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VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLA

pradžia...

1964

M

uzikos niekaip neapibūdinsi. Nesurasi žodžių...
„
Menas neegzistuoja pramogai, o tenkina
rimtesnius mūsų pomėgius. Duokime laisvę vaizduotei, ji
sukurs mums priimtinus paveikslus. Muzikinių vaizdų
pasaulis neaprėpiamas, kaip ir žmogaus išgyvenimų bei siekių
pasaulis“.
		
L. Tolstojus

metų liepos 21 dieną Vilkaviškio rajono laikraštis „Pergalė“ skelbė:
„Anksčiau mokslas buvo tik turtingųjų teisė. Dabar durys į moky
klas atvertos kiekvienam tarybiniam piliečiui. Nuo šių mokslo metų rajone atidaro
ma Muzikos mokykla“.
1964 metų rugsėjo pirmąją dieną į Vilkaviškio muzikos mokyklą susirinko pir
mieji mokiniai. Jų buvo 76. Mokinius pasitiko šeši mokytojai. Mokyklos įkūrėjas ir
pirmasis direktorius buvo Leonas Galvydis.
Pradžioje mokykla buvo prisiglaudusi senuosiuose kultūros rūmuose, dabarti
nės parapijos salės patalpose. Mokykloje buvo mokoma trijų programų – fortepijo
no, akordeono ir violončelės.
Netrukus mokykla persikėlė į kitas patalpas Kęstučio gatvėje, kur yra ir dabar.

„Muzika būtina kasdieniniam gyvenimui kaip oras ir
šviesa, kadangi muzika – mūsų sielų šviesa“.
		
A. S. Muther

Mokykla kasmet augo, plėtėsi, daugėjo įvairių mokymo programų, mokinių
ir mokytojų. Šiandien mokykla turi antrąjį korpusą, mokykloje dirba mokytojai
choreografai. Keitėsi ir mokyklos vadovai. Po Leono Galvydžio mokyklos direkto
re dirbo Danutė Šurmaitienė, vėliau – Algimantas Bendoraitis, Jonas Stanevičius,
Gediminas Kurauskas, vėl Jonas Stanevičius, Elena Janušaitienė. Pavaduotojais
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dirbo Jūratė Račiukaitytė (Brukienė), Danutė Šurmaitienė, Alfonsija Aleksienė, Kris
tina Cibulskienė. Nuo 2008 metų spalio 1 dienos mokyklai vadovauja Artūras Peč
kaitis.
Su pagarba mokyklos kolektyvas prisimena ne tik pirmąjį direktorių, puikų pe
dagogą Leoną Galvydį, bet ir šios mokyklos mokytojus – Bronių Maksvytį, Kazimie
rą Sasnį, Robertą Pakštį, Algimantą Bendoraitį, Eleną Makarevičiūtę (Janušaitienę),
Jūratę Račiukaitytę (Brukienę), Zitą Galvydienę, dirbusius nuo mokyklos įkūrimo.
Mokyklos tvarka ir švara rūpinosi Onutė Abramavičienė, sekretore dirbo Stasė Len
kaitienė.
Per 50 savo gyvavimo metų mokykla išleido didžiulį būrį auklėtinių, puikių mu
zikantų, B. Dvariono pianistų, J. Švedo tautinių instrumentų, tarptautinių ir respub
likinių konkursų laureatų, diplomantų, žinomų dainininkų, muzikos profesionalų ir
pedagogų.
Daug baigusių muzikos mokyklą
mokinių po studijų sugrįžo čia dirbti.
Tai Romas Jakimavičius, Liucija Kup
činskaitė (Bindokienė), Dalia Verbic
kaitė (Balčiūnienė), Lina Barilaitė (Ka
zakevičienė), Dalia Lenkaitytė (Ma
tulaitienė), Daiva Skaisgirytė (Venie
nė), Jūratė Olekaitė (Stankevičienė),
Lina Januškaitė (Rekevičienė), Gintau
tas Andriulionis, Raimonda Gudžins
kaitė (Kurauskienė), Violeta Povilaity
tė (Saldukaitienė), Edita Černauskaitė
(Balčienė), Sonata Stanevičiūtė (Ba
zevičienė), Vaida Zmitrevičiūtė (Gir
niuvienė), Rita Želvytė (Štrimaitienė),
Artūras Pečkaitis, Vilma Ulbinskaitė
(Gurskienė), Arūnas Lekešys, Žane
ta Kiunaitė (Alkevičienė). Visi šie ir kiti
išsibarsčiusieji po visą Lietuvą ir išvykę
į užsienio šalis pirmąsias profesiona
liosios muzikos pamokas gavo būtent
čia, Vilkaviškio muzikos mokykloje.
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Šiuo metu mokykloje mokosi 300 mokinių, dirba 38 mokytojai. Mokykloje mo
koma fortepijono, akordeono, birbynės, lumzdelio, kanklių, smuiko, pučiamųjų
instrumentų, klasikinės gitaros, dainavimo, choreografijos programų. Mokiniai ug
domi įvairiuose muzikiniuose kolektyvuose – merginų ir jaunučių choruose, akor
deonininkų orkestre, birbynių, smuikų, kanklių ansambliuose, lengvosios muzikos
grupėje, liaudiškos muzikos kapeloje, šokių kolektyve.
Mokytojai ir mokiniai koncertuoja rajono bendruomenei įvairiuose miesto ir
rajono renginiuose, šventėse, mokyklose, darželiuose, dalyvauja respublikiniuose
ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, koncertuose. Mokykloje koncertuoja
žymūs respublikos atlikėjai – instrumentalistai ir vokalistai.
Mokytojai ir mokiniai su pagarba mena Eleną Janušaitienę, kuri vadovavo
mokyklai net 20 metų. Ji kalbėjo: „Sakoma, kad kuriantis, muzikuojantis žmogus
yra kitoks – jautresnis, subtilesnis. Gera žinoti, kad prie jauno žmogaus ugdymo
prisidedame ir mes, muzikos mokytojai. Mus vadina kultūros nešėjais, žiburiais,
šviečiančiais visiems ir toli aplinkui. Tai svarbus įvertinimas, o kartu ir didelis įpa
reigojimas kuo nuoširdžiau atlikti savo misiją – mažose širdelėse sėti meilę muzikai
ir gėriui.“
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M

