
PATVIRTINTA 
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos 

direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. 
įsakymu Nr. V-9 

 

 

 

 

 

XII tarptautinės Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir 

mušamųjų instrumentų konferencijos 

NUOSTATAI 

    

 

I.   Konferencijos tikslai ir uždaviniai 

 

          Puoselėti ir propaguoti pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų muzikos žanrą. 

          Plačiau supažindinti mokytojus su pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų repertuaro įvairove.  
          Plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją. 

          Skatinti mokytojus bendrauti tarpusavyje ir dalintis patirtimi. 

 

II. Konferencijos organizatoriai 

 

          Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla,  

          VšĮ Muzikos sala 

 

III. Konferencijos partneriai 

 

   Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

  UAB Megatonas 

   

     

IV. Konferencijos vieta ir laikas 

 

          ZOOM platforma 

          2021 m. vasario 19 - 20 d. 
          Prisijungimas vyks nuo 9:00 val., konferencijos pradžia 9:15 val. 

             Kaip prisijungti prie ZOOM programėles galite rasti šioje nuorodoje:   
            https://www.jonuso.lt/prisijungimas-prie-zoom-nuotolinio-darbo-programos/  
 

 

 

https://www.jonuso.lt/prisijungimas-prie-zoom-nuotolinio-darbo-programos/
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V. Konferencijos planas  

 Konferencija vyks dvi dienas 

2021-02-19  I konferencijos diena 

9:00 val. Prisijungimas  

9:15 val. Konferencijos I dienos atidarymas ir dalyvių pristatymas. 

  Pranešimai: 

 

9:30 – 11:00  Effective Exercises on 5 Octaves (Efektyvi penkių oktavų pratimų sistema)   

József Bazsinka Jr., tūba (Vengrija) – Budapešto St. Stephen King muzikos mokyklos 

tūbos ir kamerinės muzikos mokytojas, varinių pučiamųjų kvinteto „In Medias Brass“ 

įkūrėjas. 

 
11:10 – 12:40 „Paslėptos“ žinios 

                        Vytautas Sriubikis, fleita (Lietuva) – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos   

                        mokytojas, LNOBT simfoninio orkestro artistas, fleitų grupės koncertmeisteris, solistas. 

 

13:00 – 13:45 Jaunųjų atlikėjų psichologinių įgūdžių lavinimas 

                      Martynas Bražas, trombonas (Lietuva)  - Panevėžio Vytauto Mikalausko menų   

            gimnazijos mokytojas, Panevėžio miesto simfoninio orkestro ir pučiamųjų instrumentų  

orkestro dirigentas. 

 

13:50 – 14:35 „Grįžtamieji mokymai” trimitininko meistriškumo tobulinime 

Augustinas Malikėnas, trimitas (Lietuva) – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos 

mokytojas, LNOBT simfoninio orkestro artistas, varinių pučiamųjų kvinteto „Brass spalvos“ 

narys.                        

 

 14:35 – 16:00 val. Diskusijos, refleksijos. 

 

 

 

2021-02-20  II konferencijos diena 

9:00 val. Prisijungimas 

9:15 val. Konferencijos II dienos atidarymas ir dalyvių pristatymas 

 Pranešimai:  

 

9:30 – 11:00 Various Methodological Solutions Through Interpretation  

(Metodiniai sprendimai, paremti interpretacija) 

                       Guntis Kuzma, klarnetas (Latvija) – Latvijos Jāzeps Vītols muzikos akademijos docentas, 

                       LNSO dirigentas. 

 
11:10 – 12:40 Melodinių mušamųjų instrumentų edukacija. Metodiniai ypatumai. 

                       Andrius Rekašius, mušamieji (Lietuva) - LNF simfoninio orkestro mušamųjų grupės   

https://www.jvlma.lv/en
https://www.jvlma.lv/en


3  

                       koncertmeisterio pavaduotojas, šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ narys   
                       perkusijos ansamblio „Giunter Percussion“ narys.                        

 

13:00 – 13:45  Sekmadieninio vario dūdų orkestro mokymo groti metodika 

Vaiva Putriūtė, trimitas (Lietuva) – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos 

mokytoja, VRM reprezentacinio pučiamųjų instrumentų orkestro narė, „Sekmadieninio 

vario dūdų orkestro“ koncertmeisterė. 

 

13:50 – 14:35 Džiazo muzikos elementų ugdymo metodų apžvalga pradedantiesiems 

Vytautas Skudas, trimitas (Lietuva) – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos 

mokytojas, džiazo atlikėjas. 

                        

14:35 – 16:00 val. diskusijos, refleksijos. 
 

 

 

VI. Bendrosios sąlygos 

 

Dalyviams ir klausytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

Kaina – 15 €.  

Dalyvių registracija vyksta tinklapyje http://registracija.jonuso.lt/ užpildant registracijos anketą.  

Į el. paštą̨ bus atsiųstas registracijos patvirtinimas su nurodytais mokėjimo rekvizitais.  

Dalyvio mokestis pervedamas iki 2021 m. vasario 15 d. 

Prisijungimo nuorodos bus išsiųstos konferencijos išvakarėse 2021 m. vasario 18 d. 

Registruojantis prašome tiksliai nurodyti asmeninį elektroninį paštą̨, į jį bus siunčiami 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir prisijungimo nuoroda. 
 

 

Konferencijos koordinatoriai: 

 

Audrius Stasiulis -  Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų 

metodinės grupės pirmininkas, mokytojas ekspertas, tel. +370 687 32513,  

                                  el. paštas: audrius.sta@jonuso.lt (bendra informacija); 
 

Dovilė Bagdonaitė - Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės mokytoja  
ekspertė, tel. +370 650 90743, el. paštas: dovile.bag@jonuso.lt (bendra 

informacija); 
 
Vaiva Putriūtė  -  Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės 

grupės mokytoja, tel. +370 615 42540, el. paštas: vaiva.put@jonuso.lt (registracija 

ir pažymėjimų išdavimas); 
 
Vygintas Vilutis –  Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos  IT specialistas tel. +370 671 03803   
                                 el. paštas: vilutis.vygintas@gmail.com (IT klausimai); 

 

Vilius Kalvėnas –  Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos mokytojas; 
 

Rimantas Ramanauskas – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos mokytojas ekspertas. 
 

 
 

 

 

http://registracija.jonuso.lt/
mailto:audrius.sta@jonuso.lt
mailto:dovile.bag@jonuso.lt
mailto:vaiva.put@jonuso.lt
mailto:vilutis.vygintas@gmail.com
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Konferencijos kuratoriai: 

 

Tomas Vaišė – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius 

 

Eglė Vaitkienė – VšĮ Muzikos sala direktorė 
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