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Šiauli  muzikos mokyklos veiklos pradžia siejama su 1939 m. 
Klaip dos krašt  prijungus prie Vokietijos iš Klaip dos perkeltos 
 Šiaulius muzikos mokyklos veikla. Ta iau ir iki tol, 3–4-ajame 
dešimtmetyje, Šiauliuose vyko intensyvus muzikinis gyvenimas, 
dirbo keletas išsilavinusi  muzik , kurie pl tojo miesto muzikin  
kult r , vadovavo paj giems muzikos meno kolektyvams. 

MUZIKINIS GYVENIMAS ŠIAULIUOSE 3–4-AJAME DEŠIMTMETYJE. 
ALFONSO LIKERAUSKO, JUOZO GAUBO 

IR BRONIAUS JONUŠO VEIKLA

Šiauliuose dirbo muzikas – kapelmeisteris, choro diri-
gentas, dainininkas (bosas), pedagogas Alfonsas Likeraus-
kas (1895–1984), v liau aktyviai reišk sis Alytaus muzikiniame 
gyvenime kaip karinio Alytaus 2-ojo ulon  pulko pu iam j  
orkestro vadovas. 1926 m. jis Šiauliuose suorganizavo jaunimo 
dain  ir sporto švent , nuo 1928 m. prad jo dirbti Šiauli  mo-
kytoj  seminarijoje ( steigta 1920 m. ) su sustiprintu muzikiniu 
mokymu, o 1929 m. steig  priva i  muzikos mokykl , veikusi  
iki 1933 m. Tuomet joje fortepijono, smuiko, dainavimo ir teo-
rijos klas se mok si per keturiasdešimt mokini 1. Fortepijon  
d st  Valentina Leonavi ien , baigusi Maskvos konservatorij , 
ir Raisa Volpertien , lankiusi Klindwortho konservatorij  Ber-
lyne2. Ketvirtajame dešimtmetyje šioje mokykloje ir Mokytoj  
seminarijoje d st s kompozitorius Juozas Strolia (1897–1969) 
1936 m. išleido Trump  muzikos istorij 3. 

Muzikinis gyvenimas buvo labai intensyvus ir Valstybin je 
gimnazijoje, kurioje veik  mišrus choras, vadovaujamas mo-
kytojo Juozo Gaubo. J. Gaubas buvo kompozitorius ir choro 
dirigentas, mok sis Rokiškio vargoninink  mokykloje, v liau 
studijav s muzikos teorij  Maskvos filharmonijos draugijos mu-
zikos mokykloje (1899–1909), dirb s Rusijos operos teatruose, 
Didžiajame teatre Maskvoje chormeisteriu ir netgi Vladikaukazo 
konservatorijos direktoriumi ir pedagogu4. 1927 m. dirbdamas 
Klaip dos muzikos mokykloje, jis vadovavo mokyklos simfoni-
niam orkestrui, su kuriuo mokytoj  ir mokini  j gomis 1928 m. 
pradžioje pastat  Š. Guno oper  Faustas5, 1936 m. J. Gaubas 
suk r  muzikos d stymo program  bendrojo lavinimo moky-
kloms6, 1937 m. išleido 60 dain  rinkin  pradin ms mokykloms 
Maž j  dainos7. Tad toks iškilus pedagogas, vadovav s gimna-
zijos chorui, ugd  mokinius, v liau tapusius net profesionaliais 
dainininkais (operos soliste tapo Elena Kalvaityt )8. 

Šiauli  valstybin je gimnazijoje veik  ir mokini  simfoni-
nis orkestras, kuriam vadovavo Bronius Jonušas, nuo 1922 m. 
vadovav s Šiauliuose dislokuoto Kauno kunigaikš io Vaidoto 
8-ojo p stinink  pulko pu iam j  orkestrui, atlikdavusiam sud -
tingo repertuaro k rinius: Dž. Rosinio operos Sevilijos kirp jas 
uverti r , fantazijas Š. Guno operos Faustas ir Dž. Verdžio 
operos Aida temomis9. Orkestras dalyvaudavo miesto švent se, 
valstybini  šven i  renginiuose. Gimnazijos, kurioje muzikos 
pamokos buvo privalomos, simfoniniame orkestre, vadovau-
jant B. Jonušui, grojo keletas ger  smuikinink , v liau t susi  
profesionalias studijas (Motiekaitis, Antan lis, kt.). 
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Öiauliù muzikos mokykla
Šiauliuose 1928 m. v l buvo atidaryta mergai i  gimnazija, 

kurioje taip pat veik  keletas muzikos kolektyv . 1933 m. abiej  
gimnazij  200 chorist  dalyvavo miesto vidurini  mokykl  dain  
švent je. Mergai i  gimnazijoje veik  ir stygini  instrument  
orkestras, vadovaujamas A. Grigaityt s-Adomaitien s, kuriame 
dalyvavo kelios dešimtys mokini 10. 

4-ajame dešimtmetyje Šiauliuose koncertuodavo stygini  
kvartetas, kuriame griež  buv s Sankt Peterburgo Marijos tea-
tro orkestro smuikininkas Stasys Jurkevi ius, Jonas Fledžinskas 
(Jurgio Fledžinsko t vas, altas), A. Košubien  (dukt ) ir moks-
leivis Jurgis Fledžinskas, v liau –Lietuvos kvarteto muzikantas, 
Valstybin s konservatorijos profesorius11. 

Šiauli  muzikiniame gyvenime, visuomeniniuose renginiuo-
se ir dain  švent se aktyviai dalyvavo ir Šv. Petro ir Povilo 
bažny ios choras, religin s muzikos koncertus reng  Šv. Jurgio 
bažny ios choras, j zuit  bažny ioje veik  vokalinis ansamblis 
( ia besimokydamas vargonavo b simasis kompozitorius Julius 
Juzeli nas), veik  Šauli  s jungos choras ir kiti chorai – Gar-
so draugijos, Darbo r m , Kult ros bendrov s klubo, skaut  
vyr  choras, Putpel s draugijos choras12. Šie chorai dalyvavo 
pirmoje respublikin je ir kitose dain  švent se, Lietuvos Dain  
dienos (1924 m. rugpj io 23–25 d.) pasirodymuose ir Šiau-
liuose surengtoje Dain  švent je13. 

Šiauli  muzikinis gyvenimas buvo intensyvus ir vairus – 
prie 8-ojo p stinink  pulko pu iam j  orkestro prisijungus civi-
liams miesto muzikantams, veik  nedidelis simfoninis orkestras, 
dalyvaudav s miesto švent se, valstybiniuose renginiuose. Šis 
orkestras pagal atskir  sutart  rengdavo koncertus su Valsty-
bin s operos dainininkais. Tod l Šiauliuose koncertavo Valsty-
bin s operos dainininkai Gražina Matulaityt  ir Julius B t nas 
(1929), Vinc  Jonuškait -Zaunien . 

Ne tik Lietuvos miestuose, bet ir Latvijoje koncertavo 
dviej  kanklinink  orkestr  nariai, kuriems vadovavo Jeronimas 
Jankauskas, – tai pavasarinink  vienuolikos muzikant  Nauj j  
kankli  orkestras ir Darbo r m  kult ros klubo kanklinink  an-
samblis. Šiauli  Nauj j  kankli  ansamblis 1938 m. koncerta-
vo Rygos konservatorijos sal je. 1935 m.  Jaunosios Lietuvos 
Šiauli  skyriaus kanklinink  ansamblis koncertavo Mintaujoje 
(Jelgavoje). Kolektyvas priklaus  1925 m. Prano Puskunigio 
steigtai Lietuvos kanklinink  draugijai14.

Šiauliuose veik  ir keli chorai – Šv. Petro ir Povilo bažny ios, 
vad. Juozo Uoginto, nuo 1937 m.  – Stasio Bekerio. Šv. Jurgio 
bažny ios choras, kuriam vadovavo Antanas Bal i nas ir Zigmas 
Puidokas, reng  ir viešus koncertus, gastroliavo Jelgavoje. Veik  
Šauli  s jungos choras, kuriam vairiu laiku vadovavo muzikai J. 
Uogintas, Z. Puidokas, P. Armonas, J. Strolia15. Šiaulie iai dai-
navo Garso draugijos, Darbo r m , Kult ros bendrov s klubo, 
skaut  vyr , Putpel s draugijos choruose. Šie ir kiti chorai, reng-
damiesi pirmajai Lietuvos dain  šventei Kaune, vykusiai 1924 m., 
susirinko  Šiauli  dain  švent , kurioje dalyvavo 98 chorai16. 