uzikos mokykla – rajono muzikinės, meninės
raiškos metodinis centras, kultūros židinys, telkiantis Vilkaviškio
krašto muzikos ir šokio specialistus ugdyti ir puoselėti jaunosios kartos žmonėse Lietuvos
bei pasaulio kultūrų tradicijas,
vertybes, diegti etninės kultūros
pagrindus, skatinantis juos aktyviai dalyvauti Vilkaviškio krašto
ir visos šalies kultūriniame gyvenime.
Mokytojų kolektyvo sukaupta metodinė patirtis ir kvalifikacija užtikrina ir ateityje padės
ugdytiniams plėsti pasirinktos
srities žinias ir įgūdžius bei suteikti jiems papildomas muzikos bei šokio dalykines kompetencijas.
Per menų auklėjamąsias savybes mokykla ugdo dorovingą ir pilietiškai
brandžią asmenybę, padeda moksleiviams suvokti ir puoselėti tautinį
identitetą, kas ypač svarbu šiandienos globaliame pasaulyje.
Mokyklos 50-mečio proga sveikinu visą muzikos mokyklos bendruomenę, apimančią visus esamus ir buvusius mokinius, jų tėvelius,
mokytojus, darbuotojus ir linkiu puoselėti mokyklą kaip šventovę savo
širdyse, atmintyje ir ateities vizijoje.
Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis
6
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METODINĖS GRUPĖS

FORTEPIJONO METODINĖ GRUPĖ

M

etodinių grupių pedagogai siekia išmokyti mokinius profesionaliai muzi
kuoti. Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir respubli
kiniuose konkursuose, festivaliuose, olimpiadose, muzikiniuose projektuose, atviro
se meistriškumo pamokose, koncertuose ir kituose muzikiniuose renginiuose. Patys
mokytojai aktyviai muzikuoja įvairiuose rajono meniniuose kolektyvuose.

STYGINIŲ IR PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ
METODINĖ GRUPĖ

F

S

tyginių ir pučiamųjų instrumentų metodinėje grupėje dirba mokytojai –
Romas Jakimavičius, Gintautas Andriulionis (metodinės grupės vadovas),
Simonas Bušma, Ričardas Makūnas, Saulius Mickevičius. Ričardas Makūnas yra
kompozitorius, muzikinės metodinės literatūros autorius. Smuiko, pučiamųjų ins
trumentų ir gitaros programos šiuo metu mokosi 31 mokinys.
8

