
                 XII   sezonas  Mažųjų  talentų  atrankai 
        Kūrybiški ir talentingi vaikai,  jaunimas  iš viso Mažeikių  rajono atvyko  gegužės 07 d.  kultūros centro mažojoje 
salėje  atsiskleisti, visiems ištransliuoti savąjį  kūrybinį potencialą. Atsakingai ir profesionaliai šiam konkursui ruošėsi, 
iš anksto rinko konkursinę programą atlikėjų mokytojai, vadovai. Dvylika metų gyvuojantis, analogų Lietuvoje  
neturintis  kūrybiškai edukacinis, švietėjiškas projektas mūsų Mažeikiuose. Žemaitiška kalba atliekami kūriniai,  labai 
akcentuojame ir raginame pasirinkti  lietuvių autorių, kompozitorių kūrinius, atskleidžiant savosios Lietuvių kultūros  
kūrybinius  klodus. Nepamiršome ir labai kvietėme  būsimuosius mūsų krašto, Lietuvos  kompozitorius, kūrėjus  
pasidalinti su visais sava kūryba, dainomis, eilėmis.  Mes  galime  ir didžiuojamės  jaunuomene, jų pedagogais. 
Savirealizacijos poreikis nuolatos egzistuoja ir yra būdingas žmogui, kuris suvokia, kad kurdamas, mokydamasis, 
tobulina vidinį, dvasinį pasaulį savo ir aplinkinių. Atveriame  galimybes kuo anksčiau pažinti pačias įvairiausias  meno 
sritis, kurios ir ugdo mūsų visų kultūrinį suvokimą, tautos mentalitetą. 

       Ketvirtadienį 07 d. į sceną lipo  gabiausieji  auklėtiniai iš Mažeikių l/d :  „Gintarėlis“, „Eglutė“, „Berželis“, 
„Bitutė“, „Linelis“,  Sedos darželių;  moksleiviai iš Mažeikių Vytauto Klovos muzikos m-klos, Senamiesčio 
pagrindinės , Kalnėnų pagrindinės,  Balėnų pagrindinės, „Vyturio“ pradinės mokyklų, Merkelio Račkausko 
gimnazijos;  dainavimo studijos „Sekmadienis“ atlikėjai, Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro fotomeninikai.  
Dalyviai  skirstomi  į  dvi amžiaus grupes:  vaikų  iki 16 m. amžiaus ir  jaunimo nuo 16 m. amžiaus. Dalyvių anketose 
amžius siekia nuo 5 iki 40 metų.  Dalyviai  skirstomi į   atlikėjų grupes:  vokalistai (solistai, ansambliai); 
instrumentalistai (solistai, ansambliai); skaitovai, pasakoriai (vienas, keli skaitovai); kitų (netradicinių) žanrų  atlikėjai; 
vaikiško personažo Daiva Pamaiva dainelių  savitas atlikimas, muzikos aranžavimas; foto nuotraukų kūrimas;  
trumpametražių filmų kūrimas. Dalyviai skirstomi į tris  kūrėjų grupes: žemaitiška kalba atliekamas kūrinys; lietuvių 
autorių, kompozitorių kūrinys; savos kūrybos kūrinys. 

    Šiemet konkurse išklausėme šimtą dalyvių : vokalistus – solistus, duetus, ansamblius; instrumentalistus –solistus, 
ansamblius: pianistus, gitaristus,  kanklininkus; skaitovus, įvertinome  fotomenininkų darbus. Atlikėjas savo 
pasirodymu  siekė originalumo, nevaržomos saviraiškos ir išskirtinumo.  

  „Mažųjų talentų šou -2015“, tai šventė visoms šeimoms, artimiesiems ir bendraminčiams.  Koncertą-konkursą vertino 
kompetentinga vertinimo komisija (patikinu,  jie turi glaudų muzikinį ir sceninio įvaizdžio suvokimą): Asta Butienė – 
Mažeikių Žemaičių draugijos atstovė, Romas Dambrauskas – dainų autorius, atlikėjas, Rūta Matulaitienė fizinės 
medicinos ir reabilitacijos centro „Gelmės“ Mažeikių padalinio vadovė. 

Išrinktas  auksinis talentingiausiųjų atlikėjų dvyliktukas: 

1. Mažeikių V. Klovos muzikos m-klos vokalinis duetas: Saulė Sirutytė ir  Luka Gontaitė ( 5 m.).   
 Mokytoja Eridana Tallat-Kelpšienė, akomponavo mokytoja   Inga Grušaitė; 

2. Mažeikių l/d „Gintarėlis“ solistė   Viktorija Grosheva (6 m.). Mokytoja  Roma  Skirmontienė; 
3. Mažeikių V. Klovos muzikos m-klos vokalinis duetas: Margarita  Kibeikaitė, Saulė  Sirutytė  (5-7 m.). 

Mokytoja Eridana Tallat-Kelpšienė, akomponavo  mokytoja  Inga Grušaitė; 
4. Mažeikių V. Klovos muzikos m-klos solistė Eglė  Bernotaitė  (9 m.). Mokytoja Eridana  Tallat-Kelpšienė, 

akomponavo mokytoja Inga Grušaitė;   
5. Mažeikių V. Klovos muzikos m-klos vokalinis duetas:  Rugilė Lieliungaitė ir  Reda Lieliungienė (8 – 40 m.). 