Tad iki 1939 m. atsik lusios iš Klaip dos muzikos moky-
klos, Šiauliuose muzikai pradin  išsilavinim  gaudavo Valstybi-
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n je gimnazijoje, mergai i  gimnazijoje, vairiuose choruose ir 
mokydamiesi priva iai. 

MUZIKOS MOKYKLA PERSIKELIA IŠ KLAIP DOS

1939 m. kovo 26 d. iš Klaip dos, okupavus j  vokie-
iams, traukiniu buvo pervežtas buvusios Klaip dos muzikos 

mokyklos turtas – baldai, instrumentai. Iš Klaip dos atvyko ir 
mokyklos direktorius kompozitorius Juozas Karosas.  V. Ku-
dirkos pradin  mokykl  Dvaro g. per mokini  šv. Velyk  atos-
togas buvo sud tas visas mokyklos inventorius. Po atostog  
atvyk  muzikos mokyklos d stytojai Ignas Prielgauskas, Sta-
sys Vaini nas, Stas  Dievaityt , Sofija S. Juodvalkien  su-
reng  koncert  visuomenei. Mokyklos mokslo met  pabaigos 
min jimas vyko 1939 m. birželio 10 d., o Klaip dos mokykla 
buvo uždaryta rugpj io 1 dien 17.

D l  Šiaulius persik lusios mokyklos teisinio statuso ir fi-
nansavimo Juozas Karosas ne kart  vyko susitikti su Vyriausyb s 
nariais  Kaun . Ministr  tarybos nutarimu 1939 m. rugs jo 1 d. 
nuspr sta atidaryti Šiauli  valstybin  vidurin  muzikos mokykl . 

1939/40 mokslo metais fortepijono, dainavimo, stygini  
instrument  ir vargon  klas se prad jo mokytis 62 mokiniai, 
tarp kuri  buvo Julius Juzeli nas, Algirdas Lopas, Eugenijus 
Paulauskas, Saulius Sondeckis, Algimantas Kalinauskas – v -
liau gars s lietuvi  muzikin s kult ros puosel tojai18. 

ŠIAULI  MUZIKOS MOKYKLOS PEDAGOGAI

Šiauli  muzikos mokykloje d st  pedagogai buvo aukš-
tos kvalifikacijos menininkai, gij  aukšt j  muzikin  išsilavinim  
vairiose užsienio krašt  mokymo staigose, ne tik d st , bet 
ir rengdav  daug ir vairi  koncert ,  kuriuos traukdav  ir 
savo mokinius. 

J u o z a s  K a r o s a s  (1890 m. Spraguityje, Anykš-
i  vls. – mir  1981 m. Vilniuje) buvo kil s iš muzikalios šei-

mos, jaunyst je bendravo su Juozu Gruodžiu, vargoninkavusiu 
Kuktiškiuose ir Aluntoje, giedojo vokalines partijas per bažnytines 
apeigas. Pirmojo pasaulinio karo metu J. Karosas pasitrauk   
Maskv , ten dainavo rus  dainos kapeloje, v liau Smolensko 
gubernijoje sub r  karo pab g li  chor , Smolenske mok si mu-
zikos, Jarceve, apsigyven s lietuvi  Vaini n  pensione, muzikos 
mok  Stas  Vaini n  – b sim  žym  pianist  ir kompozitori . 
1921 m. gr ž s  Lietuv , netrukus išvyko  Ryg  studijuoti Lat-
vijos konservatorijoje kompozicijos pas profesori  J. Vytuol  ir 
vargonininkavimo P. Juozaus klas je. 1923 m. jis ved  Emilij  
Vaini nait 19. Studijuodamas Rygoje, vargonavo Šv. Kotrynos 
bažny ioje, vadovavo Šviesos draugijos chorui, d st  muzik  lie-
tuvi  mokyklose ir dalyvavo vairioje menin je veikloje. 1927 m. 
baig s studijas, J. Karosas gavo laisvojo menininko diplom . 

1930 m. persik l s  Lietuv , J. Karosas sik r  Kaune, 
vadovavo Dainos draugijos chorui, Valstybiniam radiofono sim-
foniniam orkestrui, paraš  muzikos istorijos ir teorijos vadov l  
Gars  kelias (1937)20. 1937 m. jis buvo paskirtas 1923 m. Sta-
sio Šimkaus kurtos Klaip dos valstybin s muzikos mokyklos 
direktoriumi. Greta fortepijono, daugelio pu iam j  instrumen-
t , smuiko, kompozicijos, kit  specialybi , jis steig  vargon  
(katalikams ir liuteronams), violon el s, kontraboso, klarneto, 
kompozicijos klases, mokini  chor , kamerin  orkestr 21, pats 
d st  vargon  ir kitas disciplinas. Mokini  skai ius išaugo iki 
120. Tad Šiauli  muzikos mokyklai m s vadovauti J. Karosas 
tur jo ilgamet  pedagogo ir vadybininko patirt . 

Mokyklos pedagogas I g n a s  P r i e l g a u s k a s 
(g. 1871 m. Narvaišiuose, Kretingos aps., – mir  1956 m. 

Šiauliuose) mok si Liepojoje, 1898 m. baig  Varšuvos muzi-
kos institut  (A. Michaj owskio kl. ), 1903–1924 jame d st , 
tapo profesoriumi (1911). Pragyven s Varšuvoje 35 metus, 
jis gr žo  Lietuv  ir 1924–1939 m. d st  Klaip dos muzikos 
mokykloje, 1930–1937 buvo šios mokyklos direktoriumi22, daug 
koncertavo ir kaip solistas, ir su vairiais ansambliais, 1933 m. 
sureng  koncert  su Klaip dos mokyklos simfoniniu orkestru 
(dirigavo Jeronimas Ka inskas). 1939–1954 m. I. Prielgaus-
kas dirbo Šiauli  muzikos mokykloje. Jo mokiniai – pianistai 
Dainius ir Gytis Trink nai, muzikologai Adeodatas Tauragis, 
Laima Dutkevi i t -Burkšaitein 23. Šiauliuose I. Prielgauskas 
sureng  daug koncert . Jis m go skambinti Šopeno k rinius. 
1945 m. kov  vykusiame koncerte, kur , anot Nemiros Pipikai-
t s, galima pavadinti pianisto „gulb s giesme“ (I. Prielgauskui 
tuomet buvo 74 metai), profesorius skambino F. Liszto Etiud  
Des–dur, Rapsodij  Nr. 6, F. Šopeno Etiud  As–dur, E. Griego 
Pavasar , R. Šumano Pol k . Be to, šiame koncerte jis akom-
panavo kelet  k rini  dainavimo mokytojui Jonui Byrai24. Net ir 
eidamas 78 metus, I. Prielgauskas dalyvavo Šopeno 100- j  
mirties metini  min jime 1949 m. Šiauliuose kaip atlik jas25. 
Kad I. Prielgauskas yra pirmasis profesionalus lietuvi  vir-
tuozas pianistas, atlikdav s sud tingiausius Šopeno ir kit  
kompozitori  k rinius, raš  Juozas Karosas26. 

Pianist  S o f i j a  G r y b a u s k a i t - J u o d v a l k i e n  
(g. 1902 m. Chersone – mir  1986 m. Vilniuje) 1922 m. gr žo 
su t vais  Lietuv . 1923–1926 m. studijavo Berlyne, Šterno 
konservatorijoje (prof. F. Masbacho kl.), ten vienerius metus ir 
dirbo. 1927–1939 m. d st  Klaip dos, 1939–1945 m. – Šiauli  
muzikos mokyklose. V liau dirbo Vilniaus Juozo Tallat-Kelp-
šos muzikos mokykloje, 1949–1962 m. – Lietuvos valstybin je 
konservatorijoje. Ji vairiu metu ugd  pianistes Rim  Karosait , 
Tess  Juodelien , Rit  Sakalien , mok  kompozitorius Leon  
Povilait , Feliks  Bajor , muzikolog  šiauliet  Adeodat  Taurag 27. 