ortepijonas – vienas populiariausių muzikos instrumentų, todėl fortepijono
metodinė grupė visuomet pasižymėjo mokinių gausa. Ir šiandieną fortepi
jono ugdymo programos mokosi 87 mokiniai. Metodinėje grupėje dirba mokytojai:
Rūta Burbulienė, Lina Kazakevičienė, Arūnas Barauskas, Lina Rekevičienė (metodi
nės grupės vadovė), Loreta Paškauskienė, Kristina Cibulskienė, Kristina Beržanskie
nė, Sonata Bazevičienė.
Pedagogai aktyviai dalyvauja Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos
veikloje. Moksleiviai skina laurus Balio Dvariono respublikiniame jaunųjų pianistų
ir stygininkų konkurse, respublikiniuose jaunųjų pianistų konkursuose „Linksmieji
pirštukai“, „Garsų vaivorykštė“, „Muzikos garsai“, „Mano vaikystės draugas – fortepijo
nas“, „Allegro“, „Skambioji klaviatūra“, „Konsonansas-disonansas“, „Olimpo musicale“,
„Musica pianoforte“, taip pat konkursuose Rusijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Mokytojų
metodiniai straipsniai publikuojami Kauno krašto fortepijono mokytojų laikraštyje
„Pianistas“. Mokytojai koncertmeisteriai akompanuoja Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurse „Dainų dainelė“, rajono vaikų ir moksleivių giesmių konkurse
„Cantate Domino Canticum Novum“. Fortepijono mokytojai – respublikinių konkur
sų žiuri nariai, kitų mokyklų atestuojamų mokytojų praktinės veiklos vertintojai.
9

5500

VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLA

LIAUDIES INSTRUMENTŲ IR AKORDEONO
METODINĖ GRUPĖ

MUZIKOS TEORIJOS IR DAINAVIMO
METODINĖ GRUPĖ

iaudies instrumentų ir akordeono metodinėje grupėje mokoma kanklių,
birbynės, lumzdelio ir akordeono ugdymo programų. Akordeono mokyto
jai – Liucija Bindokienė (metodinės grupės vadovė), Artūras Pečkaitis, Regina Gave
lienė, Jūratė Stankevičienė, Vidmantas Kyburys, kankliuoti moko Daiva Venienė ir
Raimonda Kurauskienė. Jaunuosius birbynininkus ugdo mokytojai Simas Gavelis ir
Darius Klišys. Liaudiškos muzikos kapelai vadovauja mokytojas Arūnas Lekešys.
Didelis dėmesys ugdymo programoje skiriamas ansambliniam grojimui. Moki
niai sėkmingai dalyvauja Jono Švedo tautinių instrumentų ir kituose konkursuose,
festivaliuose. Mokytojai Vidmantas Kyburys ir Artūras Pečkaitis yra muzikos kūrinių
autoriai ir aranžuotojai.

eorinių dalykų reikšmė profesionaliam muzikiniam ugdymui yra labai
svarbi, todėl jų mokosi visų programų mokiniai. Muzikos teorijos ir dai
navimo metodinėje grupėje mokoma muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio,
muzikos istorijos, dainavimo. Mokinių muzikinius įgūdžius lavina teorinių dalykų
pedagogai – Roma Lakickienė (metodinės grupės vadovė), Alfonsija Aleksienė, Da
lia Balčiūnienė, Žaneta Alkevičienė, Edita Balčienė, dainavimo programos pedago
gės – Violeta Saldukaitienė, Rita Štrimaitienė, Vaida Girniuvienė, Vilma Gurskienė,
Gitana Pečkytė-Vilkelienė.
Ugdytiniai sėkmingai pasirodo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos kon
kurse „Dainų dainelė“, solfedžio respublikiniame konkurse Kaune, tarptautiniame
muzikos teorijos konkurse Rusijoje. Mokykloje įrengta kompiuterių klasė, ugdymo
procese naudojamos IKT.

L
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ANTROJO INSTRUMENTO
METODINĖ GRUPĖ

