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RESPUBLIKINIO MUZIKOS IR MENO 
MOKYKLŲ FILIALŲ FESTIVALIO 

 „NATŲ PIEMENUKAI“ 

 NUOSTATAI 

 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1. Puoselėti ir plėtoti muzikos  ir meno mokyklų filialų mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimą bei dalintis gerąja pedagogine metodine-praktine patirtimi. 

2. Rengiant nuotaikingą šventę vaikams, plėtoti kultūrinio - švietėjiško muzikos ir meno 

mokyklų filialų bendradarbiavimo galimybes. 

3. Suteikti galimybę jaunimui, besimokančiam muzikos ir meno mokyklų filialuose, 

reikštis viešoje erdvėje. 

4. Skatinti muzikuojančių mokinių saviraišką, kūrybiškumą, meninę iniciatyvą, gilinti 

sceninę koncertinę patirtį. 

5. Ugdyti  jaunųjų menininkų profesionalumą. 

6.  Skatinti  vaikus atlikti baroko, klasicizmo epochos kūrinius, lietuvių liaudies dainas. 

 

 

DALYVIAI 
 

1. Kviečiame dalyvauti visus muzikos ir meno mokyklų filialų įvairių instrumentinių 

specialybių bei dainavimo specialybės mokinius, solistus bei ansamblius. 

2. Dalyviai neskirstomi į amžiaus grupes, solistų ir ansamblių kategorijas. 

3. Paraiškos priimamos iki kovo 15 dienos adresu:  eminciunaite@yahoo.com. 

4. Dalyvio mokestis - 20 lt – sumokamas iki kovo 15 dienos. Jei dalyvauja ansamblis, 

mokestį turi sumokėti kiekvienas ansamblio narys. Dalyvio mokestį pervesti į 

atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT254010042900530404 AB DNB bankas, gavėjas 

Ukmergės meno mokykla, gavėjo kodas 302541858, mokėjimo paskirtyje rašyti: 

festivaliui „Natų piemenukai“ nurodant dalyvio pavardę ar ansamblio pavadinimą. 
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LAIKAS IR VIETA 
 

1. Festivalis “Natų piemenukai” įvyks 2013 m. balandžio 11 d., ketvirtadienį, Želvos vid.  

mokyklos aktų salėje. 

Adresas:  J.Vaišučio g.12, Želva, Ukmergės r. 

2. Registracija nuo 13 iki 14 valandos. 

3. Festivalio pradžia 14 valandą. 

4. Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato organizatoriai. Repeticijos vyks registracijos 

metu (13.00-14.00). 

 

 

FESTIVALIO PROGRAMA 
 

1. Dalyviai atlieka laisvai pasirinktą programą, vieną arba du kūrinius. 

2. Pageidautina (tačiau neprivaloma) vieną iš kūrinių pasirinkti lietuvių liaudies dainą 

arba baroko bei klasikinės epochos kūrinį. 

3. Dalyvių buvimo scenoje trukmė - iki 10 min. 

 

 

APDOVANOJIMAI 
 

1. Visi festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

2. Nominacijų “Už geriausiai atliktą baroko epochos kūrinį”, „Už geriausiai atliktą 

klasicizmo epochos kūrinį”, Už geriausiai atliktą liaudies dainą” “Už artistiškiausią 

pasirodymą” laimėtojai bus apdovanoti specialiais prizais. 

 

 

KONTAKTAI 
 

Festivalio koordinatoriai: 

Eglė Minčiūnaitė:     tel. 860138183, el. p. eminciunaite@yahoo.com   

Solveiga Bosaitė:      tel. 868378080 

__________________ 
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