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Sveiki atvykę, mano gimtinės jaunieji muzikai, pedagogai,
Prie 25-mečio sukakties artėjantis Lietuvos muzikų rėmimo fondas
džiaugiasi, kad visus tuos metus, tą ketvirtį šimtmečio rūpinosi mūsų Nepriklausomos valstybės jaunųjų muzikų skatinimu siekti meno aukštumų.
Visus tuos metus dėmesys krypo į Lietuvos etnografines teritorijas, apskritis,
rajonus, kuriuose auginama talentinga jaunųjų muzikų karta. Tai ir suformavo
žvilgsnį į jų žvaigždutes, kurios gali lygiuotis į mūsų valstybės regionų, jų
muzikos, meno mokyklų išaugintas ir vėliau subrandintas muzikos žvaigždes.
Tai yra nesibaigiantis procesas, kuris turtina mūsų nūdieną.
Baigiantis 2016-iesiems metams, Vilniuje, jo Rotušėje svetingai
sutiksime Pakruojo krašto jaunuosius talentus, jų pedagogus, kurie aria Lietuvos muzikos dirvonus ir augina šiai sričiai reikalingą pamainą. Man, kaip
pakruojietei, malonu pasidžiaugti, kad šis Aukštaitijos rajonas turi ypač talentingo muziko Juozo Pakalnio vardu paženklintą muzikos mokyklą su filialais
Linkuvoje ir Rozalime, kad Pakruojo rajone gimė nuostabus poetas Eduardas
Mieželaitis, kad su šiuo rajonu savo kūrybinius laimėjimus siejo dailininkai
Stasys Ušinskas, Algimantas Švėgžda, kompozitorius Julius Juzeliūnas, rašytojas
Juozas Paukštelis ir kiti Lietuvoje žinomi menininkai, kad čia kasdien pluša
daug kūrybai, menui pasišventusių žmonių.
Taigi, su pakruojiečių talentų švente Vilniuje!
LIUCIJA STULGIENĖ
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė

Mielieji,
Jau tapo graži tradicija, kad kiekvienais metais vis pilkėjantį rudenišką
dangų nušviečia ryški „Žvaigždžių ir žvaigždučių“ šviesa, kai Lietuvos regionų
muzikos talentai spalvinga garsų kalba pasibeldžia į mūsų mintis ir jausmus,
moko būti geresniais, tyresniais, tobulesniais.
Be galo džiugu ir malonu, kad šiais metais nuostabią šventę mums
visiems dovanoja šiaurės Lietuvos jaunieji muzikos kūrėjai, garsaus fleitos
virtuozo, dirigento ir kompozitoriaus Juozo Pakalnio kraštiečiai ir jo vardu
pavadintos mokyklos auklėtiniai. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla
per 51 gyvavimo metus išleido 513 mokinių, kurių nemaža dalis savo gyvenimą
susiejo su muzika. Didžiuojuosi jų pasiekimais, jų atsidavimu ir nuoširdžia
meile garsų menui ir esu tikras, kad būnant šalia tokių žmonių, klausantis jų
kūrybos, negali būti šalta, niūru ir pilka.
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos muzikų rėmimo fondui už bendradarbiavimą ir sėkmingai įgyvendintus muzikinius projektus, o jauniesiems talentams linkiu nenustoti mylėti ir studijuoti muzikos meno, atveriančio kelius į
dvasinį tobulėjimą, nuspalvinančio gyvenimą naujais tonais ir spalvomis. 		
Siekime savo svajonių išsipildymo ir garsinkime gimtąjį kraštą!
SAULIUS GEGIECKAS
Pakruojo rajono savivaldybės meras
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Mielos muzikos žvaigždės ir žvaigždutės,
Tikime, kad tik kūrybingas ir atkaklus žmogus šiandien reikalingas
tiek verslui, tiek meno pasauliui. Jaunuoliai, vienaip ar kitaip prisilietę prie
muzikos, kūrybos, lavina savo kūrybinį mąstymą, auga laimingesni ir visuomet
turės daugiau potencialo ateityje.
Džiaugiamės galėdami kasmet paremti šią gražią šventę ir prisidėti
prie jaunųjų talentų, atkakliai siekiančių tapti žinomais Lietuvoje ir pasaulyje,
skatinimo.
Sveikiname visus šventės dalyvius, muzikantus, dainininkus ir jų mokytojus, kurių meilė savo profesijai, pasiaukojimas ir profesionalumas jauniems
talentams atveria slapčiausias duris į Kūrėjo pasaulį.
VOLDEMARAS DUDĖNAS
UAB „Konica Minolta Baltia”
Generalinis direktorius

NIJOLĖ PUPINIENĖ
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktorė

5

M uz i k os þv aig þ dþ iø i r þv aig þ du èi ø k o nce r tas – s us i ti k i m as

M uz i k os þv aig þ dþ iø i r þv aig þ du èi ø k o nce r tas – s us i ti k i m as