CHOREOGRAFIJOS METODINĖ GRUPĖ

A

ntrojo (pasirenkamojo) muzikos instrumento metodinė grupė yra pati
jauniausia mokykloje. Nuo antros klasės ugdytiniai gali muzikuoti ne tik
fortepijonu, bet ir akordeonu, kanklėmis, fleita, tūba, smuiku, bosine ir klasikine gi
taromis, mušamaisiais instrumentais.
Metodinėje grupėje dirba mokytojai – Romas Jakimavičius, Vidmantas Kybu
rys, Žaneta Alkevičienė, Violeta Saldukaitienė, Lina Kazakevičienė (metodinės gru
pės vadovė), Simonas Bušma, Vilma Gurskienė, Edita Balčienė, Dalia Matulaitienė,
Arūnas Barauskas, Jonas Stanevičius, Darius Klišys. Metodinės grupės tikslas yra
siekti, kad ugdytiniai savo muzikine veikla papildytų muzikinius kolektyvus, plėtotų
individualių gebėjimų patirtį, saviraiškos galimybes.
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uo 2012 metų rugsėjo 1 d. Vilkaviškio muzikos mokykloje pradėta vyk
dyti choreografijos programa. Mokinius šokio paslapčių moko mokyto
jos Vilija Merčaitienė ir Sonata Jankienė, koncertmeisteriai – Sidonija Pudinskienė ir
Arūnas Lekešys.
Šokėjai muzikos mokykloje mokosi lietuvių liaudies, klasikinio, istorinio-bui
tinio, pasaulio tautų, šiuolaikinio-pramoginio šokio, susipažįsta su lietuvių liaudies
papročiais bei folkloru. Nuo antros klasės šokėjai turi galimybę muzikuoti pasiren
kamuoju muzikos instrumentu. Mokyklos šokėjai buriami į liaudiškų šokių kolekty
vą, kuris aktyviai įsilieja į mokyklos bei miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą.
13
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MUZIKINIAI KOLEKTYVAI

Dalia Balčiūnienė
Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

MERGINŲ CHORAS

P

M

uzika, galbūt, net labiau įtaigesnė, nei kuris kitas menas, nes gali pasiek
ti tą mūsų esybės dalį, kurios nei puikus paveikslas, nei jausminga knyga
negali pasiekti.
Mūsų mokykla stengiasi suteikti galimybes išreikšti save kaip asmenybes pasi
rinktose ugdymo programose, muzikiniuose kolektyvuose, nes visa tai – tikra, gyva,
jaučiama ore. Vienas žmogus niekada neužauga, tik kolektyve formuojasi žmonija,
žmogus augina žmogų.
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irmoji mokyklos choro vadovė buvo Danutė Šurmaitienė, vėliau – Sinjora
Spulienė, Elena Janušaitienė. Nuo 2002 metų chorui vadovauja mokyto
ja Dalia Balčiūnienė. Choras nuolat dalyvauja respublikinėje dainų šventėje Vilniu
je, džiazo dainų šventėje „Jaunoji džiazo banga“ Klaipėdoje, Vilkaviškio vyskupijos
moksleivių ir jaunimo chorų šventėje „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“ Marijam
polėje. 2008 metais Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes – Lie
tuvos vaikai“ laimėta II vieta. 2007 metais choras dalyvavo XV sakralinės muzikos
festivalyje. Kaune chorų konkurse „Cantate Domino“ laimėta I vieta.
2012 metais choras koncertavo Italijoje. Merginų choras dalyvauja įvairiuose
rajono renginiuose – koncertuose, moksleivių meno saviveiklos kolektyvų šventėse
„Sveika, vasarėle“, Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurse „Cantate Do
mino Canticum Novum“, bendruose projektuose su rajono mokyklomis, respublikos
kolektyvais, Kybartų pučiamųjų orkestru „Kybartai“. 2010 metais surengtas choro
gyvo garso koncertas Vilkaviškio visuomenei.
15
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JAUNUČIŲ CHORAS

J

aunučių choras suburtas 2009 metais. Chore dainuoja fortepijono ir daina
vimo programų pirmų-trečių klasių moksleiviai. Jaunučių chorui vadovauja
mokytoja Violeta Saldukaitienė.
Choras – aktyvus koncertų dalyvis mokykloje, rajone bei respublikoje.
2012 metais jaunučiai dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje Vilniuje,
2013 metais – moksleivių chorų festivalyje Šakiuose. 2011 metais jaunučių choras
dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos surengtame koncerte Lietuvos Nepriklau
somybės dienai paminėti „Rašyti širdimi‘‘, 2012 metais – Vilkaviškio kultūros centro
mišraus kamerinio choro „Uosija“ surengtame advento vakare „Spindulėlis viltingos
žvaigždės“. Choras dalyvauja miesto šventėse, muzikiniuose projektuose-koncer
tuose. Vilkaviškio muzikos mokyklos jaunučių chorui suteikta I kvalifikacinė kate
gorija.
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AKORDEONININKŲ ORKESTRAS

