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NUOSTATAI  
 

 

Anotacija 

Projektas-festivalis „Garso takelis“ - Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos organizuojamas tęstinis 

renginių ciklas, ugdomojoje muzikinėje veikloje integruojantis muzikos ir kino menus. 

 

 

I. PROJEKTO ORGANIZATORIUS  

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

 

II. TIKSLAS 

 Plačiau supažindinti jaunuosius atlikėjus su originalia muzika, sukurta specialiai kino ir 
animaciniams filmams, kompiuteriniams žaidimams ar radijo laidoms, skatinti mokinių 

kūrybiškos saviraiškos veiklas, jose integraliai naudojant muzikos ir audiovizualinės 

medžiagos išteklius. 

 

III. UŽDAVINIAI  

 Plėtoti mokinių kūrybinės saviraiškos galimybes, įtraukiant į mokymo(-si) procesą 
populiarųjį muzikos repertuarą. 

 Stiprinti mokinių motyvaciją ir atlikėjišką kūrybiškumą, papildant ugdomąsias veiklas 

vaizdinėmis metodinėmis priemonėmis. 

 Puoselėti bendradarbiavimą tarp Lietuvos muzikos/meno mokyklų, skatinti dalinimąsi 
gerąja patirtimi, metodinėmis priemonėmis, stiprinti dalykines mokytojų kompetencijas. 

 Sudaryti sąlygas jauniesiems atlikėjams įgyti koncertinės praktikos patirties skirtingose 
erdvėse. 

 



IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

1. Projekto renginiuose dalyvauja Lietuvos muzikos/meno mokyklų fortepijono metodinių 

grupių 5-6 klasių mokiniai. 

2.  Dalyviai atlieka po vieną Lietuvos ar užsienio kompozitorių garso takelį*. 

3.  Renginio programa – fortepijono solo ir fortepijoniniai ansambliai, atliekami vienu 

fortepijonu. 

 

 

 

4.  Renginio vieta ir laikas: 

 Koncertas „Garso takelis“ vyks 2022 m. gegužės 28 d. Vilniaus Algirdo muzikos 

mokykloje**.  

 Dalyvių paraiškos pateikiamos el. paštu takelisgarso@gmail.com iki 2022 m. 

balandžio 10 d.***. 

5. Vyriausybei dėl pandemijos uždraudus/apribojus viešus renginius, projektas-festivalis bus 

organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiuo atveju organizavimo tvarka ir sąlygos bus patikslintos 

atskiru pranešimu.  

6. Visi projekto-festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais. 

7. Dalyviai, užpildę paraišką dalyvauti projekte-festivalyje, sutinka, kad jų asmens duomenys – 

vardas ir pavardė, nuotraukos bei įrašai – be atskiro sutikimo gali būti viešinami organizatorių 

nuožiūra. 

 

V. PROJEKTO AUTORĖS IR KOORDINATORĖS: 

 Projekto idėjos autorė - Svelana Bulygo, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja-
metodininkė; 

 Vilma Pečiukonytė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos koncertmeisterė, Nacionalinės 

M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyresnioji mokytoja; 
 Justė Šablinskaitė – Sokalska, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja. 

 

VI. PROJEKTO KURATORIAI: 

 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktorė Daina Rakšnienė 

 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Lina Tomkevičienė  

 Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos laikinai einanti  
       direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Viktorija Jakštienė 

    
Informacija teikiama el. paštu: takelisgarso@gmail.com, tel.: +370 67807840. 
 

Visa renginio informacija talpinama Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos interneto svetainėje:  

https://www.vamm.lt/    

ir socialinio tinklo Facebook paskyroje: 

https://www.facebook.com/Vilniaus-Algirdo-muzikos-mokykla-2031733423716659     

 

 

 

*Garso takeliu nelaikomos klasikinės, populiariosios arba liaudies muzikos citatos, naudojamos 

kino ir garso industrijoje. 

**Garso takelio atlikimo metu scenos ekrane bus rodoma su juo susijusi vaizdinė medžiaga. 

***Festivalio dalyviai atlieka po 1/2 koncertinius solo/ansamblių numerius fortepijonui (atliekamus 

vienu fortepijonu). 
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