4

Pakruojo vaikų muzikos mokykla
įsteigta 1965 m. rugsėjo 1 d., veikė akordeono ir fortepijono klasės, mokėsi 50 mokinių.
1990 m. mokyklai suteiktas kraštiečio kompozitoriaus, fleitos virtuozo Juozo Pakalnio
vardas. Šiuo metu Pakruojo Juozo Pakalnio
muzikos mokykloje mokosi apie 150 mokinių.
Vienintelėje rajone teikiančioje profesionalų
muzikinį išsilavinimą mokykloje mokiniai mokomi groti akordeonu, fortepijonu, fleita, kanklėmis, klarnetu, saksofonu, smuiku, trimitu,
mušamaisiais. Veikia akordeonininkų, kanklininkių, smuikininkų, vokalinis, saksofonininkų ansambliai, jaunučių choras. Įsteigtos muzikos mokyklos klasės Linkuvoje
ir Rozalime. Per 51 mokyklos gyvavimo metus mokyklą baigė 513 mokinių.
Nemažai absolventų savo gyvenimą susiejo su muzika. Vieni dar mokosi, kiti
dirba pedagoginį darbą, dar kiti – įvairių orkestrų ar kitų kolektyvų artistai
arba jų vadovai. Nemažai jų darbuojasi mūsų krašto mokyklose, septyni dirba
mokytojais Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje. Geriausi mokiniai
savo jėgas bando ir pelno įvairius apdovanojimus, diplomus B. Dvariono,
J. Pakalnio, J. Švedo, respublikos akordeonininkų, „Dainų dainelės“ ir kituose
konkursuose, šventėse, festivaliuose, tarptautiniuose konkursuose. Mokykloje
sudaryta galimybė mokytis muzikuoti ir neįgyjant muzikinio išsilavinimo.
Tam skirtos saviraiškos, mėgėjų programos. Ankstyvojo muzikinio ugdymo
programa skirta 5-6 metų vaikams. Mokykloje veikia ir neformaliojo vaikų
švietimo būreliai, kuriuos lanko per 100 mokinių. 2012 metais įsteigtas naujas
padalinys – Atviras jaunimo centras, kuris organizuoja įvairias jaunimą, ypač
nemotyvuotą, įtraukiančias veiklas. Aktyvi ir įvairiapusė mokyklos koncertinė
veikla. Pakruojo bendruomenei skirti tradiciniai projekto su Šiaulių kameriniu
orkestru „Muzikiniai rudenys“ koncertai, Motinos dienos koncertai. Įsimintini mokinių koncertai Vilniuje Stasio Vainiūno namuose, Balio Dvariono
dešimtmetėje muzikos mokykloje. Muzikos mokyklos artistai yra nuolatiniai
daugelio rajone vykstančių švenčių, koncertų, renginių dalyviai.

J AUNIEJI

TALENTAI
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Akordeonininkių ansamblis
SIMONA BALTĖNAITĖ, GABIJA TARASEVIČIŪTĖ,
KAMILĖ JUKNEVIČIŪTĖ, MIGLĖ KUKUTYTĖ
6-7 klasių mokinių kolektyvas, suburtas 2015 metais, yra nuolatinis
mokyklos ir rajono koncertų, švenčių dalyvis. Grojo tarptautiniame
festivalyje „Akordeonų šėlsmas“, respublikiniuose festivaliuose „Muzikinės
spalvos-2016“ ir „Tegyvuoja akordeonas!“, 2016 m. Lietuvos moksleivių
dainų šventėje „Tu mums viena“.
Vyresnioji mokytoja LARISA ŠIAULIENĖ
Baigė Panevėžio pedagoginę muzikos mokyklą. Pakruojo muzikos
mokykloje dirba nuo 1971 m., išleido ne vieną muzikantų kartą. Jos
auklėtiniai – įvairių konkursų, festivalių dalyviai ir laureatai, nuolatiniai
moksleivių dainų švenčių dalyviai. Vadovauja ir Pakruojo kultūros centro
mišriam chorui „Uolainis“, dainuoja Pakruojo kultūros centro vokaliniame
ansamblyje.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

DOMANTĖ BELIACKAITĖ (fortepijonas)
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos septintokė, nuolatinė mokyklos
rengiamų koncertų, festivalių dalyvė. Projekte „Muzikiniai rudenys“ grojo
su Šiaulių kameriniu orkestru. Dalyvavo tarptautiniame konkurse „Mykolo
Kleopo Oginskio kūrybos perlai 2015“, skirtame M. K. Oginskio jubiliejui,
respublikiniame festivalyje „Ankstyvojo romantizmo muzika“.
Mokytoja metodininkė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ
Turi muzikos magistro kvalifikaciją. Nuo 1993 m. dirba Pakruojo
Juozo Pakalnio muzikos mokykloje fortepijono mokytoja ir koncertmeistere.
Jos paruošti mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose,
koncertuose, mokyklos renginiuose. Akompanuoja koncertuose esamiems ir
buvusiems mokyklos mokiniams, kolektyvams.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA
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AUSTĖJA DUMBRYTĖ (vokalas)
Mokosi dainuoti Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje pagal
mėgėjų programą. Nugalėjusi rajono ir zonos etapuose, dalyvavo „Dainų
dainelės“ respublikiniame etape, Aukštaitijos regiono jaunųjų dainininkų
konkurse, mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika“, respublikiniame
festivalyje „Aukštyn kojom“, kuriame pelnė padėką už geriausią dainos
atlikimą. Nuolat koncertuoja mokyklos ir rajono renginiuose.
Vyresnioji mokytoja SANDRA VAITIEKŪNIENĖ žr. 26 psl.
Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ žr. 7 psl.

JAUNUČIŲ CHORAS
Mokyklos jaunučių choras savo veiklą pradėjo 2004 m. Yra aktyvus
mokyklos renginių, miesto ir respublikos koncertų, konkursų dalyvis.
Puikia tradicija tapo dalyvavimas projekte „Muzikiniai rudenys“ su Šiaulių
kameriniu orkestru. Dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų (2005, 2009,
2012, 2016 m.) ir Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėse. Lietuvos vaikų
ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes – Lietuvos vaikai“ 2015 m.
įvertintas I laipsnio diplomu.
Mokytoja metodininkė INGRIDA TUOMIENĖ
Mokyklos jaunučių choro vadovė, solfedžio mokytoja, baigusi
Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą ir Šiaulių universitetą. Mokytojos
paruošti kolektyvai – Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunučių
choras, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mišrus choras yra nuolatiniai Dainų
švenčių dalyviai, o Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos jaunuolių vokalinis
ansamblis 2014 m. tapo „Dainų dainelės“ konkurso laureatu. Dirigavo
2005, 2012 ir 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventėse.
Koncertmeisterė RŪTA VENSLOVIENĖ
Fortepijono vyresnioji mokytoja ne tik akompanuoja chorui, bet yra
ir jo darbo organizatorė. Jos paruošti pianistai nuolat dalyvauja koncertuose,
renginiuose, festivaliuose.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA
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Instrumentinis ansamblis
LINAS KATILIUS (mušamieji)
KAROLIS SUDARIS (saksofonas)
ROKAS ZAKARKA (saksofonas)
KRISTUPAS MORKŪNAS (saksofonas)
DOVYDAS VIDZIKAUSKAS (gitara)
Tai atnaujinta saksofonininkų ansamblio sudėtis. Linas ir Karolis
mokosi išplėstinio ugdymo, Rokas šeštoje, Kristupas – penktoje saksofono
klasėje, gitaristas Dovydas – penktoje klasėje. Linui mušamieji yra antrasis
instrumentas. Jie dalyvavo lengvosios-džiazo muzikos festivalyje-konkurse
„Elektrėnų žiburiukai 2016“, pasirodo mokyklos ir rajono renginiuose.
Vyresnysis mokytojas DAINIUS TOMKUS
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos auklėtinis, baigęs
Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą ir Šiaulių universitetą. Jo paruošti
mokiniai yra tapę Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso, konkurso „Jūros
fanfaros“ laureatais, dalyvavo lengvosios-džiazo muzikos festivalyje-konkurse
„Elektrėnų žiburiukai 2016“. Jis ir pats muzikuoja kartu su mokiniais.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