Fortepijono specialyb  d st s S t a s y s  V a i n i n a s 
(g. 1909 m. Rygoje – mir  1982 m. Rokiškyje) buvo baig s 
Latvijos konservatorij , prof. A. Daugulio fortepijono kl. ir prof. 
J. Vituolo kompozicijos klas . J. Karosui išvykus iš Rygos, iš 
jo per m  vargonininko viet  Alberto bažny ioje28, d st  mu-
zik  Rygos lietuvi  gimnazijoje, 8-erius metus vadovavo šios 
mokyklos chorui29. Nuo 1930 m. Vaini nui ne kart  teko akom-
panuoti koncertuojantiems Latvijoje Lietuvos Valstybinio teatro 
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solistams30, su J. Karoso vadovaujamu Šviesos choru 1929 m. 
jis buvo išvyk s koncertuoti  Šiaulius ir Kaun 31, s kmin-
gai pasirod  ir kaip solistas. Rygoje S. Vaini nas rengdavo 
koncertus, dalyvavo draugij  rengiamuose vakaruose32, raš  
lietuvi  spaudoje apie kult rinio gyvenimo vykius. 1933 m. 
tapo tarptautinio pianist  konkurso, kuriame dalyvavo 252 
atlik jai33, Vienoje laureatu, iškovojo aštunt j  viet  ir laure-
ato diplom . 1935–1936 m. jis tobulinosi Vienoje pas prof. 
Štojerman , E. Zauer 34. 1938 m. Rygoje susituok  su Birute 
Andruli naite. Jau pripažintas pianistas S. Vaini nas v liau 
koncertavo Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, ekoslovakijoje, 
Suomijoje, Italijoje. Nuo 1938 m. d st  Klaip dos muzikos 
mokykloje, nuo 1939 m. – Šiauli  muzikos mokykloje. 1949 m. 
tapo Lietuvos valstybin s konservatorijos profesoriumi, speci-
aliojo fortepijono katedros ved ju. Šiauliuose 1939/40 mokslo 
metais Vaini nas tur jo 9 specialiojo fortepijono ir tiek pat 
privalomojo fortepijono mokinius35. Taip pat d st  muzikos te-
orij , solfedžio disciplinas. S. Vaini no specialiojo fortepijono 
klas  Šiauli  muzikos mokykloje lank  pianist  Rima Karosai-
t , chorvedys Algimantas Lopas, pianist  ir žurnalist  Irena 
Mikšyt , TV muzikini  film  režisier  Jadvyga Janulevi i t 36. 
1940/41 mokslo metais S. Vaini no specialiojo fortepijono kla-
s je mok si 23 mokiniai, o pats S. Vaini nas laiške seseriai 
 Ryg  raš , kad tais metais  Šiauli  muzikos mokykl  stojo 
per šimt  mokini 37. Šiauliuose jis koncertavo kaip solistas ir 
su dainininkais S. Dievaityte, J. Byra, violon elininku P. Ar-
monu. Šiauliuose Vaini nas suk r  garsi j  Maž j  vabzdži  
siuit  – impresionistini  pot pi  cikl  fortepijonui. J  jis atliko 
ir koncerte Rygoje. 1942 m. Vaini nai persikraust   Kaun . 

Dainavim  d st  J o n a s  B y r a  (g. 1891 m. Panemu-
n je, Rokiškio r., – mir  1972 m. Vilniuje), operos solistas, 
pianistas. 1913 m. jis baig  ernigovo muzikos mokykl  Ukrai-
noje38, 1914–1916 m. studijavo Vienoje, 1933 m.  tobulinosi 
JAV, Niujorke, 1934 m. – Paryžiuje. 1921–1940 m. – Kauno 
operos solistas, nuo 1924 m. d st  Kauno muzikos mokykloje. 
1940–1951 m. d st  Šiauli  aukštesniojoje mokykloje (1945/49 
mokslo metais – direktorius). 

Daininink  S t a s  D i e v a i t y t - S k a k a u s k i e n  
(g. 1903 m. Tbilisyje – mir  1970 m. Panev žyje). 1921–1927 m. 
mok si Kauno valstybin je muzikos mokykloje, L. Skalskait s–
Šukevi ien s ir Vladislavos Grigaitien s klas se. 1927–1932 m. 

studijavo Paryžiuje, 1931 m. baig  Normalin  muzikos moky-
kl , gijo koncert  daininink s diplom . 1932 m. Rus  konser-
vatorijoje baig  S. Gladkajos-Kedrovos klas . 1932–1936 m. 
dainavo Valstyb s teatre. Klaip dos muzikos mokykloje d st  
dainavim  1938/39 mokslo metais, Šiauli  muzikos mokykloje – 
1939–1944 metais. V liau dirbo Panev žio muzikos mokykloje39. 

Smuiko specialyb  1939–1941 d st  P o v i l a s  M a t i u -
k a s  (g. 1912 m. Rygoje – mir  1997 m. ikagoje), baig s Kau-
no konservatorij  ir 1934–1939 d st s Klaip dos muzikos moky-
kloje. Violon el  ir kontrabos  iki 1944 m. d st  Petras Armonas 
(1907 Manik nuose (Pasvalio apskr. ) – 1997 m. Sent Pytersber-
ge (Floridos valstija, JAV). Baig s Klaip dos muzikos mokykl  ir 
griež s Kauno valstyb s teatro orkestre, 1942–1944 m. jis buvo 
Šiauli  teatro orkestro ir choro dirigentas, pastat  ir dirigavo tris 
operetes, su pianistu Vaini nu ir smuikininku J. Jag la, solistais 
S. Dievaityte ir J. Byra Lietuvos miestuose ir miesteliuose suren-
g  apie 50 kamerin s muzikos koncert . Vargonus, be Juozo 
Karoso, trumpai d st  Z e n o n a s  N o m e i k a  (1911–1976), 
1936 m. baig s Paryžiaus normalin  muzikos mokykl 40. Karoso 
mokinys buvo Julius Juzeli nas, koncertav s Kaune, J zuit  
bažny ioje, 1945 m. rugs jo 25 d.41 Vargonus pakaitomis d st  
Jonas Norkevi ius, Antanas Verbickas42. 

Tad J. Karoso vadovaujama Šiauli  muzikos mokykla pasi-
žym jo labai aukšto lygio pedagog  kolektyvu, kuri  kvalifika-
cija tiko aukštajai muzikos mokyklai, nors ji tur jo tik vidurin s 
muzikos mokyklos status , stokojo tinkam  patalp , glaud si 
keliose vietose – V. Kudirkos pradin je, Prekybos institute, mo-
kytojai dirbo ir savo butuose. 

Jau pirmaisiais metais vargon  (J. Karoso ir Z. Nomeikos) 
klas je mok si 21, spec. fortepijono (I. Prielgausko, S. Juodvalkie-
n s ir S. Vaini no) klas se – 25, spec. dainavimo (S. Dievaityt s) 
klas je – 15, smuiko (P. Matiuko) klas je – 18, kontraboso (J. Ber-
tulio) klas je – 3, violon el s (P. Armono) klas je – 4 moksleiviai. 
Tad iš viso kartu su atsik lusiais iš Klaip dos 23 mokiniais naujuo-
sius mokslo metus prad jo 85 mokiniai. Už moksl  reik jo mok ti, 
buvo paskirtos tik 4 stipendijos, tad neturtingus mokinius mokykla 
šelp  pajamomis, gautomis už mokytoj  ir mokini  koncertus43. 
J. Karosas prad jo organizuoti stygini  orkestr , kuriame tur jo 
groti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Pirmasis viešas orkestro kon-
certas buvo surengtas Latvijos nepriklausomyb s dienos proga, 
lapkri io 17 d., pranešim  apie latvi  muzik  padar  pats J. Karo-
sas. Su orkestru koncertavo ir mokini  choras. Neturtingiems mo-
kiniams šelpti buvo surengta keletas koncert  – 1940 m. vasario 
24 d., geguž s 18 d. (mokytoj ), kovo 9 d. (mokini ). Pirmuosius 
mokslo metus Šiauli  muzikos mokykla užbaig  stygini  orkestro 
ir solist  smuikinink  ir vyr  choro koncertu. 

