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VIRTUALAUS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIO „TAU, MAMYTE“, 

SKIRTO MOTINOS DIENAI  PAMINĖTI NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

FESTIVALIO TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

1. Rengiant virtualų  jaunųjų atlikėjų festivalį „Tau, Mamyte“, siekiama: 

1.1. skatinti jaunųjų atlikėjų muzikavimo džiaugsmą ir kūrybinę saviraišką;  

1.2. lavinti sceninę patirtį;  

1.3. plėtoti bendradarbiavimą su  muzikos bei meno mokyklomis; 

1.4. įvairinti koncertinį repertuarą. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI IR JŲ KONTAKTAI  

 

2. Festivalio organizatorius: Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla. 

3. Festivalio kuratorė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Viešųjų ryšių ir renginių 

organizatorė Edita Rudienė tel. 8 614 00383, el. paštas: edita@raudonikis.lt 

4.   Festivalio koordinatorė – Akordeono ir tautinių instrumentų metodinio būrelio pirmininkė 

Vilma Skrodenienė, tel. tel. 8 610 10050, el. paštas: vilmaskrod@gmail.com 

           

                                                                       III SKYRIUS 

KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

5. Festivalis vyks nuotoliniu būdu 2022 m. gegužės 1 d. 15.00 val. mokyklos tinklalapyje 

www.raudonikis.lt  ir mokyklos Facebook paskyroje : https://www.facebook.com/raudonikiomenomokykla 

6. Užpildytą elektroninę festivalio dalyvio anketą atsiųsti iki 2022 m. balandžio 20 d. el. paštu:     

edita@raudonikis.lt 

 

IV SKYRIUS 

FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Dalyvauti kviečiami  muzikos ir meno mokyklų įvairių specialybių jaunieji atlikėjai (solistai ir 

ansambliai). Pasirodymuose gali dalyvauti ir mokytojai. 

8. Dalyviai atlieka laisvai pasirinktą kūrinį (vieną). Vieno pasirodymo trukmė iki 5 minučių. 

9. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas horizontaliai, stabilia, nejudančia vaizdo kamera. Įraše turi 

matytis atlikėjas(-ai) visu ūgiu. Vaizdo įrašui parenkama estetiška aplinka, dalyvių apranga – 

koncertinė.  

10. Kūrinio atlikimo vaizdo įrašas skelbiamas Youtube socialiniame tinkle. Skelbiant įrašą nurodyti: 

 Atliekamo kūrinio autorių, kūrinio pavadinimą, atlikėjo vardą ir pavardę. 

 Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams (,,Yes,it’s made for kids“). 

 Vaizdo įrašas turi būti nustatytas kaip neįtrauktas į sąrašą (,,Unlisted“).  

11.  Išsaugoto įrašo Youtube nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.  

12. Pateikdami anketą dalyviai sutinka, kad jų pateikta informacija gali būti naudojama festivalio       

viešinimo tikslais mokyklos tinklalapyje www.raudonikis.lt ir kituose žiniasklaidos šaltiniuose. 
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13. Padėkos mokiniams, mokytojams bei koncertmeisteriams išsiunčiamos iki 2022 m. gegužės  

10  d. paraiškoje nurodytais el. pašto adresais.  

 

V SKYRIUS 

DALYVAVIMO MOKESTIS 

14. Festivalio ,,Tau, Mamyte“ mokestis (kiekvienam dalyviui) – 5 Eur. Pavedimo paskirtyje būtina 

nurodyti festivalio pavadinimą ir dalyvio(-ių), už kurį(-iuos) mokate, vardą ir pavardę(-es). Dalyvio 

mokestis vedamas į sąskaitą: 

Gavėjo pavadinimas:  Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla 

Gavėjo sąskaita: LT53 7300 0100 7736 6884 

Gavėjo bankas:  „Swedbank“, AB – kodas 73000 

Gavėjo kodas: 190566860 

15. Mokėjimo pavedimo kopiją atsiųsti kartu su dalyvio paraiška. 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIRTUALUS  JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS „TAU, MAMYTE“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

 

Dalyvio(-ių) vardas, pavardė  

Ugdymo įstaiga, kuriai atstovauja  

Klasė (muzikos bei meno mokykloje)  

Mokytojo vardas, pavardė, telefonas,  

el. pašto adresas     
 

Koncertmeisterio vardas, pavardė  

Programa  

(kompozitoriaus vardas ir pavardė, 

kūrinio pavadinimas, kūrinio trukmė) 

 

Vaizdo įrašo atsisiuntimo nuoroda   

________________________________ 

 