GRETA GAUBYTĖ (fortepijonas)
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje mokosi aštuntus
metus. Koncertuoja kaip solistė ir su fortepijoniniu ansambliu. Ryškiausi
laimėjimai – pelnytas II tarptautinio konkurso „Mykolo Kleopo Oginskio
kūrybos perlai“ (2015 m. solistų kategorija) diplomas, laimėta II vieta ir
nominacija „Už nuoširdžiausią M. K. Čiurlionio kūrinio atlikimą“ (2013 m.),
nominacija „Už geriausią šiuolaikinės lietuviškos pjesės atlikimą“ (2010 m.),
I ir II vietos respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Čiurlionio jūra“.
Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Klasikos garsai“ III vietos
laureatė (2014 m), 2012 m. diplomantė. III respublikiniame instrumentinių
ansamblių konkurse „Karamelė” (2015 m., ansamblių kategorija) laimėjo II
vietą. 2013 m. dalyvavo XXXII Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos
konferencijoje seminare-praktikume (EPTA), 2015 m. – Nacionalinės
M. K. Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mokytojos metodininkės,
LMTA doktorantės Gabrielės Kondrotaitės praktiniame seminare.
Mokytoja metodininkė NATALIJA CHRAPAČIENĖ žr. 16 psl.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA
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Gitarų kvintetas
DOVYDAS VIDZIKAUSKAS
JONAS ŠPEJERAS
ŽANETA VAIDŽIULYTĖ
ARNAS LIUKPETRIS
EDVINAS PLIŪRA
2015 m. susibūręs ansamblis aktyviai muzikuoja mokyklos ir
rajono renginiuose. 2016 m. tapo III respublikinio Miko Vaitkevičiaus
lengvosios ir džiazo muzikos festivalio-konkurso ir IX respublikinio jaunųjų
lengvosios-džiazo muzikos festivalio-konkurso „Elektrėnų žiburiukai“
laureatu. Klaipėdoje vykusiame respublikiniame klasikinės gitaros konkurse
„Cantabile“ laimėjo III vietą.
Vyresnysis mokytojas ROMUALDAS KLUPŠAS
Gitaros mokytojas, aranžuotojas ir muzikantas. 1983 m. baigė
Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą. 2016 m. Šiaulių
apskrities muzikos apdovanojimuose (ŠAMA) pelnė geriausio Pakruojo
rajono atlikėjo vardą.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

GUSTĖ KAZĖNAITĖ (fortepijonas)
Gabi trečiokė daug koncertuoja, dalyvauja respublikiniuose
jaunųjų atlikėjų festivaliuose, konkursuose. 2015 m. Lietuvos jaunųjų
pianistų konkurse „Čiurlionio jūra“ pelnė laureato diplomą, 2016 m. tapo
IV respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „...Nuo baroko iki romantizmo“
bei VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-konkurso
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ diplomante.
Vyresnioji mokytoja SKIRMA ANDRELIŪNIENĖ
Studijavo Šiaulių konservatorijoje ir Šiaulių universitete. Pakruojo
Juozo Pakalnio muzikos mokykloje dirba nuo 1978 m. Jos ugdytiniai
dalyvauja koncertuose, konkursuose, festivaliuose. Organizuoja ir veda
mokyklos renginius, dainuoja Pakruojo kultūros centro vokaliniame
ansamblyje.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA
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5-7 klasių mišrus vokalinis ansamblis
BEATA VAITIEKŪNAITĖ, MIGLĖ KUKUTYTĖ, 			
KORNELIJA KRIGELYTĖ, MARTA JASIŪNAITĖ,
GINTARĖ MOGULEVIČIŪTĖ, BENAS NIKALAJEVAS,
SANDRA JURYTĖ, UGNĖ URBONAITĖ,
LINA POVILIONYTĖ, GODA RUTKEVIČIŪTĖ,
GABIJA PETRAUSKAITĖ, RUGILĖ MACYTĖ,
VINCENTAS LEKAS
Šios sudėties ansamblis kartu dainuoja antrus metus. Dalyvauja
mokyklos ir rajono renginiuose, koncertuose. Dainavimo įgūdžius įgijo
dainuodami mokyklos jaunučių chore. Dainavimas ansamblyje mokiniams
yra naujas iššūkis.
Vyresnioji mokytoja SANDRA VAITIEKŪNIENĖ žr. 26 psl.
Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ žr. 7 psl.

