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RAJONINIO SAKRALINĖS-VOKALINĖS MUZIKOS FESTIVALIO 

„SKRISKI, GIESMELE“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja rajoninio sakralinės-vokalinės muzikos festivalio (toliau – 

Festivalio) tikslus ir uždavinius, dalyvavimo festivalyje sąlygas, organizavimo tvarką, dalyvių 

apdovanojimą. 

2. Festivalio rengėjas ir organizatorius – Prienų meno mokykla, Dariaus ir Girėno g. 4, tel.: 

8 319 52979, el.p.: rastine@menas.prienai.lm.lt  

 

II SKYRIUS 

FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Festivalio tikslas – puoselėti sakralinės muzikos atlikimo meistriškumą, ugdyti vaikų ir 

jaunimo meninį skonį. 

4. Festivalio uždaviniai: 

4.1. sudaryti tinkamas sąlygas atlikėjų saviraiškai; 

4.2. dalintis gerąja patirtimi bendruomeninėje veikloje; 

4.3. integruoti sakralinės muzikos atlikimą kitų vokalinių stilių kontekste. 

 

III SKYRIUS 

DALYVAVIMO FESTIVALYJE SĄLYGOS 

 

5. Festivalyje kviečiami dalyvauti Prienų rajono ir Birštono savivaldybių muzikos ir meno 

mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų meno kolektyvai: solistai, 

ansambliai, grupės bei kitos sudėties vokalinės muzikos kolektyvai 

6. Tas pats mokinys gali dalyvauti ir kaip solistas, ir kaip vieno ar kelių vokalinių ansamblių 

dalyvis. 

7. Festivalio dalyviai skirstomi į keturias amžiaus kategorijas: 

A – 3–6 m.; 

B – 7–10 m.; 

C – 11–14 m.; 

D – 15–18 m.                      

8. Dalyviai atlieka vieną sakralinio stiliaus vokalinį kūrinį ir vieną laisvo stiliaus vokalinį 

kūrinį. 
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9. Dainos ir giesmės atliekamos su gyvai pritariančiais instrumentais (akustiškai, be 

muzikinio įgarsinimo). 

IV SKYRIUS 

FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Festivalis įvyks 2020 m. sausio 31d. 16.00 val. Prienų meno mokykloje. 

11. Dalyvių paraišką (1 priedas) siųsti elektroniniu paštu radzeviciene.daiva@gmail.com., 

iki sausio 15 d. 

12. Renginio repeticijų laikas ir pasirodymų eilės tvarka, kurią nustato renginio 

organizatoriai, pateikiama vadovams el. paštu likus savaitei iki festivalio pradžios.  

13. Kita informacija teikiama tel. 8 686 23809. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Festivalio dalyviai apdovanojami Prienų meno mokyklos padėkos raštais, juos parengę 

mokytojai – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Už dalyvių sveikatą ir drausmę atsako grupės vadovas. 

16. Festivalis gali būti filmuojamas, fotografuojamas. 

17. Organizatoriai pasilieka teisę spausdinti su festivaliu susijusią informaciją, nuotraukas, 

vaizdinę medžiagą skelbti informacijos priemonėse; spaudoje, socialiniuose tinkluose ir internetinėse 

svetainėse. 

 

 

_____________________ 

mailto:radzeviciene.daiva@gmail.com


1 priedas 

 

RAJONINIO  VOKALINĖS MUZIKOS  FESTIVALIO „SKRISKI GIESMELE“  

 

PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas 
 

 

Dalyvis 

(reikalingą pabraukti) 

A – solistas  

B – duetas 

C – tercetas 

D – kvartetas 

E – kvintetas 

F - ansamblis 

G – kita sudėtis (paaiškinti) 

Dalyvių amžiaus grupė 

(reikalingą pabraukti) 

A – 3–6 metų  

B – 7–10 metų  

C – 11–14 metų  

D – 15–18 metų  

Dalyvių skaičius 
 

 

Atlikėjo(ų) vardas(ai), 

pavardė(s)  

arba 

Kolektyvo pavadinimas 

 

Vadovo vardas, pavardė 
 

 

Vadovo kontaktai 

(telefonas, el. paštas) 

 

Kūrinio pavadinimas, 

muzikos ir žodžių autorius 

 

Kūrinio trukmė 
 

 

Reikalingos priemonės 

dainai atlikti  

 

Pastabos 
 

 

 


