
      
 

 

VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ 

ANSAMBLIŲ IR SOLISTŲ FESTIVALIS 

„PAVASARIO DIVERTISMENTAS“ 
 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Skatinti muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų specialybių mokinių ir jų 

pedagogų bendradarbiavimą, dalintis kūrybine bei profesine patirtimi. 

2. Propaguoti ansamblinį muzikavimą pučiamaisiais instrumentais. 

3. Sudaryti palankias sąlygas mokiniams muzikuoti, ugdyti sceninę patirtį. 

4. Lavinti kūrybinę saviraišką, kūrybiškumą, muzikinius gebėjimus. 

5. Plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę veiklą ir dalykinę kompetenciją.  

 

II. LAIKAS IR VIETA 

1. Festivalis vyks 2022 m. balandžio 02 d. 11.00 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“, 

Taikos g. 47 (Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos 3 aukšte).  

2. Festivalio dalyvių registracija 10.00–10.50 val. 

 

III. DALYVIAI  

1. Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų ansambliai, solistai bei 

jų vadovai/mokytojai. Ansamblių sudėtyje gali būti ir kitų specializacijų atlikėjų.  

2. Ansamblio dalyvių skaičius neribojamas. 

3. Ansamblio pagrindinė sudėtis turi būti sudaryta iš muzikos ar meno mokyklos mokinių. 

Esant poreikiui, pedagogas (ar koncertmeisteris) gali groti kartu su mokiniais, kaip 

pagalbinis atlikėjas. 

 

IV. FESTIVALIO SĄLYGOS 

1. Dalyviai groja po vieną-du kūrinius iš gaidų arba mintinai.  

2. Programoje atliekama įvairių epochų, lietuvių ar užsienio kompozitorių muzika. Kūrinys 

gali būti originalus arba aranžuotas.  

3. Pasirodymui skiriama iki 5 minučių.  

4. Dalyvių pasirodymų tvarką nustato organizatoriai.  

5. Dalyvio (vieno asmens) mokestis 5 eurai parama festivaliui. Mokestis mokamas 

AB Luminor bankas, sąskaitos Nr. LT 68 4010 0424 0395 1807, 

gavėjas BĮ „Skaitlis“ arba registracijos metu. 

Pervedant įmoką nurodykite, kad tai yra parama Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

pučiamųjų instrumentų festivaliui ir festivalyje dalyvaujančio ansamblio 

vadovo/mokytojo vardą, pavardę. 
6. Paramos pervedimams sąskaitos-faktūros neišrašomos. 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

direktoriaus 2022 m. vasario 21 d.  

įsakymu Nr. V-15 

 



7. Išsami festivalio programa ir dalyvių pasirodymo tvarka bus paskelbta mokyklos 

internetinėje svetainėje adresu www.lyramm.lt, likus 3 dienoms iki festivalio. 

 

 

V. APDOVANOJIMAI 

1. Festivalio dalyviams ir mokytojams bus įteikti padėkos raštai. 

2. Originaliausiai pasirodęs ansamblis ar solistas bus apdovanoti prizais. 
 

 

VI. ORGANIZATORIAI 

FESTIVALĮ ORGANIZUOJA –Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 

FESTIVALIO KURATORIUS – 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius Gintautas Smolskas 

FESTIVALIO KOORDINATORIUS – 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Subačius 

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI: 

 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ Liaudies instrumentų specializacijos  

mokyt. ekspertė, hum. m. dr. Vida Palubinskienė, tel. +370 699 91180; 

wtarnauskaite@yahoo.com 

 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ Pučiamųjų instrumentų specializacijos vyr. mokytoja 

Loreta Rutkauskaitė, tel. +370 674 32085; rutkauskaite.loreta@gmail.com 

 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ Pučiamųjų instrumentų specializacijos vyr.  

mokytoja Laima Šulskutė, tel. +370 699 62688; laimaro@gmail.com 

 Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ Pučiamųjų instrumentų specializacijos mokytojas 

metodininkas Danielius Žimkus, tel. +370 699 05252; danielius.zimkus@gmail.com 

 

VII. FESTIVALIO INFORMACIJA 

1. Festivalio dalyvių paraiškas siųsti el.  paštu wtarnauskaite@yahoo.com iki 2022 m. kovo 

15 d. 

2. Dalyviai, pateikę paraišką dalyvauti festivalyje, sutinka, kad jų asmens duomenys, – 

vardas ir pavardė, – be atskiro sutikimo būtų skelbiami viešai. 

3. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir/ar papildyti festivalio nuostatus bei programą. 
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