A

kordeonininkų orkestras gyvuoja nuo pat muzikos mokyklos įkūrimo.
Daugelį metų kolektyvui vadovavo mokyklos mokytojas Algimantas
Bendoraitis, o nuo 2004 metų – Liucija Bindokienė. Orkestre groja 18 moksleivių.
Džiugu, kad orkestro nariai, baigę muzikos mokyklą, nepalieka kolektyvo, o toliau
drauge muzikuoja.
Akordeonininkų orkestras – 2009 metų Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės,
2012 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės „Mūsų vardas – Lietuva“ dalyvis. Or
kestrui suteikta I meninio pajėgumo kategorija.
Kolektyvas yra respublikinio Miko Vaitkevičiaus akordeonininkų orkestrų fes
tivalio „Senieji Vilniaus stogai“, respublikinio kamerinių ansamblių festivalio „Vivo“,
respublikinio akordeonininkų festivalio „Muzikos skrynelė“, Kauno krašto akordeo
nininkų festivalio-maratono, Marijampolės apskrities festivalio „Grojame šokių mu
ziką“, II Paežerių dvaro festivalio dalyvis. Orkestras yra nuolatinis rajono moksleivių
meno saviveiklos kolektyvų šventės „Sveika, vasarėle“, „Gatvės muzikos“ dienos da
lyvis. 2012 metais kolektyvas sukvietė Vilkaviškio miesto visuomenę į koncertą „Te
gyvuoja akordeonas“.
17
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AKORDEONININKŲ KVINTETAS

M

okytojų akordeonininkų kvintetas mokykloje susikūrė, kai 1997 me
tais tuometinis mokyklos akordeonininkų ansamblis, vadovaujamas
Algimanto Bendoraičio, ruošėsi respublikinei moksleivių dainų šventei. Į pagalbą
mokiniams atėjo mokytojai. Ir 1998 metais mokytojų akordeonininkų kvintetas,
vadovaujamas Reginos Gavelienės, pradėjo savo kūrybinės veiklos kelią. Drau
ge su kvinteto nariais Liucija Bindokiene, Jūrate Stankevičiene, Dalia Balčiūniene,
Jonu Stanevičiumi dažnai koncertuodavo ir birbynininkas Simas Gavelis. Akordeo
nininkų kvinteto koncertinė geografija labai plati – nuo mažo miestelio vakaronės
iki koncertų užsienyje. 2002 metais akordeonininkų kvintetas grojo Latvijoje Lim
bažu miesto muzikos mokyklos 50-mečio jubiliejiniame koncerte. Tais pačiais me
tais Vokietijos rytų ryšių komiteto kvietimu lankėsi Ahaus mieste bei Olandijoje.
Įsimintini koncertai Lietuvos istorinėje prezidentūroje Kaune, respublikiniame kino
festivalyje Alytuje ETNOKAS, Kauno literatų klube, Paežerių dvaro renginiuose. Iki
2012 metų šis kolektyvas grojo visose rajono mokyklose, svarbiausiose miesto ir
rajono šventėse.
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KANKLIŲ ANSAMBLIS „SADUTĖ“

1987

metais mokykloje pradėjusi dirbti mokytoja Daiva Venienė iš
savo mažųjų kanklininkių subūrė ansamblį. Pirmieji koncertai,
kuriuose skambėjo paprastos liaudies melodijos, vyko senelių namuose, mokyklo
se. 1992–2009 metais kolektyvo veikloje aktyviai dalyvavo mokytoja Raimonda Ku
rauskienė. Ansamblis kasmet stiprėjo, tapo pajėgus atlikti ir sudėtingesnius lietuvių
ir kitų tautų kompozitorių kūrinius. Taip pat kankliuojama ir tradicinėmis kanklėmis.
Ansamblyje „Sadutė“ paprastai groja vyresnių muzikos mokyklos klasių mergaitės,
tad laikui bėgant ansamblio sudėtis keičiasi. Baigusios mokyklą, ansamblietės ko
lektyvo nepalieka, noriai lanko jį tol, kol mokosi vidurinėje mokykloje.
Kanklės – specifinis instrumentas, kuriam labiau tinka kamerinė, poetiška
aplinka. Todėl ansamblis, kuriame kankliuojama ir tradicinėmis kanklėmis, dažnai
kviečiamas į parodų atidarymus, etikos forumus, knygų pristatymus, literatūrinius
renginius. Savo programą kanklininkės derina su dainininkais, šokėjais, kitais ins
trumentalistais. Kanklių muzika skamba valstybinių švenčių minėjimuose, muzikos
mokyklos rengiamuose projektuose ir koncertuose, rajoniniuose ir respublikiniuose
renginiuose, festivaliuose.
Ansamblis „Sadutė“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje Lenkijoje (2008), Ita
lijoje (2012), 1998 ir 2003 metų Pasaulio lietuvių, 2007 ir 2009 metų Lietuvos dainų
šventėse bei 2012 metų Lietuvos moksleivių dainų šventėje.
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BIRBYNIŲ ANSAMBLIS