EMA STAKUTYTĖ (fortepijonas)
Penktokė koncertuoja kaip solistė ir su fortepijoniniu ansambliu. X
tarptautiniame konkurse „Musica insieme“ (Italija, 2015 m.) laimėjo II vietą,
VI tarptautiniame konkurse „Dresdner Wintersterne 2016“ (Vokietija) – I
vietą, X tarptautiniame konkurse ,,Accordion art festival &contests“ (Italija,
2016) – II vietą. II tarptautiniame konkurse „Mykolo Kleopo Oginskio
kūrybos perlai“ (Rietavas, 2015) pelnė diplomą, VII respublikiniame
jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalyje-konkurse „Skambinu, įsivaizduoju,
piešiu“ (Vilnius, 2016) tapo laureate. XVIII ir XIX Nacionalinio Balio
Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursų Šiaulių regiono pianistų
turo nugalėtoja (2014, 2016), o 2014 m. – XVIII Nacionalinio Balio
Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso Vilniaus turo diplomante.
II vietą pelnė IV Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų
etiudų konkurse „Jaunieji virtuozai“ (Vilnius, 2016), 2016 m. Radviliškyje
vykusiame respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Polifonija ir aš“ ir II
respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Klasikos garsai“ (Kelmė, 2014)
laimėjo I vietą, III respublikiniame instrumentinių ansamblių konkurse
„Karamelė“ (Kelmė, 2015, ansamblių kategorija) – II vietą.
Mokytoja metodininkė NATALIJA CHRAPAČIENĖ žr. 16 psl.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA
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Fortepijoninis ansamblis
EMA STAKUTYTĖ žr. 15 psl.
PATRICIJA GELEŽĖLYTĖ
PATRICIJA GELEŽĖLYTĖ
Mokosi Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos penktoje
klasėje. Daug koncertuoja kaip solistė ir su fortepijoniniu ansambliu,
dalyvauja festivaliuose, konkursuose. III respublikiniame instrumentinių
ansamblių konkurse „Karamelė“ (Kelmė, 2015, ansamblių kategorija)
laimėjo II vietą.
Mokytoja metodininkė NATALIJA CHRAPAČIENĖ
Baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, Šiaulių universitetą.
Įgijo muzikos bakalauro bei muzikos magistro kvalifikacinius laipsnius. Jos
mokiniai – aktyvūs koncertų, festivalių dalyviai, regioninių, respublikinių ir
tarptautinių konkursų laureatai. Su savo paruoštomis mokinėmis dalyvavo
fortepijono praktikos seminaruose. Groja mokyklos mokytojų instrumentinėje
grupėje, yra smuikininkų ansamblio ir solistų koncertmeisterė.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

Smuikininkų ansamblis
UGNĖ URBONAITĖ, RAMUNĖ TOMKUTĖ,
FAUSTA ŠNEIDERAITYTĖ, JOKŪBAS GAŠKA,
SANDRA JURYTĖ, AUSTĖJA MALIŠEVIČIŪTĖ,
VAKARĖ ŠIMANSKYTĖ, VILTĖ SAKALAUSKAITĖ
Nuolat atsinaujinantis Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis dalyvauja koncertinėje veikloje – įvairiuose renginiuose, koncertuose savo ir kituose miestuose, rajonuose. 2009 m. dalyvavo
Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventėje. Per aštuonerius gyvavimo metus
dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose: I tarptautiniame
jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalyje Vilniaus B. Dvariono
dešimtmetėje muzikos mokykloje (2015), tarptautiniame fortepijoninių
ir kamerinių ansamblių festivalyje „Musica da Camera“ (2014), styginių
instrumentų ansamblių festivalyje „Stebuklingas strykas 2014“, grojo su
Šiaulių kameriniu orkestru.
Vyresnioji mokytoja LIGITA STRAVINSKIENĖ
Baigusi Šiaulių konservatoriją ir Šiaulių universitetą, įgijo smuiko
pedagogės ir orkestro artistės kvalifikaciją. 19 metų dirba smuiko pedagoge.
Ugdytiniai ruošiami koncertams, festivaliams, konkursams. Kai kurie
jos mokiniai tęsia smuiko studijas toliau. Pati mokytoja koncertuoja su
liaudiškos muzikos kapela ir lengvosios muzikos orkestru, taip pat ruošia
solinius numerius.
PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA
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VAKARĖ VASILIAUSKAITĖ (fleita)
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje mokosi aštuntus
metus. Yra aktyvi koncertų, festivalių, renginių dalyvė. Koncertavo Vilniaus
Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, Stasio Vainiūno namuose,
grojo su Šiaulių kameriniu orkestru projekte „Muzikiniai rudenys“, „Fleitų
muzikinė kelionė“. Groja fleita ir Pakruojo kultūros centro pučiamųjų
orkestre „Viestartas“.
Mokytojas VYTAUTAS LUKOŠIŪNAS
1973 m. baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, įgijo
pučiamųjų instrumentų artisto, mokytojo ir orkestro vadovo kvalifikaciją. Be
darbo muzikos mokykloje, vadovauja Pakruojo kultūros centro pučiamųjų
orkestrui „Viestartas“, kuris yra nuolatinis dainų švenčių, festivalių, koncertų
dalyvis.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

KAJUS ZAIČENKO (akordeonas)
Akordeono klasės trečiokas. Koncertuoja mokyklos ir rajono
renginiuose. Dalyvavo VI Kauno krašto akordeonininkų festivalyjemaratone, tarptautiniame festivalyje „Akordeonų muzikos mozaika VI“.
Vyresnysis mokytojas REDAS VARVUOLIS
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos auklėtinis. 1983 m. baigė
Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, 2007 m. – Šiaulių universitetą. Moko
groti akordeonu ir variniais pučiamaisiais instrumentais. Jo paruošti pūtikai
ir akordeonininkai dalyvauja mokyklos ir rajono koncertuose, renginiuose,
o mokinys Paulius Batvinis (trombonas) pelnė laureato vardą trijuose Juozo
Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursuose.

