptautinės Teatro dienos
proga parengia muzikinius spektaklius, kurių ,, Raganiukė "ir ,, Katės namai" buvo parodyti per
Lietuvos televiziją. Mažeikių ROTARY klubui bei rajono savivaldybei remiant, šie spektakliai rodomi
viso rajono negalią turintiems vaikams ir suaugusiems.
Nuo 2001-ųjų metų mokykla įgyvendina 8-nias naujas ugdymo programas, kurios leidžia
kiekvienam vaikui rasti sau tinkamą muzikavimo, dainavimo ir vaidybos erdvę. Įvestos naujos gitaros, mušamųjų instrumentų ir sintezatoriaus specialybės pritraukė daug naujų mokinių. Jau
greit bus 20-dešimt metų, kaip populiariausiu metų renginiu mokykloje tampa baigiamųjų klasių
kūrybinės - teorijos viktorinos ,, Garsų žaismas", kurių dvi buvo pravestos kartu su N.Akmenės
muzikos mokyklos baigiančiaisiais.
Mokyklos 50- mečiui pučiamųjų , instrumentų orkestras ,, Mažeikių dūdoriai"- vadovas Vidmantas
Alčauskis, laimėjo LLKC aukščiausią įvertinimą ,, Aukso paukštę". Jubiliejinį teatralizuotą koncertą
šia proga mokykla surengė Mažeikių kultūros centre, kuriame dalyvavo ir choreografijos mokyklos
tautinių šokių kolektyvas ,, Kauškutis", vadovės Jolanta Tendienė ir Tamara Vertelienė, bei iškilią
mokinių parodą parengė dailės mokykla, direktorius Zenonas Steponavičius.
Pastarąjį penkmetį mokyklos bendruomenė stengiasi įgyvendinti mokyklos strateginiame plane
numatytą tikslą - tapti vienu iš Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų metodiniu centru.
Mokykloje šio regiono mokyklų mokytojams ir mokiniams seminarus - praktikumus vedė Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos profesorė Veronika Vitaitė, prof. Algirdas Budrys, docentai Tauras
Adomavičius, Petras Vyšniauskas, doc. Julius Andrejevas, dėstytoja - lektorė Laura Dubosaitė, ir
Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojai - ekspertai - Virginija Ruzgienė, Virginijus
Nemaniūnas ir Jurgis Barakauskas.
Reguliariai mokykloje ir filialuose jau 30-dešimt metų vyksta Lietuvos Muzikų sąjungos ir
Nacionalinės filharmonijos organizuojami rimtosios klasikinės muzikos koncertai, vadinami ,,
Didžiosiomis" muzikos pamokomis, kurie tapo ne tik mokyklos , bet ir Mažeikių miesto ryškia
muzikinio gyvenimo dalimi.
Mokiniai, mokytojai ir tėveliai, kasmet turi galimybę lankytis Tarptautinio meno festivalyje, kurių
jau įvyko keturi, koncertuose bei klausytis geriausių Lietuvos bei užsienio atlikėjų pasirodymų.
Festivalio meno vadovas - Mažeikių rajono Garbės pilietis prof. Saulius Sondeckis.
Fortepijono skyriaus vedėjos Danutės Pocienės ir skyriaus mokytojų iniciatyva jau įvyko du
festivaliai ,,Lietuviškos muzikos labirintais", sulaukę didelio populiarumo tiek mokykloje, tiek
regione. Fortepijono mokytojos - metodininkės Ingos Grušaitės iniciatyva kasmet organizuojamos
išvykos - koncertai dvaruose tema ,, Šventinė dvaro muzika". Jau aplankyti Plungės Mykolo Kleopo
Oginskio , Kretingos J.Tiškevičiaus ir Renavo dvarai.
Įvyko du respublikiniai saksofonų ansamblių festivaliai ,, Saksofonija", kurio iniciatorius mokytojas
- metodininkas Augustas Jestromskis . Žiūri pirmininkas LM ir T akademijos doc. Petras
Vyšniauskas.
Režisierės Daivos Skaringienės iniciatyva suorganizuoti jau šeši respublikiniai muzikos ir meno
mokyklų mokinių teatrų festivaliai ,,Svečiuose pas Naminuką". Tikras šio renginio globėjas yra
Klaipėdos universiteto menų fakulteto režisūros katedros docentas Gediminas Šimkus.
Šių metų pavasarį mokykla, kartu su kanklių skyriaus mokytojomis Jolanta Paulauskiene ir Jolanta
Dobravolskiene suorganizavo Kultūros centre X-jį Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių

instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalį (500 atlikėjų). Žemaitiškų kanklių ansamblio vadovės
Jolantos Dobravolskienės iniciatyva buvo suorganizuotos 5-kios vasaros kūrybinės stovyklos ,,Lai
skamba žemaitiškos kanklės"- Balsiuose ir Virvytėje. Šių stovyklų dėka žemaitiškos kanklės
suskambo Lietuvos Dainų šventėse..
Kasmet Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatuose Panevėžyje pasirodo muzikos
mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ,, Mažeikių dūdoriai", o nuo šių metų ir jaunučių
orkestras , vadovas Vidmantas Alčauskis, kurie laimi aukštas prizines vietas. Sedos filialo orkestras
,, Sedos griaustinis" 2008 metais laimėjo ,, Aukso paukštę" ir labai sėkmingai pasirodo
čempionatuose , vadovas Kęstutis Dvaržeckis .
Jau penkeri metai, kaip muzikos mokyklos ir Sedos filialo smuikininkų ansambliai dalyvauja
Plungės M.Oginskio meno mokyklos organizuojamame festivalyje ,,Rudens akvarelė
M.K.Čiurlioniui", kur jungtiniame orkestre grojo visos Žemaitijos stygininkai - mokiniai ir mokytojai.
Kasmet respublikiniuose koncertuose laureatais ir prizininkais tampa įvairių specialybių mokiniai.
kurie aktyviai dalyvauja mokyklos koncertinėje veikloje. Dukart respublikinio B.Dvariono jaunųjų
pianistų konkursų laureatė Lukrecija Stonkutė nuo šių metų mokosi Vilniaus M.K.Čiurlionio menų
mokykloje.
Šiais Jubiliejiniais metais su Šiaulių kameriniu orkestru Mažeikių kultūros centre grojo 8-uoni
mokyklos mokiniai, kurie labai šiltai buvo priimti klausytojų ir parodė aukštą meistriškumą . Šis
projektas bus tęsiamas ir ateityje. Dirigentas Jonas Janulevičius.
Jubiliejinėje Dainų šventėje ,, Amžių sutartinė", skirtoje Lietuvos tūkstantmečiui pažymėti,
dalyvavo 10 mokyklos ir filialų kolektyvų. Vyr.dirigentais buvo pakviesti - Jolanta Dobravolskienė,
Vidmantas Alčauskis ir Ričardas Grušas. Mokykla nuolatos jaučia miesto ir rajono vadovų dėmesį ir
paramą.
Įveikdami sunkią finansinę krizę mokyklos bendruomenė šventiškai pasitinka mokyklos Jubiliejinį
55-tąjį gimtadienį. Mokyklai , 2010m. lapkričio 26 dienos Rajono Tarybos sprendimu, suteiktas
žemiečio kompozitoriaus Vytauto Klovos vardas. Tai didžiausia Dovana ir Garbė mokyklai vadintis
šiuo vardu.
Gruodžio 17 dieną Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centre vyks Šventinis - teatralizuotas koncertas miesto ir rajono gyventojams bei svečiams iš visos Lietuvos, skirtas šiai progai pažymėti .
Mieli mokiniai ir gerbiami mokytojai - Gero skrydžio į muzikines - menines aukštumas! Mūsų
mokykla jau subrendo ir didesniems iššūkiams!
Tegu šventiniai akordai ir nuoširdžios šypsenos sušildo visų mūsų sielas!

Mokyklos direktorius

Ričardas Grušas