KANKLIŲ ANSAMBLIS

K

anklių ansamblis, vadovaujamas Raimondos Kurauskienės, susibūrė
2010 metais ir pradėjo aktyvią koncertinę veiklą. Merginos – tarptautinio
konkurso „Metų laikai Guseve“ (2010) I ir II vietos laimėtojos, aktyviai koncertuoja
muzikos mokyklos, rajoniniuose renginiuose, literatų šventėse. Ansamblis dalyva
vo LRT projekte „Vunderkindai.lt“, parodos „Už gyvybę“, skirtos organų donorystės
propagavimui LR Seimo rūmuose, Karaliaučiaus srities Gurjevsko miesto šventėje.
Kolektyvo repertuare – užsienio šalių ir lietuvių kompozitorių kūriniai, aranžuota
liaudies muzika.

20

B

irbynių ansamblis – koncertuojantis kolektyvas ne tik rajone, bet ir už jo
ribų. Kolektyvo vadovas – Simas Gavelis.
Puoselėti mūsų krašto liaudies kultūrą, saugoti lietuvių liaudies tradicijas, ska
tinti jaunimą domėtis, skleisti ir populiarinti tautinę muziką, liaudies instrumentų
skambesio grožį – svarbiausias ansamblio vadovo tikslas.
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LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA

L

iaudiškos muzikos kapela – vienas jauniausių mokyklos kolektyvų, susi
būręs 2009 metais, kuriam vadovavo Živilė Jakšaitienė. Šiandien liaudiš
kos muzikos kapelai vadovauja Arūnas Lekešys. Savo koncertinę veiklą kolektyvas
pradėjo jau 2010 metais, dalyvaudamas Vilkaviškio muzikos mokyklos surengtame
minėjime-koncerte „Mes su Tavimi“, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai pa
minėti. 2010 ir 2011 metais kolektyvas buvo pakviestas dalyvauti Kaune vykusioje
tradicinėje respublikinėje vaikų ir jaunimo kapelijų šventėje „Jurgut, Jurgut, grok!“
2011 metais kapela dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos surengtame koncerte
Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti „Rašyti širdimi“, 2012 metais – mokyklos
renginyje „Tegyvuoja akordeonas“ ir Moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lie
tuva“. Kapelai suteikta II meninio pajėgumo kategorija. Kolektyvo repertuare skam
ba lietuvių kompozitorių kūriniai ir įvairios aranžuotos liaudies melodijos.
22

SMUIKŲ ANSAMBLIS

S

muikų ansamblis gyvuoja nuo pat mokyklos įkūrimo. Daug metų ansam
bliui vadovavo ilgametis muzikos mokytojas Edvardas Zelba, po to – Vir
ginija Mališauskienė. Nuo 1990 metų kolektyvo vadovas – Gintautas Andriulionis.
Džiugu, kad kolektyvo nariai, baigę muzikos mokyklą, ir toliau muzikuoja kar
tu. Kolektyvas yra Vilkaviškio vyskupijos Marijampolės krikščioniškosios kultūros
centro instrumentinės muzikos „Grojame šokių muziką“ ir Paežerių dvaro festivalio
dalyvis. Ansamblis groja valstybinių švenčių minėjimuose-koncertuose, mokyklos,
rajono kultūriniuose renginiuose.
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LENGVOSIOS MUZIKOS GRUPĖ

L

engvosios muzikos grupę 2009 metais įkūrė mokyklos direktorius Artūras
Pečkaitis. Kolektyve groja jaunimas, mėgstantis lengvąją (estradinę) mu
ziką. Grupė sėkmingai koncertuoja Vilkaviškio miesto organizuojamuose renginiuo
se, profesionaliai akompanuoja solistams, jaunučių ir merginų chorams.
Nuo 2012 metų kolektyvui vadovauja mokytojas Vidmantas Kyburys. Grupės
repertuare skamba vadovo aranžuoti lietuvių bei užsienio kompozitorių lengvosios
muzikos kūriniai.
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VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS
GRUPĖ „GAMA“