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA
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GRAŽINA URBONAITĖ
Žinoma Lietuvos aktorė, skaitovė, LR Vyriausybės kultūros ir meno,
Kalbos premijos laureatė, Just. Marcinkevičiaus, E. Mieželaičio, J. Vaičiūnaitės, K. Donelaičio, Maironio poezijos, A. Zurbos, V. Bubnio ir kitų autorių
kūrybos interpretatorė apie save sako:
„Jau kelintas dešimtmetis, kai vis žengiu į sceną ir stengiuos dalytis su
Jumis visu tuo, ką patyriau, suvokiau, įgijau gražaus ir prasmingo. O iki to buvo
vingiuotas ir siauras takelis per studijų auditorijas, knygų puslapius, trenažų sales.
Ir kai dabar skaitau savo pasirinktas literatūros programas, man vis atrodo, kad
galop vieną kartą save atpažinsiu, priartėsiu prie savęs ir galėsiu ištarti: „Sveika,
Gražina. Štai mes ir susitikom!” O susitikti save ir suvokti, kad bent maža dalelyte
pateisinai tau skirtą laiką – man svarbiausia”.

SVEČIAI

PAULIUS BAJORŪNAS (saksofonas)
2009 m. baigė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos
mokyklos saksofono klasę (mokytojas D. Tomkus).
Tais pačiais metais pradėjo studijuoti Klaipėdos
Stasio Šimkaus konservatorijoje. 2011 m. įstojo
į Klaipėdos universitetą ir baigė muzikos studijų
krypties atlikimo meno studijų programą. Jam
suteiktas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Nuo 2015 m. studijas tęsia saksofono atlikimo
meno magistratūroje Klaipėdos universitete (doc.
A. Kilis). Šiuo metu dirba Priekulės muzikos mokyklos mokytoju. 2015 m.
tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse Liepojoje ,,Veju ritmi“
laimėjo I vietą, I nacionaliniame Petro Vyšniausko saksofonininkų konkurse
– III vietą. Koncertuoja su įvairiais džiazo ansambliais. Talkino Klaipėdos
simfoniniam orkestrui, koncertavo solo su Klaipėdos kameriniu orkestru.
Koncertmeisterė
ALEKSANDRA CHARINA (fortepijonas)
2009 m. baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatoriją (dėst. J. Liutkienė). Nuo
2013 m. Klaipėdos universiteto Menų akademijos studentė (prof. T. Romaškinos kl.).
Ryškiausi laimėjimai: 2014 m. tarptautiniame
muzikos atlikimo ir pedagogikos forume–
konkurse „XXI amžiaus menas“ (Klaipėda)
– III vieta (solisto su orkestru kategorija),
2015 m. tarptautiniame muzikos atlikimo ir
pedagogikos forume–konkurse „XXI amžiaus
menas “ (Italija, Lonigo) – II vieta (fortepijonas), 2015 m. tarptautiniame
muzikos atlikimo ir pedagogikos forume–konkurse „XXI amžiaus menas“
(Kaunas) – II vieta (koncertmeisterių kategorija).

KRAŠTIEČIAI, SVEČIAI
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PAULIUS BATVINIS (trombonas)
Mokėsi Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje (R. Varvuolio
pučiamųjų kl.). Dar besimokydamas pelnė laureato vardą trijuose Juozo
Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursuose. 2006 m. įstojo į Klaipėdos Stasio
Šimkaus konservatoriją. Studijuodamas laimėjo I vietą Juozo Pakalnio jaunųjų
atlikėjų konkurse. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė bakalauro ir
magistro studijas. Besimokydamas LMTA, išvyko į Daniją (Aarhusą) pagal
Erasmus mainų programą. Dar būdamas studentu pradėjo dirbti Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro orkestre. Daug koncertavo, dalyvavo
įvairiuose meistriškumo kursuose Danijoje, Vokietijoje, Latvijoje, JAV.
2014 m. dalyvavo tarptautiniame varinių pučiamųjų instrumentų konkurse.
Nuo 2013 m. groja trombonu Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre,
yra kamerinio ansamblio ,,Sostinės vario kvintetas“ muzikantas.

S VEČIAI
ARINA JANELIŪNIENĖ
(sopranas)
Nuo 1998 m. dirba akordeono
mokytoja Pakruojo Juozo Pakalnio
muzikos mokykloje. 1993 m. baigė
šios mokyklos akordeono klasę
(mokyt. L. Šiaulienė), 1999 m. –
Šiaulių konservatorijos akordeono
specialybę, o 2006 m. muzikos
pedagogikos studijas Šiaulių universitete. Mokytojos pomėgis – dainavimas.
Dar besimokydama Pakruojo vidurinėje mokykloje dainavo chore,
ansamblyje, solo (mokytoja G. Četkauskienė). Studijuodama dalyvavo
konkursuose, festivaliuose. Su bendraminčiais muzikantais kūrė populiariųjų
dainų aranžuotes, 1999 m. su grupe „Turnė“ pradėjo muzikuoti klubuose,
restoranuose, kurortų kavinėse. Su grupės „Vairas“ vokalistu Edmundu
Čivinsku įrašė dainą „Jausmai“, kuri buvo transliuojama per radiją, šią dainą
dainavo TV3 laidoje „Švieski man vėl“. 2013 m. laimėjo atranką ir dalyvavo
televizijos konkurse „Lietuvos balsas“. 2015 m. respublikiniame konkurse
„Kur aukštas klevas“ mažųjų ansamblių kategorijoje apdovanota II laipsnio
diplomu. Niekada neatsisako dalyvauti rajono renginiuose, konkursuose.
Šiuo metu koncertuoja su gyvo garso grupe „X–band“.

Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ žr. 7 psl.
Mokytojų instrumentinis ansamblis
LIGITA STRAVINSKIENĖ (smuikas)
REDAS VARVUOLIS (klavišiniai)
EGIDIJUS ŠLAPIKAS (mušamieji)
NATALIJA CHRAPAČIENĖ (fortepijonas)
2015 metais susikūręs, šiemet atsinaujinęs kolektyvas, dalyvaujantis
mokyklos organizuojamuose renginiuose, koncertuose, grojantis instrumentinę muziką ir akompanuojantis solistei.
KRAŠTIEČIAI

KRAŠTIEČIAI
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Pakruojo kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis
SKIRMA ANDRELIŪNIENĖ, LARISA ŠIAULIENĖ, 		
KAZIMIERA KLABIENĖ, RASA VAIGAUSKAITĖ, 		
DAINA KAVALIAUSKIENĖ, EGIDIJUS ŠLAPIKAS, 		
VITOLDAS VAITIEKŪNAS
Vadovė Daina KAVALIAUSKIENĖ
Ansamblis kūrybinę veiklą pradėjo 2014 m. 2015 m. XVI
respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje „Kur aukštas klevas“
laimėjo Grand prix. 2016 m. ansambliui suteiktas vardas „Daina“. 2016 m.
respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ laimėtojai (Panevėžio ir Šiaulių
regione). „Sidabrinių balsų“ respublikiniame III ture, vykusiame Vilniaus
Šv. Kotrynos bažnyčioje, laimėjo 3-ią vietą mišrių ansamblių kategorijoje
ir apdovanotas I laipsnio diplomu. Koncertuoja Pakruojo krašto, Šiaulių
apskrities bei Latvijoje vykstančiuose renginiuose.
Koncertmeisterė RASA VAIGAUSKAITĖ

KRAŠTIEČIAI

S VEČIAI
AUŠRA SMIČIŪTĖ
Dainininkė, dainų ir tekstų kūrėja,
aranžuotoja, pedagogė. Daugelio tarptautinių
ir respublikinių konkursų laureatė, festivalių,
projektų dalyvė. Muzikinį kelią pradėjusi
Pakruojo muzikos mokykloje, tęsė mokslus
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto džiazo
muzikos katedroje. Įgijusi džiazo orkestro
vadovės bei atlikėjos specialybę, su įvairiomis
muzikinėmis programomis gastroliavo Europos šalyse, Japonijoje, JAE. Viena pirmųjų
Lietuvoje pradėjo daugiabalsio inovatyvaus
pritariamojo vokalo veiklą. To rezultatas –
2003 m. įrašytas ir išleistas R. Čivilytės albumas
„Iš tavo audros“ su jos aranžuotomis ir įdainuotomis pritariamojo vokalo
partijomis. Tais pačiais metais subūrė bendraminčių komandą, taip atsirado
vokalinis kvartetas „Cappella‘A“, tęsiantis a cappella dainavimo tradiciją.
Kolektyvas yra pripažintas vienu geriausių Baltijos šalyse, pelnęs Ward Swingle,
Kirby Shaw apdovanojimus, tapęs ne vieno konkurso laureatu. Kvartetas
žinomas ir kaip pritariamojo vokalo kolektyvas, dirbantis su daugeliu atlikėjų.
Šalia koncertinės veiklos ji dirba pedagoginį darbą. 2003 m.
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre įkūrė vaikų ir jaunimo džiazinio
dainavimo kolektyvą „Junior city jazz“. 2011 m. Klaipėdos S. Šimkaus
konservatorijoje įkūrė džiazinio dainavimo skyrių, kuris išaugo į džiazo
muzikos skyrių.

Klaipėdos styginių
kvartetas
ANGELĖ MĖČIŪTĖ (I smuikas), RIMANTĖ AGINTAITĖ (II smuikas)
AUKSĖ KAZIUKAITIENĖ (altas), JURGIS KARBAUSKAS (violončelė)
Gyvuoja jau daugiau nei 10 metų. Šiame ansamblyje prieglobstį
surado ir mielai kartu muzikuoja keturi Klaipėdos kamerinio orkestro
muzikantai, turintys didžiulę patirtį, dalyvaujantys festivaliuose ir kituose
projektuose. Tai kvartetas, ieškantis spalvų ir atspalvių įvairiausių žanrų
muzikoje.
KRAŠTIEČIAI, SVEČIAI
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SANDRA VAITIEKŪNIENĖ (sopranas)
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos solfedžio ir dainavimo
vyresnioji mokytoja, šioje mokykloje įgijusi muzikinius pagrindus (mokyt.
L. Šiaulienės akordeono kl.) studijavo Panevėžio konservatorijoje, 2002 m.
Klaipėdos universiteto Menų fakultete įgijo muzikos bakalauro laipsnį.
2014 m. baigė choro dirigavimo studijas. 2008 m. respublikiniame
konkurse „Kur aukštas klevas“ solistų kategorijoje laimėjo I laipsnio
diplomą, „Sidabriniai balsai 2010“ finalinio turo II laipsnio diplomą,
2015 m. respublikiniame konkurse „Kur aukštas klevas“ mažųjų ansamblių
kategorijoje II laipsnio diplomą. 2011 m. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje
dalyvavo koncerte „Aukštaitijos žvaigždės“. 2013 m. su koncertine
programa „Širdies muzika“ gastroliavo JAV (7 koncertai). 2015 m. Šiaulių
apskrities muzikos apdovanojimuose (ŠAMA) pripažinta geriausia Pakruojo
rajono atlikėja. Projekto-koncerto „Su meile Pakruojui...“ sumanytoja
ir organizatorė. Koncertuoja įvairiuose renginiuose, festivaliuose, ugdo
Pakruojo jaunimą, kuris vėliau garsina savo kraštą ir už respublikos ribų.

INESA TAMULIONYTĖ
Gimė ir užaugo Pakruojyje. Šiaulių universitete įgijo socialinės
pedagogikos magistro laipsnį. Dirba socialine pedagoge Pamūšio parapijiniuose vaikų globos namuose. 17 metų šoka liaudiškus šokius, 10 metų
savanoriauja ir organizuoja vasaros stovyklas vaikams ir jaunimui. 2014 m.
kasmetiniuose Pakruojo jaunimo apdovanojimuose „Jaunosios žvaigždutės“ už
aktyvią savanorišką, visuomeninę ir kultūrinę veiklą pelnė nominaciją „Metų
proveržis“. Savanorystė paskatino tapti renginių vedėja. Jos vestos šventės:
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos rengtas Motinos dienos koncertas
Pakruojo kultūros centre, mokyklos 50-mečio jubiliejaus šventė, Pakruojo
miesto šventės „Jaunimo kiemelis“, Kovo 11-osios minėjimas, Pakruojo sakurų
parkelio atidarymo šventė ir kt.

Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ žr. 7 psl.

ŽYGIMANTAS MACEVIČIUS
Baigęs Rozalimo vidurinę mokyklą, Kultūrinės veiklos vadybą studijuoja Vilniaus kolegijoje. Dirba Linkuvos kultūros centro meno vadovu, dainuoja Linkuvos KC vyrų vokaliniame ansamblyje „Šiaurys“. 2010 m. „Dainų
dainelės“ dalyvis. 2013 m. TV3 projekto „Laikykis!“ dalyvis ir nugalėtojas.
2015 m. LRT intelektinio žaidimo „Auksinis protas“ dalyvis, savo grupės finalininkas. 2015 m. kasmetiniuose Pakruojo jaunimo apdovanojimuose „Jaunosios žvaigždutės“ už aktyvią savanorišką visuomeninę ir kultūrinę veiklą pelnė
nominaciją „Metų proveržis“. 2016 m. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių
technologijų fakulteto studentų apdovanojimuose „Metų atspindžiai“ laimėjo
kategorijos „Metų protas“ apdovanojimą. Aktyvus visuomenininkas, savanoris,
renginių (proto mūšių) vedėjas.

KRAŠTIEČIAI

KRAŠTIEČIAI
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Juozas Pakalnis
„A la Chopin“ iš baleto „Sužadėtinė“
DOMANTĖ BELIACKAITĖ (fortepijonas)

Julius Juzeliūnas
„Tema su variacijomis“
GRETA GAUBYTĖ (fortepijonas)

Laimis Vilkončius
„Gimtinė“. Janinos Degutytės eilės
Vaclovas Augustinas
„Mano Vytis ir trispalvė“. Vytės Nemunėlio eilės
JAUNUČIŲ CHORAS
Koncertmeisterė RŪTA VENSLOVIENĖ

Wolfgang Amadeus Mozart „Pavasario daina“
GITARŲ KVINTETAS

Leonid Kolesov
„Džiugi diena“
KAJUS ZAIČENKO (akordeonas)
Algimantas Raudonikis „Meilės elegija“. Eduardo Selelionio eilės
SANDRA VAITIEKŪNIENĖ (vokalas)
Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ
Fryderyk Chopin
Polonezas g-moll
GUSTĖ KAZĖNAITĖ (fortepijonas)
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Algimantas Raudonikis „Mano miestas“. Eduardo Selelionio eilės
AUSTĖJA DUMBRYTĖ (vokalas)
Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ
Faustas Latėnas
Sonata altiniam saksofonui
PAULIUS BAJORŪNAS (saksofonas)
Koncertmeisterė ALEKSANDRA CHARINA
Jurij Vesniak
„Karlsonas“
EMA STAKUTYTĖ ir PATRICIJA GELEŽĖLYTĖ (fortepijonas)
Valerij Gavrilin
„Rudenį“
Igor Frolov
„Suvenyras“
SMUIKININKŲ ANSAMBLIS
Koncertmeisterė NATALIJA CHRAPAČIENĖ
Rolf Løvland
„Jūs pakelkite mane iki“ / „You Raise Me Up“.
Brendan Graham eilės
ARINA JANELIŪNIENĖ (vokalas)
Mokytojų instrumentinis ansamblis
Eduardo Mieželaičio poezija
Aktorė GRAŽINA URBONAITĖ

KONCERTO PROGRAMA

Leonidas Abaris
„Beržų sula“. Prano Raščiaus eilės
George Gershwin
„Svajonė“. Jurgitos Juozūnienės lietuviškas tekstas
PAKRUOJO KULTŪROS CENTRO MIŠRUS VOKALINIS
ANSAMBLIS
Koncertmeisterė RASA VAIGAUSKAITĖ
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Juozas Pakalnis
„Šokis su lanku“ iš baleto „Sužadėtinė“
VAKARĖ VASILIAUSKAITĖ (fleita)
Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ
Saulius Šiaučiulis
„Lietus“. Henriko Radausko eilės
5-7 KLASIŲ MIŠRUS VOKALINIS ANSAMBLIS
Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ
Eugen Doga
Sonetas
EMA STAKUTYTĖ (fortepijonas)
Arthur Pryor
„Fantastiška polka“
PAULIUS BATVINIS (trombonas)
Koncertmeisterė SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ
Andrew Lloyd Webber Miuziklo „Operos fantomas“ ištrauka
AKORDEONININKIŲ ANSAMBLIS
Dirko Juchem
„Mėlyni biurgeriai“
Dirko Juchem
„Saldus šokoladas“
INSTRUMENTINIS ANSAMBLIS:
LINAS KATILIUS (mušamieji), KAROLIS SUDARIS (saksofonas),
ROKAS ZAKARKA (saksofonas),
KRISTUPAS MORKŪNAS (saksofonas),
DOVYDAS VIDZIKAUSKAS (gitara)
Astor Piazzolla
„Užmarštis“ / „Oblivion“
Astor Piazzolla
„Esu Marija“ / „Yo soy Maria“
AUŠRA SMIČIŪTĖ (vokalas)
Klaipėdos styginių kvartetas
KONCERTO PROGRAMA
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Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos pynimo būrelis		
Vadovė mokytoja metodininkė ZITA ADOMAITIENĖ
2002 m. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje įsteigtas papildomo
(dabar neformaliojo) ugdymo skyrius, kuriame veikia pynimo iš vytelių,
dailės, stalo žaidimų ir kiti būreliai. Prasmingai daugelį metų mokykloje
dirba mokytoja metodininkė Zita Adomaitienė. 1985 m. baigusi Vilniaus
pedagoginį institutą ir įgijusi biologijos mokytojos specialybę, dirbo
biologijos mokytoja rajono mokyklose. Nuo 1992 m. vadovauja pynimo
iš vytelių būreliui, kuriame pynimo paslapčių moko apie 60 vaikų. Jos
ugdytiniai – nuolatiniai parodų dalyviai, jų darbai puošia mokyklos aplinką.
Darbų ciklo „Angelai“
autoriai:
Abromavičiūtė Meda
Averjanova Andrėja
Avižonytė Augustė
Babrauskaitė Brigita
Bajalytė Monika
Barkauskaitė Samanta
Daukšas Augustas
Frolovaitė Kornelija
Gelažiūtė Ugnė
Gentvilaitė Elinga

