
PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo  

2022 m. sausio  31 d.  

įsakymu Nr. STĮ-16 

 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ NUOTOLINIO INSTRUMENTINĖS MUZIKOS 

FESTIVALIO 

„PASIDIRBAU AŠ DŪDELĘ“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pradinių klasių mokinių instrumentinės muzikos nuotolinio festivalio „Pasidirbau aš 

dūdelę“ (toliau – festivalio) nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvius, registraciją, laiką ir 

vietą, reikalavimus repertuarui, vertinimą ir apdovanojimą. 

2. Festivalį organizuoja Balbieriškio pagrindinė mokykla ir Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

 

II SKYRIUS 

FESTIVALIO TIKSLAI 

3. Paskatinti mokinius domėtis instrumentine muzika, parodyti, kad ir muzikoje galima 

linksmai ir kūrybingai dirbti. 

4. Sudaryti sąlygas pajusti kūrybos džiaugsmą ir pasitenkinimą, puoselėti bendravimo ir 

bendradarbiavimo gebėjimus, elgesio kultūrą scenoje bei formuoti pozityvias nuostatas estetinėms 

ir bendrosioms žmogaus kultūros vertybėms. 

 

III SKYRIUS 

FESTIVALIO DALYVIAI 

5. Festivalyje gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir 

kitų rajonų mokyklų 1–4 klasių mokiniai. 

IV SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

6. Festivalio dalyviai užpildo paraiškas ir siunčia Balbieriškio pagrindinės mokyklai  el. 

paštu  balandis27@gmail.com ir kopiją o.radzvilaviciene@prienai.lt iki 2022 m. vasario 24 dienos. 

Paraiškos forma pridedama (1 priedas). 
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V SKYRIUS 

FESTIVALIO LAIKAS IR VIETA 

7. Festivalis įvyks 2022 m. kovo 4 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu Zoom virtualioje 

aplinkoje. Dalyvių prisijungimas ir registracija 10.50–11.00 val. 

8. Kvietimas-prisijungimo nuoroda festivalio dalyviams bus atsiųsta registracijos 

anketoje nurodytu vadovo elektroniniu paštu 2022 m. kovo 3 d.  

 

VI SKYRIUS 

REIKALAVIMAI REPERTUARUI 

9. Festivalio dalyviai paruošia vieno ne ilgesnio kaip 4 min. trukmės kūrino  dūdelėmis 

(fleitomis) vaizdo įrašą, įkelia jį į įkelia į Google Drive saugyklą ir nuorodą atsiunčia elektroniniu 

paštu balandis27@gmail.com iki vasario 24 dienos. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

10. Visi festivalyje dalyvaujantys kolektyvai apdovanojami Prienų Švietimo pagalbos 

tarnybos padėkos raštais, juos parengę mokytojai –  Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais.  

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Pateikdami paraišką dalyvauti festivalyje, dalyviai sutinka, kad jų atsiųsti įrašai būtų 

naudojami festivalio organizavimo tikslais ir demonstruojami renginio transliacijos metu. 

 

 

_____________________________ 
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1 priedas 

 

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ INSTRUMENTINĖS MUZIKOS FESTIVALIO 

„PASIDIRBAU AŠ DŪDELĘ“  

PARAIŠKA 

 

Mokykla 

 

 

Kolektyvo pavadinimas 

 

 

Atlikėjų skaičius ir amžius 

 

 

4–5 sakinių kolektyvo aprašymas, 

gali būti  eiliuotas – pristatymui 

(parašykite, kaip norėtumėte būti 

pristatyti) 

 

Vadovo vardas, pavardė, telefono 

numeris 

 

Vadovo elektroninio pašto adresas 

 

 

Kūrinio pavadinimas 

 

 

Kūrinio trukmė 

 

 

Kūrinio įrašo Google Drive 

nuoroda 

 

 

 

Paraišką siųsti el. paštu  balandis27@gmail.com ir o.radzvilaviciene@prienai.lt 

iki 2022 m. vasario  24 dienos 
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