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XIII 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 vieta ir laikas 
 

Konferencijos pradžia – 2023 vasario 13 d. 11:00 val. 
Konferencija vyks Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos Didžiojoje salėje ir 
bus transliuojama ZOOM platforma. 
Kaip prisijungti prie ZOOM programėles galite rasti šioje nuorodoje:   
https://www.jonuso.lt/prisijungimas-prie-zoom-nuotolinio-darbo-programos/  
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IV. Konferencijos programa 

11:00 val. Konferencijos atidarymas 
Dzinta Knaabe mušamųjų instrumentų klasės koncertas. 
 
11:45 val. Mokymas groti mušamaisiais instrumentais Latvijos muzikos mokyklose. 
*Po pranešimo Juventos gimnazijoje (Telšių g. 2, Vilnius) vyks meistriškumo pamokos, kuriose kviečiami 
dalyvauti mušamųjų instrumentų mokytojai ir mokiniai. 
Dzinta Knaabe (Latvija) 
Emils Darzins muzikos mokyklos Perkusijos ugdymo programos vadovė. 
 
12:40 val. „Apie Suomijos muzikos mokyklas iš varinių pučiamųjų instrumentų perspektyvos“ 
Vitoldas Sokolnikas (Suomija, Lietuva)  
Kuopio miesto simfoninio orkestro trimitininkas, pučiamųjų instrumentų mokytojas. 
 
14:00 val. „Orkestras: iššūkiai muzikantui ir dirigentui“ 
Egidijus Miknius (Lietuva) 
LK karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mokytojas. 
 
14:45 val. „Yamaha Class Band metodas pučiamųjų orkestrui nuo pat pirmųjų garsų. Septynių metų patirtis 
Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje“ 
Saulius Balsys (Lietuva) 
Juodšilių „Šilo“ gimnazijos Yamaha Clas Band metodo muzikos mokytojas ir orkestro vadovas. 
 
15:30 val. Diskusijos. 
 
 
 
V. Bendrosios sąlygos 
 
Dalyviams ir klausytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  
Kaina – 15 €.  
Dalyvių registracija vyksta:  https://tickets.paysera.com/lt/event/xiii-tarptautine-broniaus-jonuso-
vardo-puciamuju-ir-musamuju-instrumentu-konferencija  
 
Registruojantis prašome tiksliai nurodyti asmeninį elektroninį paštą̨, į jį bus siunčiami 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir prisijungimo nuoroda. 
 
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. 

 
 

Konferencijos koordinatoriai: 
 
Rimantas Valančauskas -  Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų 

metodinės grupės pirmininkas, mokytojas ekspertas, tel. +370 
68618594,  
el. paštas: rimantas.val@jonuso.lt (bendra informacija, 
meistriškumo pamokos); 

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

 
Audrius Stasiulis –             Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos  pučiamųjų instrumentų 

metodinės grupės mokytojas ekspertas, tel.+37068732513, el.paštas : 
audrius.sta@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); 
 
 
 

 
 
 
Konferencijos kuratoriai: 

 
Tomas Vaišė – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius 

 
Eglė Vaitkienė – VšĮ Muzikos sala direktorė 

 
 


