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RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ STYGININKŲ 
 

FESTIVALIS „PAVASARIO STYGA“ 

 

 
 

NUOSTATAI 
 

I. Festivalio tikslai 

 

1. Skatinti mokinių meninę muzikinę saviraišką, meistriškumą ir kūrybinę iniciatyvą. 

2. Plačiau susipažinti su įvairių šalių ir epochų kompozitorių kūriniais. 

 
 

II. Festivalio uždaviniai 

 

1. Ugdyti mokinių saviraišką, muzikinę kultūrą, artistiškumą, techninius ir sceninius 

gebėjimus.  

2. Suteikti galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje. 

3. Padėti atsiskleisti asmenybės meniniam individualumui. 

4. Skatinti Respublikos muzikos mokyklų styginių instrumentų mokytojų aktyvų 

bendradarbiavimą. 
 

III. Laikas ir vieta 

 

1. Festivalis vyks 2022 m. balandžio 9 d., 11 val. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, 

Didžiojoje salėje (Algirdo g. 23, Vilnius, LT- 03219). 

2. Festivalio dalyvių registracija, atvykus į festivalį, vyks 2022 m. balandžio 9 d., nuo 9 val. 

3. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, festivalis vyks nuotoliniu būdu, atsiunčiant 

įrašytus vaizdo įrašus. Apie tai dalyviams bus pranešta likus dviems savaitėms iki festivalio. 

4. Nepasikeitus epidemiologinei situacijai, salėje ir kito bendro naudojimo patalpose 

(laiptinėje, koridoriuose, tualetuose) privaloma dėvėti veido apsaugos priemones.  

5. Festivalio nominacijos bus paskelbtos 2022 m. balandžio 11 d. Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos internetinėje svetainėje www.vamm.lt 

 

IV. Dalyviai 

 

1. Festivalio dalyviai formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir meno mokyklų 

mokiniai – solistai, grojantys styginiais instrumentais (smuiku, altu, violončele) ir styginių 

http://www.vamm.lt/


instrumentų kameriniai ansambliai. 

2. Dalyvių solistų kategorija nustatoma pagal solisto amžių, ansambliai priskiriami  

E kategorijai. 

3. Dalyvių pasirodymų eiliškumo sudarymo tvarka:  

1) Solistų pasirodymų eiliškumas sudaromas pagal kategorijas (pradedant nuo 

jauniausių) ir abėcėlės tvarka. 

2) Ansamblių pasirodymų eiliškumas sudaromas pagal ansamblio atlikėjų amžiaus 

vidurkį (pradedant nuo jauniausių). 

4. Dalyviai skirstomi į 5 kategorijas:      

A kategorija - 6 – 9 metų dalyviai; 

B kategorija - 10 – 12 metų dalyviai; 

C kategorija - 13 – 15 metų dalyviai; 

D kategorija - 16 –  19 metų dalyviai; 

E kategorija – ansambliai. 

 

V. Festivalio programa 

 

 Dalyviai solistai arba ansambliai atlieka vieną laisvai parinktą pjesę.  

 

VI. Vertinimas 

 

 Dalyvių pasirodymus stebės ir nominacijas skirs festivalio žiuri. 
 

VII. Dalyvių paraiškos 

 

1. Dalyvių registracijos forma pildoma internetu:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvJK68_ku9B5_W4c4GATJmjn9vJm2INe_Q

CHhcl5rC1nbakA/viewform?usp=sf_link 

2. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 28 d.  

3. Dalyviai, pateikę paraišką dalyvauti šiame festivalyje, be atskiro rašto sutinka, kad jų 

pateikti asmeniniai duomenys bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos 

disponuojamuose internetiniuose bei spaudos šaltiniuose. 

4. Dalyvavimas festivalyje yra nemokamas. 

5. Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

VIII. Apdovanojimai 

 

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

2. Kiekvienoje amžiaus grupėje organizatorių sudaryta komisija atrinks nominacijų laimėtojus. 

3. Dėl epidemiologinės situacijos, padėkos raštai ir nominacijų diplomai bus išsiųsti dalyvio 

paraiškoje nurodytu el. paštu iki 2022 m. balandžio 15 d. 

 

IX. Organizatoriai 

 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (Algirdo g. 23, Vilnius, raštinės tel. (85)2332414).  

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos styginių instrumentų metodinė grupė. 

Festivalio kuratorė:  
Mokyklos direktorė Daina Rakšnienė.                                                      

Festivalio koordinatorės:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvJK68_ku9B5_W4c4GATJmjn9vJm2INe_QCHhcl5rC1nbakA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvJK68_ku9B5_W4c4GATJmjn9vJm2INe_QCHhcl5rC1nbakA/viewform?usp=sf_link


Laikinai einanti mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Viktorija Jakštienė (tel. 

(85) 2333925). 

Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė, violončelės mokytoja metodininkė Neringa 

Augustauskienė (tel. +37068754059)  ir smuiko mokytoja metodininkė Jelena Alymova (tel. 
+37068565696). 

  Informacija teikiama el. paštu: algirdo.mm.festivalis@gmail.com 

 

 

X. Baigiamosios nuostatos 

 

1. Pateikdami festivalio dalyvio paraišką dalyviai patvirtina, kad yra gavę atitinkamų asmenų 

sutikimą, kad festivalio organizavimo tikslais filmuota medžiaga, informacija apie festivalio  

dalyvį bus naudojami (skelbiami) organizatorių interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose 

informavimo šaltiniuose, siekiant informuoti apie festivalio eigą ir rezultatus, festivalio 

organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslui.  

2. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę riboti festivalio dalyvių skaičių. 

3. Dalyvavimas šiame festivalyje reiškia dalyvio (-ių) sutikimą su visomis festivalio nuostatų 

sąlygomis. 

 

 

__________________________________________ 
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