G

rupė „Gama“ muzikos mokykloje įkurta 2010 metais. Jos įkūrėjas ir vado
vas – mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis. Kolektyvo nariai – mokyklos
mokytojai, kuriems grojimas yra ne vien profesija, bet ir poilsis, hobi, bendravimas,
atgaiva sielai. Grupės repertuare – mokytojo Vidmanto Kyburio autoriniai ir aran
žuoti užsienio kompozitorių kūriniai. 2013–2014 m. m. mokyklos 50-mečio proga
grupė išleido pirmąją kompaktinę plokštelę „Pokalbiai... Pamąstymai... Garsai...“ (fi
nansinis rėmėjas – Vilkaviškio rajono Rotary klubas).
Grupės moto – jausti tai, kas neištarta, skaityti, kas parašyta tarp natų, žiūrėti
viena kryptimi, suprasti tylą, mėgautis akimirka, kai širdys plaka vienu ritmu, mylėti
Muziką.
Kolektyvo „Gama“ nariai: Artūras Pečkaitis (akordeonas), Kristina Cibulskienė
(fortepijonas, el. piano), Gintautas Gudaitis (mušamieji), Vidmantas Kyburys (bosinė
gitara).
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MOKYTOJAI KONCERTMEISTERIAI

Arūnas Barauskas, Dalia Matulaitienė, Sidonija Pudinskienė, Loreta Paškauskie
nė, Kristina Cibulskienė, Arūnas Lekešys, Lina Rekevičienė, Rūta Burbulienė.
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MOKYKLOS MOKINIAI

Arūnas Lekešys, Lina Barilaitė (Kazakevičienė), Liucija Kupčinskaitė (Bindo
kienė), Lina Januškaitė (Rekevičienė), Gintautas Andriulionis, Romas Jakimavičius,
Raimonda Gudžinskaitė (Kurauskienė), Žaneta Kiunaitė (Alkevičienė), Dalia Lenkai
tytė (Matulaitienė), Edita Černauskaitė (Balčienė), Jūratė Olekaitė (Stankevičienė),
Violeta Povilaitytė (Saldukaitienė), Dalia Verbickaitė (Balčiūnienė), Daiva Skaisgirytė
(Venienė), Artūras Pečkaitis.
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Vilkaviškio muzikos mokyklos
darbuotojai

Daiva Zaikauskienė
Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkiui

V

ienas jausmingiausių dalykų pasaulyje – kai mėgstama muzika pripildo
žmogaus sielą. Ir nesvarbu kas – fortepijono garsai, gitaros akordai ar vi
sas orkestras užpildo tave, tada pasijunti vientisas, lyg muzika tobulai atkartotų tavo
savijautą, nuotaiką, prisiminimus...

28

M

okykla – antrieji namai tiek juose dirbantiems, tiek besimokantiems. O
kokie namai, kuriuose nesaugu, nėra šilumos ir jaukumo? Kad mokyklo
je būtų gera ir smagu, rūpinasi nedidelis, bet sumanus, draugiškas, visuomet pasi
ruošęs padėti mokyklos administracinio ir aptarnaujančio personalo kolektyvas: Ri
čardas Augaitis – vyriausiasis buhalteris, Valdas Minauskas – pastatų ir statinių eina
mojo remonto darbininkas, Vytautas Glaveckas – muzikos instrumentų derintojas,
Neringa Marčiulionienė – bibliotekininkė, Sonata Mensevičienė – valytoja, Rimutis
Vyšniauskas – vairuotojas, Virginija Mekšraitienė – sekretorė, Vidmantas Kyburys –
garso operatorius, Arūnas Lekešys – kompiuterininkas, Gediminas Kubilius – ener
getikas.
Kiekvienas iš šio gražaus būrelio pagal savo darbo specifiką prisideda prie mo
kyklos puoselėjimo ir gražinimo, mokyklos ugdomųjų erdvių turtinimo, mokytojų
darbo sąlygų gerinimo, mokinių saugumo užtikrinimo, jų mokymosi ir sėkmingo
dalyvavimo rajono, respublikos bei užsienio renginiuose.
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BUVĘ MŪSŲ MOKYKLOS DIREKTORIAI

DANUTĖ ŠURMAITIENĖ
Vadovavo 1972–1974 m.

S

LEONAS GALVYDIS

tebuklų stebuklas yra tas trum
pas mūsų buvimas kartu, nes
esam maži, o turim po didelę naštą nu
nešti vieni kitiems. Privalome nunešti.
Nes kitaip nebūtų mūsų, jei eitume tik į
save... Mielieji mano, būkim vieni kitiems
ir sau širdies malda gyvenimui... Sveikinu
su garbingu muzikos mokyklos jubilieju
mi.

