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PATVIRTINTA 
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos 
direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. 
įsakymu Nr. V - 1 

 
XII Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų festivalis, 

skirtas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos  
pučiamųjų instrumentų orkestro 55-mečiui  

 
NUOSTATAI 

 
I. Festivalio tikslai ir uždaviniai. 

1. Puoselėti ir propaguoti pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų muzikos žanrą. 
2. Plačiau supažindinti jaunuosius atlikėjus su pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų repertuaro įvairove ir 

plėsti jį, įtraukiant šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių muzikinius kūrinius. 
3. Lavinti jaunųjų atlikėjų sceninę patirtį ir ansamblinį pojūtį. 
4. Plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją. 
5. Paminėti Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro 55 metų 

jubiliejų. 
 

II. Festivalio vieta ir laikas. 

2022 m. vasario 17 d. solistų diena ZOOM nuotolinio darbo platformoje; 
2022 m. vasario 18 d. ansamblių diena ZOOM nuotolinio darbo platformoje; 
2022 m. gegužės 15 d. orkestrų diena ir Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų 
orkestro 55 metų jubiliejinis koncertas Vilniaus rotušėje. 
 
 
III. Festivalio sąlygos. 

• Festivalio dalyviai solistai įrašo po vieną laisvai pasirenkamą kūrinį (pageidautina atmintinai), 
ansambliai po du laisvai pasirenkamus kūrinius. Galima naudoti fonogramas.  

• Vaizdas turi būti nufilmuotas horizontaliai. Pradžioje ir pabaigoje palikti po 5 sekundes tylos laiko, 
skirto montavimui, ir įkelti į Youtube platformą.  

• Programoje grojama įvairių epochų muzika (pageidautini lietuvių kompozitorių kūriniai).  
• Kiekvienam solistui ir ansambiui skiriamos 3-5 minutės.  
• Dalyvių skaičius bus ribojamas, solistų – 70, ansamblių – 50. Pirmenybė teikiama anksčiau 

užsiregistravusiems dalyviams. 
• Pasirodymus vertins kompetentinga komisija, kuri atrinks geriausiai pasirodžiusius dalyvius.  

 



2 

 

IV. Festivalio dalyviai. 

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bei kitų mokymo įstaigų moksleiviai, besimokantys groti pučiamaisiais 
ir mušamaisiais instrumentais, pučiamųjų ir mišrių instrumentų ansambliai bei kviestiniai pučiamųjų 
instrumentų orkestrai. 

V. Festivalio svečiai. 
 
Festivalio metu vyks žinomų Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertai bei meistriškumo pamokos: 
 
Vytautas Giedraitis (klarnetas) – LNOBT simfoninio orkestro solistas, klarnetų grupės koncertmeisteris. 
 
Stefano Berlutti (Italija, valtorna) – LNOBT simfoninio orkestro solistas. 
 
LNOBT simofoninio orkestro medinių pučiamųjų kvintetas 
Karolina Daukšienė (fleita) 
Linas Šalna (obojus) 
Vilius Kalvėnas (klarnetas) 
Robertas Šidiškis (fagotas) 
Vytenis Matutis (valtorna) 
 
Sonum Brass Trio  
Tomas Karka (altinis, tenorinis trombonai) 
Valentas Marozas (tenorinis, bosinis trombonai) 
Sergijus Kirsenka (tūba, chimbasso) 
 
VI. Apdovanojimai. 

Festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, festivalio laureatai - specialiomis dovanomis. Festivalio 
laureatai bus paskelbti iš karto po pasirodymų. 

VII. Bendros sąlygos. 

• Paraiškos į festivalį teikiamos ir dalyvio mokesčio apmokėjimas vykdomas Paysera sistemoje iki 
2022 m. sausio 30 d.  
Registruojant ansamblį, prašome atlikti vieną mokėjimą už visus ansamblio narius, pasirenkant 
ansamblio narių skaičių.  

• Registracija ir apmokėjimas norint gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą vykdomas Paysera 
sistemoje iki 2022 m. vasario 15 d. 

• Festivalio programa ir prisijungimas prie ZOOM dalyviams bus išsiųstas el. paštu po vasario 10 d. 
• Sąskaitos faktūros išrašomos perkant bilietus Paysera sistemoje (pažymėjus laukelį, jog reikalinga 

sąskaita faktūra) ir atsiunčiamos nurodytu el. paštu. Sąskaitoje faktūroje įveskite įstaigos, kuri 
Jums apmokės dalyvio mokestį, duomenis. 

• Dalyvauti renginyje galima tik tuo atveju, jei dalyvis (vyresnis nei 14 m.) ar dalyvio tėvų pareigų 
turėtojas (jei dalyvio amžius yra iki 14 m.) sutinka, jog dalyvio atvaizdas (vaizdo įrašas) festivalio 
metu bus transliuojamas viešai Youtube platformoje, o nuotraukos talpinamos Vilniaus Broniaus 
Jonušo muzikos mokyklos svetainėje bei socialinių tinklų paskyrose. 
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Festivalio dalyvio mokestis: 
Solistai - 7 eurai 
Ansambliai - 5 eurai už kiekvieną ansamblio dalyvį. 
Orkestrai - nemokamai. 
Registracija ir mokesčio apmokėjimas: https://tickets.paysera.com/lt/event/xii-broniaus-jonuso-vardo-
puciamuju-instrumentu-solistu-ansambliu-ir-orkestru-festivalis  
 
Kvalifikaciniai pažymėjimai. 
Festivalio metu bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Pažymėjimo kaina 15 eurų (10 ak. 
valandų). Registracija ir mokesčio apmokėjimas: https://tickets.paysera.com/lt/event/xii-broniaus-jonuso-
vardo-puciamuju-instrumentu-solistu-ansambliu-ir-orkestru-festivalio-kvalifikacijos-kelimo-pazymejimas  

VIII. Pagrindiniai festivalio organizatoriai. 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla,  
VšĮ Muzikos sala 
 
Festivalio koordinatoriai: 
 
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas  
Audrius Stasiulis - mob. tel. 8 68732513, el. p. audrius.sta@jonuso.lt 
(klausimai, susiję su festivaliu) 
 
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytoja  
Vaiva Putriūtė - mob. tel. +370 615 42540, el. p. vaiva.put@jonuso.lt  
(klausimai, susiję su registracija ir kvalifikacinių pažymėjimų išdavimu) 
 
Pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas 
Rimantas Valančauskas – mob. tel. +370 686 18594, el. p. rimantas.val@jonuso.lt 
(klausimai, susiję su orkestrų diena) 
 
VšĮ Muzikos sala direktorė 
Eglė Vaitkienė - mob. tel. +370 608 69538, el. p. egle.vai@jonuso.lt 
(klausimai, susiję su mokėjimais ir sąskaitomis faktūromis) 
 
Festivalio kuratoriai: 
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė  
VšĮ Muzikos sala direktorė Eglė Vaitkienė 