1940 m. pasikeitus politinei santvarkai ir Lietuv  prijungus 
prie Soviet  S jungos, mokykla, priklausiusi Švietimo ministe-
rijos Kult ros departamentui, tapo pavaldi Švietimo liaudies 
komisariato Meno reikal  valdybai44. Antraisiais mokslo me-
tais mokykloje buvo atidarytas pu iam j  instrument  skyrius 
ir bendrojo lavinimo skyrius. Buvo priimti 135 mokiniai, iš anks-
tesni j  liko 49. 1941 m. rugs j  mokykla gavo nam  prie R -
tos fabriko. Mokymo programose prad ta daugiau d mesio 
skirti rus  klasikinei ir sovietinei muzikai, nyko vargon , kaip 
bažnytinio instrumento, specialyb s reikšm , prad tos min ti 
Rusijoje vykusios 1917 m. revoliucijos metin s. Tokia proga 
miesto teatre buvo surengtas mokyklos simfoninio orkestro, 
choro ir solist  koncertas. Mokiniai ir mokytojai buvo parei-
gojami dalyvauti rinkim  kampanijose  SSRS Aukš iausi j  
taryb  1941 m. saus  ir rengti gausyb  koncert  mon se ir 
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staigose vykstan i  susirinkim  metu. Mokykloje surengtas 
viešas rus  kompozitoriaus Piotro aikovskio 100- j  gimimo 
metini  min jimo koncertas, kuriame dainininkai S. Dievaityt  ir 
J. Byra dainavo P. aikovskio romansus, oper  arijas, S. Vai-
ni nas, P. Matiukas ir P. Armonas atliko stygini  Trio a–moll, 
skamb jo Met  laik  pjes s, atliekamos fortepijonu. 1941 m. 
Geguž s pirmosios min jime miesto teatre mokyklos simfoninis 
orkestras atliko V. A. Mocarto Koncerto smuikui A–dur I dal  
(solistas P. Matiukas) ir Dž. Rosinio uverti r  Tankredas. Mokslo 
met  pabaigos koncerte, vykusiame berniuk  gimnazijos sal je, 
birželio 14 d., kurios popiet  prasid jo šiaulie i  tr mimai iš 
šalies geležinkelio vagonais, orkestras atliko Juozo Naujalio 
Svajon , Mocarto Mažosios nakties serenados I dal , Karo-
so lietuvišk  dain  pirm j  siuit , koncertavo mokyklos vyr  
choras, solistai Eugenijus Paulauskas, Kornelija Kalinauskait  
ir kiti45. Netrukus prasid jo Antrasis pasaulinis karas, pasikeit  
dalis pedagog , ta iau direktoriumi liko Juozas Karosas, o 
muzikos teorij  prad jo d styti kompozitorius Julius Gaidelis 
(g. 1909 m. Šven ioni  apskr. – mir  1983 m. Broktone, Masa-

usetso valstija, JAV), 1937 m. Kauno konservatorijoje baig s 
Juozo Gruodžio kompozicijos klas . Šiauli  muzikos mokykloje 
jis dirbo iki 1944 met . Vargon  specialyb  prad jo d styti 
Antanas Verbickas (g. 1902 m. Šiauli  apskr. – mir  1966 m. 
Vilniuje ), baig s Kauno muzikos mokykloje vargonus ir kom-
pozicij , smuik  – Petras Vacbergas (g. 1907 m. Birž  aps. – 
mir  1987 m. ikagoje), baig s Klaip dos muzikos mokykl , 
pu iamuosius instrumentus – A. Norkus, fortepijon  – N. Ga-
si nien , vokie i  kalb  – K. P želien 46. 

Karo metais mokykla d l vokie i  administracijos poreiki  
iš Prekybos instituto tur jo išsikraustyti, ten stov jusius vargonus 
teko perkelti  kit  pastat , kuris v liau visas atiteko muzikos mo-
kyklai. Mokykla veik  ir karo metais, ta iau mokslo met  pabaigo-
je, 1941 m. vasar , apie 30 proc. žyd  tautyb s mokini  „buvo 
atleisti“ iš mokyklos ir kartu su t vais pateko  get 47. Vis d lto 
1941/42 mokslo met  pradžioje buvo 173 mokiniai, o pabaigo-
je – 14948. Mokiniai ir mokytojai koncertavo miesto visuomenei, 
mokykla pamin jo V. A. Mocarto 150- sias mirties metines. 

1942 m. ruden   mokykl  priimtas 51 mokinys; keletui 
išstojus, mok si 159 mokiniai. 1942–1943 metais  Kauno mu-
zikos mokykl  dirbti išvyko Stasys Vaini nas, atvyko smuiko 
mokytojas Juozas Jag la. Mokslo met  pabaigoje mokyklos 

kolektyvai dalyvavo iškilmingose pamaldose Šv. Petro ir Povilo 
bažny ioje, atliko Dž. Pergolezio Stabat Mater fragmentus, o 
vakare vyko koncertas miesto teatre. 1943/44 mokslo metais 
priimti 56 mokiniai, veik  fortepijono, dainavimo, pu iam j , 
stygini , vargon  klas s. 1944 m. pamin tas mokyklos pen-
kmetis. Netrukus priart jo karo frontas. 