Pirmasis Vilkaviškio muzikos mokyklos
direktorius.
Vadovavo 1964–1972 m.

V

ilkaviškio muzikos mokyklos
50-ties metų jubiliejaus pro
ga sveikinu visus mokinius, jų tėvelius
ir mokyklos darbo kolektyvą, linkiu sė
kmės, asmeninės gerovės ir laimės. No
riu palinkėti, kad mokyklos mokiniai tap
tų žymiais muzikantais, menininkais, rei
kalingais savo šaliai piliečiais. Linkiu, kad
mokyklos mokytojai nuosekliai gerintų
savo profesionalumą ir darbe jaustų
pasitenkinimą bei džiaugsmą, kad mo
kyklos bendruomenė aktyviai prisidėtų
puoselėjant savo rajono ir šalies kultūrą.
Dar kartą visiems – visokeriopos sėkmės.

ALGIMANTAS BENDORAITIS
Vadovavo 1974–1976 m.

T

egul muzikos mokykla žadina
meilę ir grožį Vilkaviškio mies
tui ir puoselėja aukštą kultūrą mūsų vi
suomenėje.
O mokytojams linkiu daug kūry
binių pasiekimų, estetinio grožio, naujų
idėjų, šviesių minčių, tvirtybės, stipry
bės, šilumos, meilės ir laimės auklėjant
jaunąją kartą.
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JONAS STANEVIČIUS

ELENA JANUŠAITIENĖ

Vadovavo 1976–1981 m. ir
1985–1988 m.

Vadovavo 1988–2008 m.

L

inkiu mokyklai energingai
žengti naujų ieškojimų keliu,
tampant menų mokykla, kurioje vaikai
galės išreikšti save muzikoje, šokyje, dai
lėje.
O buvę ugdytiniai su pasididžiavi
mu tartų: „Aš baigiau Vilkaviškio menų
mokyklą“.
Esamiems ir būsimiems ugdyti
niams norėčiau palinkėti D. Šostakovi
čiaus žodžiais: „Muzika padės atrasti sa
vyje naujų nežinomų, nepastebėtų jėgų
ir gyvenimas nušvis naujais tonais, nau
jomis spalvomis“.

GEDIMINAS
KURAUSKAS
1938–1989
Vadovavo 1982–1984 m.
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V

ilkaviškio muzikos mokykla
buvo pirmoji ir vienintelė dar
bovietė mano gyvenime. Čia prabėgo 45
mano darbo metai, o 20 iš jų teko būti
direktore.
Prisimenu pirmas pamokas, kai
jaučiausi nedrąsiai, trūko pasitikėjimo sa
vimi. Bet mokykloje vyravo gera atmos
fera, draugiškumas ir supratimas. Visada
prisiminsiu mokyklos įkūrėją ir pirmąjį
jos direktorių Leoną Galvydį, kuris visada
patardavo, padėdavo ir padrąsindavo.
Čia išmokau pažinti ir suprasti žmones.
Susigyvenau su mokiniais. Labai patiko
dirbti su vaikais, mokyti juos pažinti mu
zikos pasaulį, stebėti juos ir suprasti jų psichologiją. Per tuos ilgus metus teko patirti
ir nusivylimų, ir džiaugsmo, bet juk tai ir yra gyvenimas. Esu dėkinga likimui, lėmu
siam man visą gyvenimą dirbti labai mėgiamą ir įdomų darbą.
Muzikos mokykla nuėjo ilgą 50 metų kelią. Per tą laiką mokykla išaugo, išsiplė
tė, pasikeitė ir jos veidas. Dabar dažnai eidama pro šalį, girdžiu sklindančią muziką,
ir širdį užlieja šiluma bei gražūs prisiminimai.
Gražaus mokyklos jubiliejaus proga sveikinu visą mokyklos kolektyvą, esamus
ir buvusius mokinius, jų tėvelius, mokyklos pedagogus ir visus neabejingus muzi
kai. Noriu palinkėti didžiausios sėkmės ugdant dvasingą ir harmoningą asmenybę,
sugebančią realizuoti save. Linkiu, kad kiekvienas, prisilietęs prie neišsenkančios
muzikos versmės, jos skleidžiamą šviesą širdies kertelėje saugotų ir brandintų visą
gyvenimą.
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NUOTRAUKOS IŠ MŪSŲ KONCERTŲ
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Vilkaviškio muzikos mokyklos himnas
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