Mokytoja Janina Grušienė, akomponavo  Inga Grušaitė; 



6. Mažeikių V.  Klovos muzikos m-klos fortepijono klasės mokinė Rugilė Lieliungaitė (8 m.). Mokytoja Inga 
Grušaitė; 

7. Mažeikių Senamiesčio pagrindinės m-klos skaitovas Dilanas Jonaitis (11m.). Mokytojas Virginijus  Laureckis;   
8. Dainavimo studija  „ Sekmadienis“ solistas Žygimantas  Bartašius (11 m.). Mokytojas  Antanas  Dargis;       
9. Dainavimo studija  „ Sekmadienis“ solistė Rugilė  Kairytė (11 m.). Mokytojas Antanas  Dargis; 
10. Mažeikių V. Klovos muzikos m-klos fortepijono klasės mokinys Jokūbas  Šakys (14 m.). Mokytoja Audronė  

Breitmozerienė; 
11. Mažeikių V. Klovos muzikos m-klos koncertinių, žemaitiškų tradicinių   kanklių ir chorinio dainavimo mokinių 

ansamblis (8-18 m.). Mokytojos: Jolanta Paulauskienė, Jolanta Dobravolskienė, Eridana Tallat-Kelpšienė; 
12. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos solistė Živilė Gromaitė, gitara jai  pritarė Liudas Usoris (17m.)  
Šiam duetui dainų autorius ir atlikėjas Romas Dmbrauskas padovanojo savo kūrybos dainą, ją išgirsime Koncerte  
Mažeikių bendruomenei, kuris planuojamas rudenį.  
Mažeikių  moksleivių techninės kūrybos centro jaunųjų fotomenininkių darbai pripažinti  geriausiais. Šių metų temos 
pavadinimas „Juo  Aš  tikiu“. Laimėtojos: Greta  Žilinskaitė  „Susikaupimas“ (13 m.) ir Orinta  Gerikaitė „Vaikystė 
praeis“(17 m.).  Mokytoja Gražina Plonienė. 

       Koncerto- konkurso dalyviams ir jų mokytojams buvo paskelbtos ir būsimos staigmenos.  Visų „Mažųjų talentų – 
2015“ atlikėjų laukia Koncertinis turas – dovana  Mažeikiškiams ir miesto svečiams. Drauge su vaikišku personažu 
Daiva Pamaiva ir Mažeikių rajono savivaldybės kultūros  centro mėgėjų teatro trupės „Visavi“ aktoriais KVIEČIAME:  

Gegužės 16 d. (šeštadienį) Gatvės muzikos dieną paklausyti jų atliekamų kūrinių ties Piropas, firmine parduotuve-
kepyklėle, Laisvės g. 23.  Talentai skanaus  vieną iš gardžiausių tortų Mažeikiuose, kuris  skirtas Daivos  Pamaivos 
draugams.                                                                                                                                                                                    
Birželio 06 d. nuo 16.00 – 18.00 val. Mažeikių  šventėje  - Miestas upės vingyje, mes -  vaikai, jaunimas ir 
mažeikiškių šeimos, dalyvausime ir smagiai laiką leisime susiėjime pavadinimu „MŪSŲ  DOVANA MIESTUI“. 
Atlikėjai kviečia visas šeimas ne tik muzikuoti, dainuoti, bet ir siekti  rekordo, t.y. iš popieriaus išlankstyti 1000 
margaspalvių lėktuvėlių, 1000 gėlių, išpūsti 1000 muilo burbulų, 1000 balionų  ir džiaugtis vaikyste. Dar viena 
staigmena-dovana skirta talentingiausiųjų mokytojams, vadovams - gydymo ir sveikatingumo procedūros, fizinės 
medicinos ir reabilitacijos centre „Gelmės“. „Omnitel“ visiems padovanojo firminius rašiklius ir suvenyrus.         
Liepos 13 d. Žemaitiu Tautuos Vėinybės Dėina  į Dorbės Mušė Dėina  minėti skirtame Koncerte dalyvaus  talentai 
garsinę Žemaitiu kalbą, dainą.                                                                                                                                                    
Rudenį Mažeikių bendruomenei ir miesto svečiams dovanosime Garnd Koncertą ir didįjį atlikėjų ir jų mokytojų 
apdovanojimą, kuris vyks  Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre. Dovanas dovanos : Česlovas  Pečetauskas, 
Rasa Jokubienė, Eduardas, Asta Butos, Gintautas  Gedvila, Rasita Mikelaitienė, Asta Gurauskienė, Raimondas  
Radavičius, Saulius Rudys, Rūta Matulaitienė, Romas Dambrauskas, Romas Venclovas, Birutė Šneideraitienė, 
Robertas Jokubauskas. Dėkojame geros valios žmonėms skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pelno 
nesiekiančiam Daivos Gedvilienės labdaros ir paramos  fondui.                                                                                    
          „Tik kūrybiška, svajojanti  asmenybė laisva ir nevaržoma.“(Daiva Gedvilienė)   

                                                                                                                           Renginio globėja Daiva Gedvilienė 

 