MUZIKOS MOKYKLOS PEDAGOGAI IR LIETUVI  MENO 
IR MOKSLO CENTRO VEIKLOJE

Karo metais Šiauliuose sik r  Lietuvi  meno ir mokslo 
centras, kurio pirmininkas buvo berniuk  gimnazijos direktorius 
A. Raulinaitis, centro veikloje dalyvavo J. Karosas, vadovav s 
muzikos sekcijai, Prekybos instituto d stytojas ir mergai i  
gimnazijos pranc z  kalbos mokytojas, v liau Pranc zijoje 
išgars j s semiotikas Algirdas Julius Greimas, muziejininkai, 
poetai. Centras leido almanach  Varpai, kuriame atsispind -
jo ir muzikinis gyvenimas. Muzikos sekcijos veikloje dalyvavo 
muzikos mokyklos orkestras, pedagogai J. Karosas, J. Byra, 
S. Dievaityt , I. Prielgauskas, S. Juodvalkien , dalyvav  kon-
certin je veikloje. Vacbergo, d s iusio smuik , iniciatyva atsi-
rado paj gus choras, tad J. Karosas su Vacbergu pareng  Dž. 
Pergolezio Stabat Mater, J. Karosas su stygini  orkestru kon-
certavo Šiauliuose, 1942 m. pavasar  – Utenoje. 1941–1942 m. 
didel  vakar  klasik  ir lietuvi  kompozitori  vokalin s k rybos 
program  pareng  ir koncertavo S. Dievaityt  su Gaideliu. Tuo 
metu muzikos mokyklos mokytojams J. Byrai, P. Armonui kartu 
su dramos teatro direktoriumi poetu Faustu Kirša kilo mintis 
organizuoti muzikin  teatr . Numatyta pastatyti paskutin  Ver-
džio Traviatos veiksm . Tai buvo LMMC projektas, ta iau spek-
taklyje dalyvavo daug muzikos mokyklos mokytoj , Žermono 
vaidmen  atliko J. Byra, Alfredo – iš Kauno pakviestas operos 
dainininkas Antanas Sodeika, Violet  dainavo Gasi nien . Po 
s kmingo spektaklio J. Byra pasišov  statyti operet . K r si 
Šiauli  muzikinis teatras, 1942–1943 m. sezono metu pastatyta 
K. Miliokerio operet  Belvilio mergel . Ir v lgi dalyvavo Šiauli  
muzikos mokyklos d stytoja S. Dievaityt , mokyklos aukl tiniai 
Albinas Sodonis, Juozas P želis. Orkestro koncertmeisteris 
buvo Jag la, dirigavo J. Byra, režisavo aktorius V. Sipaitis-
Sipavi ius, orkestre alto partija grojo moksleivis vargonininkas 
Julius Juzeli nas49. Susik r s prie Šiauli  miesto teatro Muziki-
nis teatras suvienijo 70 artist , tarp kuri  dauguma buvo muzi-
kos mokyklos pedagogai, moksleiviai. Tai P. Armonas, J. Byra, 
Vacbergas, J. Karosas. 1943 m. spalio 12 d. teatras pastat  
P. Linke operet  Gri-gri, kuriai dirigavo P. Armonas, o vien  
pagrindini  vaidmen  atliko moksleiv  Vanda Ramanauskait . 
1944 m. žiem  Šiauli  muzikinis teatras pastat  J. Štrauso 
operet  Šikšnosparnis, liepos 10 d. ruoš si parodyti Antano 
Ra i no oper  Trys talismanai, ta iau premjera ne vyko, nes 
art jo karo frontas. Karo metais siauruoju geležinkeliu muzikos 
mokyklos mokytojai nuvykdavo  tolimesnius miestus – Pakruoj , 
Biržus, Pasval , Jonišk l , Panev ž , Anykš ius, Uten , o kito-
mis priemon mis pasiekdavo Radvilišk , Kelm , Kurtuv nus. 
Dažniausiai koncertuodavo J. Karosas, Strolia, J. Byra, P. Ar-
monas, kartais koncertinei grupei talkindavo vietos muzikos 
mokytojai (Panev žyje – M. Karka, Radviliškyje – A. Marijošius, 
Utenoje – V. iulada)50. Koncertuose Šiauliuose 1942 m. va-
sar  vyko Maironio 10- j  mirties metini  min jimas, kuriame 
dainavo S. Dievaityt , 1942 m. pabaigoje koncerte skamb jo 
F. Šuberto Nebaigtoji simfonija, taip pa iais metais vyko kon-
certas, kuriame skamb jo L. van Bethoveno VIII simfonija, 
R. Vagnerio operos Tanhoizeris uverti ra, o 1943 m. pradžio-
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je surengtas P. aikovskio k rini  koncertas. 1943 m. spalio 
31 d. Šv. Petro ir Povilo bažny ioje vyko J. S. Bacho k rini  
koncertas, kuriame vargonavo J. Karosas, dainavo S. Dievai-
tyt . Tie patys atlik jai j zuit  bažny ioje sureng  J. S. Bacho 
k rini  koncert  ir 1944 m. kovo 26 d. 1943 m. gruodžio 20 
d. vyko muzikos mokyklos mokini  koncertas51. 1944 m. rug-
pj t  karo veiksmai nušlav  Šiauli  muzikos mokyklos pastat , 
sunaikino jos inventori . Soviet  valdžios strukt ros mokykl  
reng si atkurti, buvo gautos naujos patalpos, priimti 49 nauji 
mokiniai, o met  pabaigoje, birželio 14–15d., Mokytoj  semi-
narijos sal je mokiniai atliko koncertin  program 52. Mokyklos 
direktorius J. Karosas išvyko  Klaip d , o direktoriumi 1945 m. 
rugs jo m n. tapo J. Byra. 

POKY IAI ŠIAULI  MUZIKOS MOKYKLOS STRUKT ROJE 
IR JOS VADOV  VEIKLA

Šiauli  vidurin je muzikos mokykloje mok si ir vaikai, ir 
vyresni moksleiviai, tad 1948 m., atidarius septynmet  mokyk-
l , iš muzikos mokyklos  j  buvo perkelti vaikai iki 14 met . 

Šiauli  muzikos mokykla pl t si, be fortepijono, dainavi-
mo, stygini  instrument , vargon , teorijos ir pu iam j  sky-
ri , 1948 m. prad jo veikti akordeono ir chorvedybos klas s, 
1951 m. – kankli , 1953 m. prad ta d styti birbyn s specialyb , 
1958 m. kurtas liaudies instrument  skyrius, buvo d stomos ir 
bendrojo lavinimo disciplinos. 1972 m. – ir mušam j  specialyb . 

Metams b gant, mokyklos pavadinimas keit si. 1959 m. ji 
buvo pavadinta muzikos technikumu, 1969 m. – Šiauli  aukš-
tesni ja muzikos mokykla, 1993 m. balandžio 1 d. – Šiauli  
konservatorija. Prie jos buvo kurta ir vaik  muzikos mokykla. 
 konservatorij  gal jo b ti priimami moksleiviai, baig  ir pa-

grindin  mokykl , ir vidurin . Nuo 1995 m. mokslas vyko 2 
pakopomis – baigusieji 9 klases mok si groti pasirinktu muzi-
kos instrumentu ir baigdavo vidurin s mokyklos kurs . Po to 
jie gal jo stoti  Muzikos akademij  arba mokytis dar dvejet  
met  ir tapti muzikos mokykl  mokytojais. 2010 m. konservato-
rijai suteiktas Sauliaus Sondeckio vardas. 2011 m. ji pavadinta 
Šiauli  Sauliaus Sondeckio men  mokykla, 2013 m. – Šiauli  

Sauliaus Sondeckio men  gimnazija. Kasmet vyksta nauj  mo-
kini  pri mimas  9–11 klases, o nuo 2012 m.  prad tos formuoti 
ir pradin s klas s, tad planuojama, kad gimnazija tur s 1–12 
klasi  komplekt  ir teiks mokiniams bendr j  ir special j  me-
nin , ne tik muzikos, dail s, bet ir choreografijos išsilavinim . 

J. Byrai išvykus  Vilni , 1949 m. direktoriumi tapo Mykolas 
Zaš iurinskas (1949–1952), v liau – Jok bas Dargis (1952–
1958), Petras Juodel  (1958–1966). Pastarasis, baig s Lietuvos 
valstybin je konservatorijoje liaudies instrument  specialyb , 
groj s Lietuvos ansamblyje,  Šiaulius atvyk s 1952 m., d st  
kankli  specialyb , dirigavim , partit r  skaitym  ir instrumen-
tuot , vadovavo pu iam j  orkestrui. Iki 1958 m. buvo direkto-
riaus pavaduotoju. Juodel  Šiauli  mieste steig  dain  ir šoki  
ansambl  (v liau – Jovaro ansamblis), vadovavo statybinink  
r m  dain  ir šoki  liaudies ansambliui, Galanterijos fabriko 
kankli  ansambliui ir mergin  chorui, Šeduvos vidurin s moky-
klos kankli  ansambliui, trijose miesto ir šešiose respublikin -
se dain  švent se buvo vyriausiasis dirigentas53. P. Juodelei 
1966 m. išvykus  Vilni  vadovauti Juozo Tallat-Kelpšos aukš-
tesniajai muzikos mokyklai, direktoriumi tapo Jonas Lamauskas. 
Nuo 2005 m. mokyklai vadovauja Irena Asauskien . 

