
  PATVIRTINTA 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. 

įsakymu Nr. V-63 

 

RESPUBLIKINIO MUZIKOS (MENO) MOKYKLŲ INSTRUMENTINIŲ ANSAMBLIŲ 

FESTIVALIO „MOKYTOJAS IR MOKINYS“, 

SKIRTO TARPTAUTINEI MOKYTOJO DIENAI 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinis muzikos  (meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalis „Mokytojas ir 

mokinys“ (toliau – Festivalis) yra skiriamas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. 

2. Festivalis vyksta kasmet pirmąjį spalio šeštadienį. 

3. Šiuose nuostatuose apibrėžiami Festivalio tikslai, rengėjai, dalyvavimo sąlygos. 

II. FESTIVALIO TIKSLAI 

 4. Festivalio tikslai – skatinti mokytojų ir mokinių kūrybinį bendradarbiavimą kartu 

muzikuojant scenoje, didinti  muzikos (meno) mokyklų mokytojų prestižą, propaguoti ansamblinio 

muzikavimo tradicijas ir repertuarą. 

III. FESTIVALIO RENGĖJAI 

5. Festivalį rengia Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla. 

6. Festivalio koordinatorė – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Liudmila 

Ikonikova, vadovė – mokytoja Ekvilija Sutkevičienė 

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS  

7. Festivalis įvyks 2022 m. spalio 1 d. (šeštadienį) 11.00 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje  

(Vilniaus g. 30, Vilnius). Dalyvių registracija pradedama 10.00 val. 

 8. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos (meno) mokyklų 1-12 klasių mokiniai 

kartu su instrumento mokytoju (fortepijono, akordeono, pučiamųjų, styginių, liaudies instrumentų ir kt. 

ansambliai). 

 9. Ansamblį gali sudaryti 2-3 atlikėjai (mokytojas ir mokiniai) neskaitant koncertmeisterio. 

Fortepijoniniai ansambliai galimi tik prie vieno instrumento. 

 10. Festivalio dalyviai atlieka po vieną kūrinį, kurio trukmė iki 5 min. 

 11. Dalyvių pasirodymo eilės tvarką sudaro rengėjai. 

 12. Su dalyvavimu festivalyje susijusias išlaidas padengia patys dalyviai. 
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V. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 13. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. rugsėjo 20 d. el. paštu 

mokytojasmokinys@gmail.com  

 14. Dalyvio mokestis ansambliui – 10 Eur. Kartu su paraiška reikia atsiųsti dalyvio mokesčio 

įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

 15. Duomenys mokėjimui: 

Gavėjas BĮ „Skaitlis“ Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai 

Gavėjo adresas Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170, Vilnius  

Įmonės kodas 300035837  

Banko sąskaita Nr. LT 74 4010 0424 0393 1814  

Banko pavadinimas Luminor Bank AS  

Banko kodas 40100  

Mokėjimo paskirtis: Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai, festivalio „Mokytojas ir mokinys“ 

dalyvio ansamblio (atlikėjų vardais, pavardės), mokykla (pavadinimas) mokestis.  

16. Neatvykusiems į Festivalį dalyvio mokestis negrąžinamas. 

VI. APDOVANOJIMAI 

17. Kiekvienas Festivalyje dalyvaujantis ansamblis bus apdovanotas skaitmeniniais diplomais, 

kurie Festivaliui pasibaigus bus išsiųsti dalyvių nurodytu el. paštu. 

18. Rengėjai gali apdovanoti dalyvius specialiais prizais ir nominacijomis. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Pateikdami paraišką dalyviai sutinka su šiais nuostatais. 

20. Kiekvienas Festivalio dalyvis ir / ar svečias sutinka, kad Festivalio organizatoriai jį 

fotografuotų ir / ar filmuotų, nuotraukas ir / ar filmuotą medžiagą, kuriose matomas jo atvaizdas, 

neribotą laiką publikuotų įvairiomis formomis (elektronine ar popierine) internete, socialiniuose 

tinkluose ir Festivalio rengėjo interneto svetainėje, įskaitant, nuotraukų viešinimą žiniasklaidos 

priemonėse ir kitose viešose įstaigose. 

21. Festivalio rengėjai turi teisę koreguoti Festivalio nuostatus. 

22. Informacija apie Festivalį teikiama Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos svetainėje ir 

el. paštu mokytojasmokinys@gmail.com. Asmuo ryšiams – Festivalio vadovė Ekvilija Sutkevičienė. 

_______________________ 
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