Giedraitytė Urtė
Grigaitytė Roneta
Grinaitė Gabija
Juknevičiūtė Kamilė
Jurgaitis Lukas
Kačerauskaitė Gabrielė
Kamašauskaitė Ugnė
Kublickaitė Rusnė
Mackonytė Emili
Martyšiūtė Gustė
Morkūnaitė Viltė
Pališkevičiūtė Justina

Plungytė Atėnė
Pociūtė Goda
Pociūtė Greta
Sabeckaitė Gerda
Samulis Lukas
Šiupenytė Kornelija
Urbaitė Iveta
Vaitiekūnaitė Viltė
Vaitkutė Ugnė
Virbickas Vilius
Vitkutė Žymantė

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

Lapkričio 15 d. 11 val. Stasio Vainiūno namuose (A. Goštauto g. 2-41, Vilnius)
bus atidaryta Linkuvos specialiosios mokyklos mokinių darbų paroda

Linkuvos specialiosios mokyklos mokinių darbų sąrašas
Danutė Brinkytė. 15 m. „Žvirblis“, „Svajonė“ (paveikslai).
Milita Zavaliauskaitė. 19 m. „Žuvytė“ (paveikslas).
Rima Juozapaitienė – specialusis pedagogas (auklėtojas) metodininkas
Vesta Jarmalaitė. 17 m. „Gėlės“ (paveikslas).
Deivydas Steponaitis. 16 m. „Musmirė“, „Saulėgrąžos“ (paveikslai).
Andrius Čepurna.15 m. „Karvytė“, „Sagų medis“ (paveikslai).
Sandra Šumskytė – specialusis pedagogas metodininkas
Lukas Paukštelis. 12 m. „Saldžioji kriaušė“ (paveikslas).
Deimantė Micevičiūtė. 14 m. „Pražydo, pražydo, pražydo...“ (paveikslas).
Dovidas Paukštelis. 14 m. „Tuk, širdele, tuk, tuk! Tuk, širdele dėl manęs...“,
„Ekologiškas obuolys“ (paveikslai).
Ernestas Steponaitis. 13 m. „Saulutės gėlė – saulėgrąža“, „Plaukia žąselė per
ežerėlį...“ (paveikslai).
Nijolė Bajoriūnienė – logopedas-specialusis pedagogas metodininkas

LINKUVOS SPECIALIOJI MOKYKLA
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Vilniaus rotušės didžiojoje salėje koncerto dieną nuo 17. 30 val.
veiks Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos
pynimo būrelio paroda „Angelai“

P ARODA

Donatas Korsakas. 11 m. „Malūnas“ (pastatytas malūnas).
Aurimas Korsakas. 12 m. „Gėlių krepšelis“ (krepšelis su gėlėmis).
Agnė Steponaitytė. 12 m. „Mano gimtinė“ (įrėmintas darbas).
Jūratė Vaicekauskienė – vyresnysis specialusis pedagogas

Edgaras Kraniauskas. 19 m. „Šluota“, „Puodukai“, „Pintinė“.
Gerda Pivorytė. 19 m. „Dėžutė“, „Karoliai“.
Daiva Mickevičiūtė. 19 m. „Dėžutė“, „Apyrankės“.
Ugnė Timinskaitė. 19 m. „Plaukų lankelis“, „Pakabukas“, „Šulinys“.
(pagaminti daiktai iš įvairių medžiagų).
Ona Buitvydienė – specialusis pedagogas metodininkas

M uz i k os þv aig þ dþ iø i r þv aig þ du èi ø k o nce r tas – s us i ti k i m as

Gitana Biliūnaitė. 17 m. „Rudens spalvos“ (paveikslas).
Karolis Pučkus. 19 m. „Svajonių namas“ (kūrybinis darbas iš degtukų).
Ramunė Zakarkaitė. 17 m. „Ežiukas“ (pastatomas darbas).
Greta Vaitelytė. 18 m. „Avinėlis“ (paveikslas).
Milita Zavaliauskaitė. 19 m. „Saldi akimirka“ (pastatoma lėlytė).
Sonata Burbienė – specialusis pedagogas
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Linkuvos specialiosios mokyklos mokinių darbų paroda

Monika Svaraitė. 16 m. „Karpinys“ (paveikslas).
Rytis Žvirblis. 15 m. „Svajonių medis“ (paveikslas).
Violeta Gelažienė – vyresnysis specialusis pedagogas (auklėtojas)
Rytis Žvirblis. 15 m. „Apuokas“ (paveikslas).
Monika Svaraitė. 16 m. „Ornamentas“ (paveikslas).
Enrika Dumašiūtė. 16 m. „Pavasaris krepšelyje“ (krepšelis su gėlėmis).
Dalė Mikalauskienė – vyresnysis specialusis pedagogas (auklėtojas)
Enrika Dumašiūtė. 16 m. „Žvaigždė“ (paveikslas).
Monika Svaraitė. 16 m. „Žvaigždė“ (paveikslas).
Ernestas Kesminas. 18 m. „Žvaigždė“ (paveikslas).
Danutė Brinkytė. 15 m. „Ruduo“ (paveikslas).
Reda Kinkevičienė – specialusis pedagogas (auklėtojas)
Emilija Sinkutė. 10 m. „Gėlytės“ (nėriniai).
Adolis Šnapštys. 13 m. „Puokštė“ (paveikslas).
Bronislava Kurmienė – auklėtoja

LINKUVOS SPECIALIOJI MOKYKLA

Šventės PARTNERIAI
Bendrija ATGAIVA
VILNIAUS ROTUŠĖ
LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDO
STASIO VAINIŪNO NAMAI

Šventės RĖMĖJAI
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