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II – ASIS RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ 

FESTIVALIS „LINKSMASIS PRATIMĖLIS“ 
 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Respublikinis muzikos ir meno mokyklų festivalis „Linksmasis pratimėlis“  

(toliau – Festivalis) – antrą kartą organizuojamas renginys, vykstantis kas dvejus metus. 

 Festivalio nuostatai nustato tikslą, uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo sąlygas.  

II. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 Ugdyti moksleivių meninę saviraišką, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant 

galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje; 

 Ugdyti mokinių artistiškumą, pilnavertiškumą bei pasitikėjimą savimi; 

 Lavinti jaunųjų atlikėjų sceninę patirtį ir ansamblinį pojūtį; 

 Plėtoti mokytojų žinias, bendradarbiavimo praktiką ir dalykinę kompetenciją. 

III. FESTIVALIO VIETA IR LAIKAS 

 2019 m. vasario 9 d. 10 val. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla,  

Dariaus ir Girėno 16, Vilnius. 

 Festivalio dalyvių registracija 2019 vasario 9 d. 9:30 val.  

 

 



IV. FESTIVALIO SĄLYGOS 

1. Pasirinkti vieną R. Kašponio „Solfedžio“ knygos 1 – 4 klasės pratimą ir jį solfedžiuoti. 

2. Solfedžiuojant galima pritarti: 

 ritmuojant; 

 muzikuojant įvairiais ritminiais ar melodiniais muzikos instrumentais; 

 solfedžiuoti a cappella vienam ar su draugais. 

3. Pratimą atlikti reikiamu tempu, nurodytais štrichais, dinamika ir kt. 

4. Pageidautina: 

 originalumas; 

 apranga; 

 judesiai; 

 kūrinio charakteris. 

5. Pratimą galima kartoti ne daugiau nei 3 kartus. 

6. 197 pratimas (liet.l.d. „Oi tu stazde, strazdeli“, harm. J. Tallat – Kelpšos) yra privalomas. 

Jį atliksime kartu, renginio pabaigoje. 

V. FESTIVALIO DALYVIAI 

Vilniaus miesto ir apskrities muzikos ir meno mokyklų 1 – 4 klasių solfedžio grupių moksleiviai. 

Ansamblio dalyvių skaičius iki 6 asmenų. 

VI. APDOVANOJIMAI 

Festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis. 

Vertinimo komisija nominacijomis išskirs ypač puikiai pasirodžiusius ansamblius. 

VII. PRAKTINĖ VEIKLA MOKSLEIVIAMS IR MOKYTOJAMS  

Laukiant komisijos vertinimo vyks interaktyvi pamoka - seminaras „Solfedžio – įdomu, 

reikalinga, naudinga?“. Po apdovanojimų mokytojus pakviesime puodeliui kavos ar arbatos,  

kartu aptarsime praėjusio renginio veiklas, rezultatus ir tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.  



VIII. BENDROSIOS SĄLYGOS 

Paraiškas festivaliui pateikti kviečiame iki 2019 m. sausio 14 d. (anketa pridedama) el. paštu: 

jonusomm.solfedzio@gmail.com. Festivalio eiga ir programa dalyviams bus išsiųsti į nurodytą 

el. paštą iki 2019 vasario 4 d.. Dalyvių skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija. 

Festivalio dalyvio mokestis 5 eurai. Seminaro trukmė - 2 valandos, kaina 5 eurai. 

Apmokant pavedimu BŪTINAI nurodyti: 

 Dalyvio mokestis Respublikiniam muzikos ir meno mokyklų festivaliui 

„Linksmasis pratimėlis“ už Mokyklos Mokyklėlės ansamblio narius Petrą 

Petraitį ir Joną Jonaitį.  

Mokestį pervesti:  

VšĮ Muzikos sala 

K. Kalinausko g. 11-14, LT-03107 Vilnius  

Įmonės kodas 304869939  

AB DNB bankas  

Sąskaitos nr.: LT684010051004301704 

Dėl išankstinių sąskaitų faktūrų kreiptis telefonu +37060869538 arba el. paštu 

vaitkiene.egle@gmail.com 

 Dalyvio mokesčio mokėjimą patvirtinančius dokumentus prašome atsiųsti kartu su 
anketa/-omis iki 2019 m. sausio 14 d. jonusmm.solfedzio@gmail.com . 

 Dalyvio mokestį galite sumokėti ir festivalio dieną registracijos metu. 

IX. PAGRINDINIAI FESTIVALIO ORGANIZATORIAI 

Festivalio organizatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos teorijos metodinės grupės mokytojos 

Aušra Kiuraitė - Svilainienė, Valdereza Bužinskienė ir Jūratė Ruzgienė. 

Festivalio koordinatorės: 

Aušra Kiuraitė – Svilainienė +370 686 40727; 

Jūratė Ruzgienė jonusomm.solfedzio@gmail.com . 

Festivalio kuratoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė; 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Jolanta Žiemelienė. 
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X. PAPILDOMA INFORMACIJA ATVYKSTANTIEMS 

Už atvykstančių mokinių saugumą ir drausmę atsakingi lydintys asmenys arba mokinių tėvai. 

Po apdovanojimo ceremonijos mokinių lauks vaišės. 

Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti Festivalio nuostatus. 

Daugiau informacijos el.paštu: jonusomm.solfedzio@gmail.com. 

Informacija apie festivalį pateikta Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos internetinėje 

svetainėje www.jonuso.lt  

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla 

tel. (8-5) 269 54 57 
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