ŠIAULI  SIMFONINIS ORKESTRAS

Šiauliuose, kur po Antrojo pasaulinio karo muzikinio teatro 
tradicijos buvo beveik išnykusios, tik 1946–1948 m. nedidelis 
orkestras, vadovaujamas Domo Andriulio ir Petro Jauniškio, 
grojo operet s Vestuv s Malinovkoje pastatymuose. Prisime-
nant sen sias muzikines Šiauli  tradicijas, 1958–1959 m. Petrui 
Juodelei kilo mintis suburti simfonin  orkestr , kuriame prad jo 
groti vidurin s ir vaik  muzikos mokyklos d stytojai, moksleiviai, 
miesto stygininkai m g jai K. Zibertas, J. Spangevi ius, H. Jo-
naitis. Parengus program , koncertai-paskaitos apie muzikos 
instrumentus vyko vidurin se mokyklose, o 1958 m. lapkri io 
30 d. orkestras pirm kart koncertavo Šiauli  dramos teatro 
sal je. Art jant mokyklos dvidešimtme iui, sumanyta pastatyti 
I. Dunajevskio operet  Laisvasis v jas, tad P. Juodel  pasi-
kviet  talkinti Liud  Andriul  (g. 1922 m. Girkan i  k., Akme-
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n s r., – mir  1983 m., Taurag je), choro dirigent , kompo-
zitori , baigus  Lietuvos valstybin  konservatorij , mokykloje 
d s ius  chorvedyb . Operet s premjeroje 1959 m. balandžio 
1 d. dirigavo L. Andriulis, pastatymo meno vadovas buvo 
P. Juodel . Operet  buvo statoma mokyklos j gomis, vyko 
keturi spektakliai54. L. Andriuliui išvykus  Vilni , orkestrui m  
vadovauti P. Juodel . Kadangi mokykla netur jo tinkamos sal s 
repeticijoms, nuo ketvirt j  orkestro darbo met  repetuota Šiau-
li  kult ros nam  sal je. 1962 m. geguž s 12 d. Dramos teatre 
vyko Šiauli  simfoninio orkestro koncertas, kuriame skamb jo 
F. Šuberto Nebaigtoji simfonija, L. van Bethoveno uverti ra 
Egmontas, V. A. Mocarto Mažoji naktis muzika (I d.), dalyvavo 
solistai – 11-osios vidurin s mokyklos mokytoja Zinaida Vara-
navi ien  ir Šiauli  muzikos mokyklos d stytojas (1960–1962) 
Gytis Trink nas, buv s šios mokyklos mokinys, baig s Lietuvos 
valstybin  konservatorij . 1963 m. orkestras gavo pavyzdinio 
orkestro vard . 1966 m. P. Juodel s vadovaujamas orkestras 
sureng  koncertus Kretingoje, Naujojoje Akmen je,repetavo 
k rybin je stovykloje Palangoje. 

1966 m. P. Juodelei išvykus dirbti Vilniaus Juozo Tallat-
Kelpšos muzikos mokyklos direktoriumi, Šiauli  muzikos mokyklai 

m  vadovauti Jonas Lamauskas, Lietuvos valstybin je konser-
vatorijoje baig s fagoto specialyb . Jis taip pat per m  ir va-
dovavim  Šiauli  simfoniniam orkestrui, sureng  koncert  ne tik 
Lietuvos miestuose, bet ir Piarnu, Taline (1968), koncertavo vai-
riuose Estijos, Latvijos miestuose (1969), Baltarusijos, Ukrainoje 
(1973). 1977 m. Šiauli  simfoninis orkestras simfonini  orkestr  
konkurse už m  pirm j  viet , jam buvo suteiktas Liaudies sim-
foninio orkestro vardas55. 1978 m. orkestras pamin jo 20-met , 
o 1988 m. trisdešimtme io jubiliejui pareng  didel  klasikini  
k rini  program . P. aikovskio Koncert  fortepijonui b–moll 
atliko solistas, Šiauli  muzikos mokyklos d stytojas Romualdas 
Lukošius, skamb jo V. Gliuko, F. Šopeno, H. Veniavskio k riniai. 
Per trisdešimt met  Šiauli  simfoninis orkestras sureng  šimtus 
koncert  ir buvo puiki muzikavimo praktikos mokykla Šiauli  mu-
zikos mokyklos d stytojams ir moksleiviams. 1989 m. orkestras 
persiorganizavo  Kamerin  orkestr , veikus  1989–2003 m., grojo 
šiaulie i  pedagog  kompozitori  Algirdo Bružo, Jono Kebliko 
k rinius. 1993 m. šis kolektyvas sureng  koncert  Vokietijoje. 
Orkestrui yra dirigav  dirigentai R. Šervenikas, S. Sondeckis, 
A. Šul ys, V. Stonkus. 2000 m. J. Lamauskas suk r  Šiauli  
konservatorijos kamerin  orkestr , kuriame grojo mokyklos pe-
dagogai. Tad, kei iantis mokyklos statusui, keit si ir orkestrinio 
muzikavimo Šiauliuose tradicijos ir galimyb s. 

ŽYM S MOKINIAI, ŽYM S PEDAGOGAI

Mokykloje vairiu metu mok si Šiauli  krašte ir Šiaur s 
Lietuvoje gim  žym s meno veik jai – pianistai Gytis ir Dai-
nius Trink nai, pianist  Rima Karosait , dirigentas Saulius 
Sondeckis, kompozitoriai Julius Juzeli nas, Vytautas ir Jurgis 
Juozapai iai, Vytautas Laurušas, smuikininkai Eugenijus Pau-
lauskas, Kornelija Kalinauskait , Algirdas Stulgys, muzikolog  
Daiva Kšanien , v liau – dainininkai Gintar  Sk ryt , Liudas 
Norvaišas, kanklinink s Regina Vaišnorien , Regina Marozien . 

Šiauli  muzikos mokykla visada tur jo puiki  pedagog , 
kurie t s  pirmosios pedagog  kartos, dirbusios nuo 1939 m., 
tradicijas. Fortepijono specialyb  nuo 1952 iki 1967 m. d st  
Tessa Marija Juodelien  (v liau M. K. iurlionio men  gimnazi-
jos mokytoja), išugdžiusi nemažai pasižym jusi  mokini  – tarp 
j  dabartin  LMTA džiazo katedros ved j  prof. Art r  Anu-
sausk . Šio straipsnio autor  taip pat buvo šios pedagog s 

Šiauli  vaik  muzikos mokykloje ir Šiauli  muzikos technikume 
1960–1966 m. aukl tin . 

1955–1959 m. mokykloje d st  Dainius Trink nas (1931–
1996), 1960–1962 m. – Gytis Trink nas (1936–1963). 

1963–1974 m. fortepijono skyriaus ved ja dirbo žymi 
pianist  Veronika Vitait , LMTA profesor , daugelio (per 70) 
tarptautini  konkurs  laureat  ugdytoja, iki šiol koncertuo-
janti pianist . 

Šiauliuose susik r s ir 1964–1974 m. šiame mieste vei-
k s mokyklos pedagog  Veronikos Vitat s ir Andriaus Povi-
lai io fortepijoninis duetas per 16 koncertin s veiklos met  
met  sureng  per 300 koncert  Lietuvoje ir užsienyje. Atlik jai 
1972–1976 m. studijavo Maskvos Gnesin  instituto aspirant ro-
je. V. Vitait  koncertavo ir su Šiauli  muzikos mokykl  baigusiais 
Algirdu Stulgiu, Sauliumi Sondeckiu. 

1952–1956 m. Šiauli  muzikos mokykloje mok si, o v liau, 
baig s Lietuvos valstybin  konservatorij , dirbo (1961–1973) chor-
vedys Vytautas Žvirblis (Veronikos Vitait s sutuoktinis), vadovav s 
daugeliui Šiauli  miesto choro kolektyv , dirigav s dain  švent -
se. V liau jo mokiniai buvo Martynas Staškus, Dainius Stumbras. 

MUZIKOS TEORIJOS, STYGINI  IR PU IAM J  INSTRUMENT  
SPECIALYBI  D STYTOJAI

1967–1970 m. Šiauli  muzikos technikume teorines dis-
ciplinas d st  kompozitoriai Algimantas Kubili nas, Jonas Ke-
blikas, muzikologas Liudas Šaltenis. 

Šiauli  aukštesniojoje muzikos mokykloje 1966–1969 m. 
dirbo violon elininkas Kazimieras Kalibatas (g. 1938 Pakruo-
jo r. – mir  2015 m. Vilniuje ), mok sis šioje muzikos mokykloje 
1954–1956 m. K. Kalibatas v liau k r  21 folklorin  ansam-
bl , jiems vadovavo, rinko tautosak , 1992–1998 m. jis buvo 
Žiemgalos draugijos prezidentas, v liau – viceprezidentas. 
1992–2000 m. v l dirbdamas Šiauli  konservatorijoje, Šiauli  
pedagoginiame institute, Kalibatas griež  Šiauli  kameriniame 
orkestre ir fortepijoniniame trio. Pareng  (su kitais autoriais) 
monografijas Linelius roviau, dainavau (1990), Pakruojo apy-
link s (1996), Lygumai. Sta i nai (2001) ir kt. 

