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Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

Festivalio „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ 

Nuostatai 

Anotacija 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos tradicija tapęs festivalis „Šeimyninio muzikavimo 

džiaugsmas“ šiais metais kviečia mokinius ir jų tėvelius, artimuosius, giminaičius sukurti ypatingą 

šventę, minint mokyklos 55 metų jubiliejų. Šis šeimas muzikuoti drauge suburiantis renginys buvo 

organizuojamas ir plečiamas nuo 2003 metų – prasidėjęs nuo mokytojos Aušros Liasienės mokinių 

ir jų tėvelių muzikavimo klasėje, 2006 metais įgyvendintas koncerto forma M. K. Čiurlionio 

namuose ir pavadintas „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas ir žavesys“ (organizuotas mokytojų 

Svetlanos Bulygo, Vilmos Rindzevičiūtės, Ritos Kaziulienės ir Jūratės Buožienės). 2007 metais 

„Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ išaugo į I-ąjį mokyklos bendruomenės festivalį - koncertą, 

įvykusį Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje (tapo vienu iš tuo metu direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui Dainos Rakšnienės projekto „2007 Vaikų kultūros metais mus apjungė muzika“ renginių). 

II-asis festivalis įtraukė ir Vilniaus miesto muzikos mokyklų mokinius, jų artimuosius bei buvo 

surengtas Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. 2010 metais Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje 

vykęs respublikinis festivalis sulaukė tokių partnerių kaip Lietuvos muzikos mokyklų asociacijos, 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo departamento neformaliojo švietimo 

skyriaus, Vilniaus Mokytojų namų, Globos namų ir neįgaliųjų darbo terapijos centrų „Šviesa“, 

„Viltis“, Lenkijos Olštyno miesto I ir II laipsnio muzikos mokyklos dėmesio. Festivalis kaip 

nenutrūkstama tradicija tęsiasi metų metais ir toliau džiugina Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

bendruomenę.  

1. Tikslas 

Tęsti ir plėtoti šeimyninio muzikavimo tradicijas Lietuvos kultūriniame gyvenime, stiprinant 

šeimyninius ryšius, skatinant kartų bendravimą muzikos kalba, palaikant mokymosi visą gyvenimą 

nuostatą. 

2. Uždaviniai 

 Sudaryti sąlygas šeimyninių ansamblių meninei saviraiškai, nepriklausomai nuo amžiaus ir 

profesinių įgūdžių; 

 Skatinti šeimas prasmingai ir kūrybingai leisti savo laisvalaikį; 



 Plėtoti šeimyninio muzikavimo tradicijas, puoselėjant bendruomeniškumo idėją ir įvairinant 

mokyklos koncertinę veiklą. 

 

3. Festivalio laikas ir vieta 

Festivalis „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ vyks 2023 m. gegužės 13 d., 11 val., Vilniaus 

Algirdo muzikos mokyklos Didžiojoje salėje (Algirdo g. 23, Vilnius). 

4. Informacija dalyviams 

Festivalyje dalyvauti kviečiami Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai, jų šeimos, 

giminaičiai, draugai ir mokytojai, padedantys kūrybiškai ruoštis bei džiaugsmingai dalyvauti 

renginyje. 

Kiekvienas ansamblis ruošia vieną kūrinį, kurio trukmė neturėtų viršyti 3 minučių. Mokytojų 

prašoma pasirinkti įdomų, nuotaikingą ir šventišką repertuarą.  

Pridedama festivalio paraiškos nuoroda – https://forms.gle/uhAbFt1UqxTAaVx79. Prašoma 

nurodyti visą informaciją apie ansamblį (mokytojų, ansamblio dalyvių vardai, pavardės, 

giminystės ryšiai, kūrinio autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, aprašas, trukmės 

laikas ir kt.) ir pateikti iki 2023 m. balandžio 1 d. Paraišką taip pat galima rasti mokyklos 

internetinėje svetainėje, skyriuje „Mokytojams“, skiltyje „Registracijos formos“. 

5. Festivalio organizatoriai 

Kuratorė – Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktorė Daina Rakšnienė. 

Koordinatorės: 

l. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Viktorija Jakštienė, 

l. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Brigita Jurkonytė, 

Fortepijono dalyko metodinės grupės mokytojai: 

mokytoja metodininkė Aušra Liasienė, 

mokytoja metodininkė Vida Čojienė, 

vyresnioji mokytoja Violeta Butkauskienė, 

mokytoja metodininkė Svetlana Bulygo.  

Iškilus klausimams, kreiptis į mokytojas A. Liasienę (ausra.lia@gmail.com) ir V. Čojienę 

(vidacoj@gmail.com).  
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