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SMUIKO MUZIKOS FESTIVALIO 

“SMUIKAS IR DABARTIS” 

NUOSTATAI 

 
I. Festivalio tikslai 

 

1. Skatinti mokinių meninę muzikinę saviraišką, meistriškumą ir kūrybinę iniciatyvą. 

2. Plačiau susipažinti su XXI amž. kompozitorių kūriniais smuikui. 

 

II. Festivalio uždaviniai 

 

1. Ugdyti mokinių saviraišką, muzikinę kultūrą, artistiškumą ir sceninius gebėjimus. 

2. Suteikti galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje. 

3. Skatinti Lietuvos muzikos (meno) mokyklų smuiko mokytojų aktyvų 

bendradarbiavimą. 

 
III. Laikas ir vieta 

 
1. Festivalis vyks 2022 m. lapkričio 29 d., 17.30 val. Vievio kultūros centro salėje (Trakų g. 7, 

Vievis). 

2. Festivalio dalyvių registracija vyks renginio vietoje nuo 16.00 val. 

3. Bendro visų dalyvių pasirodymo (ansamblio) repeticija - 16.45 val. 

 
 

IV. Dalyviai 

 
Festivalio dalyviai - Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų mokiniai – solistai smuikininkai. 

Dalyviai skirstomi į dvi kategorijas: 

A kategorija: 1-4 klasės mokiniai; 

B kategorija: 5-8 klasės mokiniai. 
       

 

V. Festivalio programa 

 
 Dalyviai solistai atlieka pasirinktinai po vieną savo amžiaus kategorijos kūrinį iš 

organizatorių pateikto Lietuvos kompozitoriaus Veslavo Sobieskio kūrinių smuikui sąrašo: 

 A kategorija: “Aidas”, “Gražus vakaras”, “Mažasis valsas”, “Pavasario rytas”; 



 B kategorija:  Polonezas, Bliuzas, Rauda, Žydų šokis, Šokis. 

 Festivalio bendro pasirodymo kūrinys (ansamblis): “Meška tu meška”. 

 

VI. Dalyvių paraiškos 
 

1. Dalyvių paraiškas (paraiškoje nurodyti dalyvio vardą, pavardę, atliekamą kūrinį, dalyko 

mokytojo, koncertmeisterio vardą, pavardę) siųsti el. paštu: wiesot@gmail.com. 

2. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. lapkričio 22 d. 

3. Dalyvavimas festivalyje yra nemokamas. 

 
VII. Apdovanojimai 

 
1. Visi festivalio dalyviai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

 

VIII. Organizatoriai 

 

Vievio meno mokykla (Semeliškių g. 40, Vievis, raštinės tel. 8 528 26197. 

Vievio meno mokyklos muzikos instrumentų metodinė grupė. 

Festivalio kuratorius: 

Mokyklos vadovas - Eugenijus Vedeckas. 

Festivalio koordinatorius: 

Mokyklos muzikos instrumentų metodinės grupės pirmininkas - Veslav Sobieski. 

 

IX. Baigiamosios nuostatos 

 

1. Pateikdami festivalio dalyvio paraišką dalyviai patvirtina, kad yra gavę atitinkamų asmenų 

sutikimą, kad festivalio organizavimo tikslais informacija apie festivalio dalyvį gali būti 

naudojama (skelbiama) organizatorių interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose 

informavimo šaltiniuose, siekiant informuoti apie festivalio eigą, festivalio organizatorių 

veiklos viešinimo, žinomumo tikslui. 

2. Dalyvavimas šiame festivalyje reiškia dalyvio (-ių) sutikimą su visomis festivalio nuostatų 

sąlygomis. 
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