1939–1967 m. Šiauli  muzikos mokykloje d st  smuikinin-
kas, choro dirigentas, pedagogas Viktoras Jauniškis (g. 1907 m. 
Maskvoje – mir  1990 m. Šiauliuose). 1925–1932 m. jis mo-
k si Klaip dos muzikos mokykloje. 1929–1939 m. vadovavo 
draugijos Santara chorams Klaip doje, Kretingoje, Priekul je 
ir Sauguose. D st  Šiauli  muzikos mokykloje (su pertrauka 
1944–1947 m., kai griež  Kauno muzikinio teatro orkestre), grie-
ž  antruoju smuiku mokyklos styginiame kvartete. Buvo Šiauli  
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miesto dain  šven i  organizatorius, dalyvis, chor  vadovas. 
Šiauli  muzikos mokykloje atidaryta jo vardo auditorija (2007). 

Šiauli  aukštesniojoje mokykloje d st  smuikininkas Algirdas 
Stulgys (g. 1938 m. Tauraki  k., Šiauli  r.). 1963 m. jis baig  
Maskvos P. aikovskio konservatorij , 1966 m. – šios konserva-
torijos aspirant r . V liau jis grojo Lietuvos valstybiniame kvartete 
(nuo 1979 m.), koncertavo daugelyje Europos šali  ir Japonijoje. 

Variniais pu iamaisiais, smuiku, violon ele, akordeonu 
1945–1975 m. mok  groti Stasys Jautakas (g. 1906 m. Rygo-
je – mir  1975 m. Šiauliuose). Violon elininkas, kapelmeisteris, 
pedagogas jis 1930 m. Šiauliuose baig  A. Likerausko priva i  
muzikos mokykl . 1925–1936 m. griež  Lietuvos kariuomen s 
aštuntojo p stinink  pulko orkestre Šiauliuose. 1949–1950 m. 
buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas. 1945 m. k r  
mokyklos pu iam j  orkestr , iki 1966 m. jam vadovavo. Jam 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardas (1965). 

Nuo 1974 m., baig s Lietuvos valstybin  konservatori-
j , pu iam j  instrument  skyriuje d st  Virginijus Stonkus 
(g. 1951 Biržuose), vadovavo ir pu iam j  orkestrui. 1981–
1996 m. jis buvo Šiauli  miesto profesionalaus pu iam j  or-
kestro dirigentas, meno vadovas. Su šiuo orkestru koncertavo 
Pranc zijoje, Švedijoje, Olandijoje, tapo Respublikinio pu ia-
m j  orkestr  s skrydžio Šiauliai–96 meno vadovu, mušam j  
instrument  muzikos festivali  (nuo 1996 m.) Šiauliuose inicia-
toriumi ir vienu iš organizatori . 

LIETUVI  ETNINI  INSTRUMENT  SPECIALISTAI

Kankli  specialyb  ir dirigavim  1952–1966 m. d st  Petras 
Juodel  (g. 1924 m.), birbyn  –1955–1980 m. – Jurgis Pipiras 
(g. 1920 m. Kretingoje – mir  2006 m. Šiauliuose). 1955 m. 
jis baig  Klaip dos muzikos mokykl . Nuo 1957 m. vadovavo 
Šiauli  liaudies instrument  orkestrui, dešimt met  buvo Šiauli  
liaudies dain  ir šoki  ansamblio (v liau Jovaro) orkestro vadovu. 

Nuo 2002 m. Sauliaus Sondeckio mokykloje dirba tarp-
tautini  konkurs  laureat  mokytoja (nuo 2007 m. – mokytoja 
metodinink ) Regina Marozien . Ji yra tarptautinio P. Stepulio 
kamerini  liaudies instrumentin s muzikos ansambli  konkur-

so Šiauliuose (2004, 2008, 2013), tarptautinio vaik  ir jaunimo 
tautin s muzikos festivalio T to Šiauliuose (2001, 2006, 2009) 
organizator , dain  šven i  dirigent , respublikinio Jono Šve-
do liaudies instrument  atlik j  konkurso žiuri nar  (2005, 
2007, 2009), X tarptautinio akademin s muzikos konkurso 
J rmaloje (Latvija) žiuri nar  (2009), kankli  trio Aušrin  nar  
(nuo 2000). Kaip solist  dalyvavo tarptautiniame Jono Šve-
do liaudies instrumentin s muzikos festivalyje (Vilnius, 2006, 
2008), tarptautiniame Tytuv n  vasaros festivalyje (Šiauliai, 
2004), tarptautiniame Pärnu Kannel festivalyje (Estija, 2005). 
Yra grojusi solo, pritariant Klaip dos kameriniam orkestrui (dir. 
R. Šervenikas), Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui 
(dir. D. Povilionis). Regina Marozien  yra daugelio kompozi-
toriaus A. Bružo k rini  kankl ms pirmoji atlik ja. Kanklinink , 
beje, apgyn   humanitarini  moksl  daktaro disertacij , d sto 
ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

CHORO DIRIGAVIMO PEDAGOGAI

Choro dirigavimo specialyb  1958–1981 m. Šiauli  aukš-
tesniojoje muzikos mokykloje d st  Romanas Andriuškevi ius 
(g. 1931 m. Trakiški  k., Marijampol s r., – mir  1997 m. ten 
pat). 1958 m. baig s Lietuvos valstybin  konservatorij , 1959–
1977 m. jis vadovavo moksleivi  choro studijai. Nuo 1960 m. 
buvo Šiauli  miesto dain  šven i , 1978 m. ir 1983 m. respubli-
kini  moter  ir vyr  chor  s skrydži  dirigentas, 1981–1983 m. 
d st  Šiauli  pedagoginiame institute. Vadovavo Šiauli  tele-
vizori  gamyklos vyr  chorui Tauras (1974–1983), su juo kon-
certavo Vokietijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje. 

Choro dirigavim  d st  ir Pranas Jankauskas (g. 1929 m. 
Grincagal s k., Kupiškio r.), 1959 m. baig s Lietuvos valstybi-
n  konservatorij . Suorganizavo miesto jaunimo mišr j  chor , 
1969–1970 m. jam vadovavo, d st  ir Šiauli  pedagoginiame 
institute, 1959–1963 m. buvo student  mišraus choro, 1963–
1971 m. mergin  choro Pavasaris meno vadovas ir dirigentas. 
Buvo miest  dain  šven i  vyr. dirigentas, respublikini  dain  
šven i , student  dain  šven i  Gaudeamus konsultantas ir 
dirigentas, vyr. dirigentas.
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Nuo 1948 m. Šiauli  aukštesniosios muzikos mokyklos 
choro dirigavim  d st  ir Bronius Sližys (g. 1915 m. Trau-
pyje, Anykš i  r. – mir  2004 m. Vilniuje). 1944–1948 m. jis 
mok si Kauno konservatorijoje. Šiauli  muzikos mokykloje 
1949–1953 m. ir 1967–1970 m. vadovavo moksleivi  choro 
studijai. Vadovavo miesto chorams: Elnio gamybinio susivie-
nijimo, medicinos darbuotoj , R tos fabriko, J. Janonio viduri-
n s mokyklos, Pedagoginio instituto, Pieno kombinato ir Vairo 
gamyklos jungtiniam mišriam chorui ir kt. Buvo Šiauli  miesto 
dain  šven i  organizatorius ir dirigentas, respublikini  dain  
šven i  konsultantas. 

Šiauli  muzikos mokykloje 1952–1956 m. mok si, o v liau, 
baig s Lietuvos valstybin  konservatorij , dirbo (1961–1973) 
chorvedys Vytautas Žvirblis, vadovav s daugeliui Šiauli  miesto 
choro kolektyv , dirigav s dain  švent se. 

1973–1986 m. Šiauli  aukštesniosios muzikos mokyklos 
d stytoja dirbo c h o r v e d  D a n u t  D u m b r a i t - V a i -

i u l i o n i e n  (g. 1944 m. Kaune), 1967 m. baigusi Lietuvos 
valstybin  konservatorij . Nuo 1974 m. ji – Šiauli  senosios muzi-
kos ansamblio Polifonija chormeister , nuo 1986 m. – valstybinio 
choro Polifonija dirigent , nuo 1992 m. dirbo Šiauli  universitete. 
Dirigavo apie 1500 koncert  Lietuvoje ir užsienyje (Švedijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Ita-
lijoje, Bulgarijoje ir kt). Pirmosios Baltijos ir Šiaur s šali  dain  
švent s vyr. dirigent  (Ryga, 1995), chor  konkurs  žiuri nar . 

