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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

 Gitaros dalykų mokytojų metodinė grupė 

 

XI VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ JAUNŲJŲ GITARISTŲ 

FESTIVALIO NU OST AT AI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2022 m. XI Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalio nuostatai 

reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, įgyvendinimą. 

2. Festivalio vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Gitaros dalykų mokytojų 

metodinė grupė.  

3. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto 

svetainėje www.karoliniskiumm.lt. 

4. Konkursas vyks 2022 m. kovo 18 d. 18.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos salėje 

(L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).  

 

II. TIKSLAS 

 

5. Festivaliu siekiama populiarinti muziką, atliekamą gitara (akustine, klasikine, elektrine), 

skatinti šiuolaikinės ir klasikinės gitaros dialogą, vienoje erdvėje apjungti skirtingų žanrų jaunuosius 

gitaristus: nuo klasikos ir flamenko iki džiazo ir roko muzikos. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

6. Aktyvinti jaunųjų gitaros atlikėjų gretas. 

7. Ugdyti moksleivių artistinius, muzikinius gebėjimus bei muzikinį skonį. 

8. Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikimo meistriškumą. 

9. Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą bei pedagogų dalinimąsi profesine patirtimi. 

 

IV. FESTIVALIO DALYVIAI 

 

10. Festivalyje gali dalyvauti Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų gitaros dalykų mokiniai.  

11. Dalyviai į amžiaus grupes nėra skirstomi. 

 

V. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

12. Dalyviai skirstomi į dvi grupes: A – solistai, B – gitarų ansambliai. Galimi mišrūs ansambliai, 

kurių sudėtyje būtų gitara. 

13. A grupės dalyviai atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius, kurių programos trukmė iki 8 

minučių: solo arba su akompanuojančia grupe ar fonograma (fonogramos turi būti paruoštos wav 

arba mp3 formatu). 

14. B grupės dalyviai atlieka laisvai pasirinktus du kūrinius, programos trukmė iki 10 minučių. 

15. Festivalio dalyvio mokesčio nėra. 

16. Festivalio dalyvių paraiškas siųsti adresu gitarufestivalis@gmail.com . 

17. Paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 8 d. 

18. Festivalis rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

sprendimais dėl renginių organizavimo būtinųjų sąlygų, apie kurias festivalio dalyviai bus 

informuoti prieš renginį.  

 

 

http://www.karoliniskiumm.lt/
mailto:karoliniskiugitaros@gmail.com


VI. APDOVANOJIMAI  

 

19. Festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

 

VII. FESTIVALIO DIENOTVARKĖ 

 

20. 17.00 val. Dalyvių registracija. 

20.1  18.00 val. Festivalio koncertinės programos pradžia. 

  

VIII. PARAIŠKOS PATEIKIMAS 

 

21. Iki  2022 m. kovo 8 d. renginio koordinatoriui Mindaugui Paulikui el. paštu 

gitarufestivalis@gmail.com pateikti Dalyvio paraišką (anketa, tėvų/globėjų sutikimas).  

22. Informacija apie konkursą teikiama: telefonu – 8 670 11321,  el. paštu –  

gitarufestivalis@gmail.com, Mindaugas Paulikas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Gitaros 

dalykų mokytojų metodinės grupės vyr. mokytojas,  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

interneto svetainėje www.karoliniskiumm.lt . 

 

     __________________________________  
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