1980–1986 m. Šiauli  aukštesniosios muzikos mokyklos 
d stytojas buvo ir choro dirigentas Sigitas Vai iulionis (g. 
1948 m. Vilniuje), 1971 m. baig s Lietuvos valstybin  kon-
servatorij . 1973–1975 m. vadovavo Jovaro ansamblio chorui, 
1984–1990 m. – televizori  gamyklos vyr  chorui Tauras, k r  
Šiauli  kamerin  chor  Polifonija (1974), 1986–2005 m. – šio 
choro meno vadovas ir vyr. dirigentas. Su choru koncertavo 
Brazilijoje, Argentinoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, 
Rusijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kt. Pasaulio lietuvi  dain  šven i  
dirigentas (1994, 1998). Nuo 1978 m. – Šiauliuose rengiam  
tarptautini  religin s muzikos festivali  iniciatorius ir meno va-
dovas. Šiauli  miesto ir regiono dain  šven i  dirigentas ir 
konsultantas (nuo 1973). 

AKORDEONO VIRTUOZ  UGDYTOJA

Mokytoja ekspert  Maryt  Markevi ien , buvusi Šiauli  
aukštesniosios muzikos mokyklos absolvent , baigusi Lietuvos 
muzikos akademij , nuo 1978 m., jau 37-erius metus, dirbdama 
Šiauli  muzikos mokykloje, išugd  per 20 tarptautini  konkurs  
laureat . Žinomiausi – Martynas Levickis, Romas Mork nas, Tadas 
Motie ius, Egl  Bartkevi i t , keturi jos mokiniai tapo Karalien s 
Mortos premijos laureatais, du – diplomantais. 2013 m. jai teiktos 
miesto Garb s pilie io regalijos. Ji taip pat moko diriguoti bei 
groti ansamblyje ir orkestre. Ji yra tarptautini  festivali -konkur-
s  Šiauliuose Linksmasis akordeonas, kuriuose dalyvauja šimtai 
atlik j , iniciator , organizator  ir dirigent , viena iš tarptautinio 
akordeonist  orkestro Baltijos tremolo k r j . Už nuopelnus Lie-
tuvai Maryt  Markevi ien  Lietuvos Respublikos Prezidento Val-
do Adamkaus dekretu apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikš io 
Gedimino ordino medaliu. 2010 m. jai suteiktas Met  šiauliet s 
vardas. Taip pat jai suteikta Šiauli  miesto kult ros ir meno premija 
už aukš iausius jos mokini  laim jimus Lietuvos ir tarptautiniuose 
konkursuose. Mokytoja žiniasklaidoje rašo apie Lietuvos ir Šiau-
li  krašto akordeonist  veikl  ir j  pasirodymus tarptautiniuose 
konkursuose. Akordeon  šioje mokykloje taip pat d sto Jonas 
Markevi ius, moko pa ius jauniausius mokyklos mokinius. 

NEBL STANTIS KULT ROS ŽIDINYS

Pastaraisiais metais mokykl  garsina pianist  Meidein  
Mickevi i t , akordeonininkai Egl  Bartkevi i t  ir labiausiai 
žinomas pasaulyje Martynas Levickis. 

Jaunuosius pianistus s kmingai ugdo mokytoja ekspert  
Laima Mameniškyt , vyr. mokytoja Olga Popova, mokytojos 
Marija Kaubrien , Irina Tautkuvien , Kristina Juci t . 

Šiauli  muzikos mokykla nuo 1939 m. visuomet gars jo 
kaip sp dingas menin s kult ros židinys. ia dirbo iškil s 
XX a. Lietuvos menininkai Juozas Karosas, Stasys Vaini nas, 
Ignas Prielgauskas, Jonas Byra. Mokyklos pedagogai visais 
laikais buvo gij  aukšt j  universitetin  muzikin  išsilavinim , 
buvo baig  mokslus Lietuvos ir užsienio aukštosiose muzikos 
mokyklose, nuolat tobulinosi ir koncertavo. Ir prieškariu, ir net 
Antrojo pasaulinio karo metais jie reng  koncertus, muzikini  
spektakli  pastatymus Šiauli  dramos teatre, nuvykdavo net  
tolimesnius miestelius. Šiems tikslams nuolat suburdavo sim-
fonin  orkestr , ansamblius. 1958 m. sik r  Šiauli  simfoninis 
orkestras, kuris veik  30 met , v liau buvo reorganizuotas  
Šiauli  kamerin  orkestr .  koncertin  veikl  nuolatos buvo 
traukiami ir mokyklos mokiniai: jie koncertuodavo kaip solistai, 
buvo kvie iami  mokyklos kolektyvus ir  kolektyvus, veiku-
sius už mokyklos rib , bet ir juose grojo mokyklos pedago-
gai. Muzikos mokyklos pedagogai nuolat koncertuodavo kaip 
solistai (S. Vaini nas, I. Prielgauskas), v liau tradicijas t s  
Vitait , Povilaitis. Daugelis pedagog  buvo žym s kolektyv  
vadovai (Juodel , Lamauskas, Žvirblis), muzikini  rengini , 
dain  šven i  organizatoriai ir dirigentai (Juodel , Vai iulionis, 
Vai iulionien ), patys dalyvavo tarptautiniuose konkursuose 
(Regina Marozien ) ir pareng  puiki  tarptautini  konkurs  
laureat  (Maryt  Markevi ien ). 

Kei iasi mokyklos statusas, ji ple iasi, jai suteikiamas 
Sauliaus Sondeckio men  gimnazijos vardas. Šiauli  muzikos 
mokyklos mokytoj  aukšt  profesin  lyg  ir šiandien patvirtina 
jos mokini  pasiekimai tarptautiniuose konkursuose ir pripaži-
nimas Lietuvoje. 
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Virginija Apanavi ien  

ŠIAULIAI MUSIC SCHOOL 

Summary
The beginning of Šiauliai Music School’s activities is related to the ac-

tivities of Klaip da Music School when it was moved to Šiauliai as in 1939 
Klaip da region was incorporated into Nazi Germany. However, in Šiauliai 
during the third and fourth decades of the 20th century an intensive musical 
life went on. There worked some educated musicians, who developed the 
musical culture of the city, led musical ensembles. 

In recent years, pianist Medein  Mickevi i t , accordionists Egl  
Bartkevi i t  and famous in the world Martynas Levickis have made the 
school known. 

Expert teacher Laima Mameniškyt , teachers Olga Popova, Marija 
Kaubrien , Irina Tautkuvien  and Kristina Juci t  successfully develop 
young pianists’ talents. 

Since 1939, over three quarters of the century Šiauliai Music School 
has always been known as an impressive cultural center. Here worked 
eminent Lithuanian musicians of the 20th century Juozas Karosas, Stasys 
Vaini nas, Jonas Byra and Ignas Prielgauskas. School teachers had ac-
quired a university degree in musical education, completed their studies 
in Lithuania and foreign high schools, constantly studied and performed. 
During the pre-war and even World War II years, they initiated concerts and 
musical performances in Šiauliai Drama Theatre, visited the smaller towns. 
For these purposes they would organize a symphonic orchestra, ensem-
bles, and in 1958 founded Šiauliai Symphony Orchestra, which performed 
for 30 years and later was reorganized into Šiauliai Chamber Orchestra. 
The school students were included to participate in the concerts: they gave 
concerts as soloists, were invited to the school and city music collectives; 
the school teachers also played in them. Vaini nas and Prielgauskas regu-
larly gave concerts as soloists, Vitait  and Povilaitis continued this tradi-
tion. Many teachers were famous ensemble leaders (Juodel , Lamauskas, 
Žvirblis), organizers and conductors of musical events and song festivals 
(Juodel , Vai iulionis, Vai iulionien ), participated in international competi-
tions (Regina Marozien ), their students became winners of international 
competitions (Maryt  Markevi ien ). 

The school changes its status, now it is named Šiauliai Saulius Son-
deckis School of the Arts. Students’ achievements in international com-
petitions and their recognition in Lithuania show high professional level 
of their teachers. 
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Lietuvos muzikos ir teatro akademija
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