
 

 PATVIRTINTA 

 Širvintų meno mokyklos 

 direktoriaus 2022 m. lapkričio 8 d. 

 įsakymu Nr. V1-288 

 

  

III RESPUBLIKINIO DAILĖS IR MUZIKOS FESTIVALIO - KONKURSO 

,,LAISVĖ – TAI KŪRYBOS PRADAS“ (IGNAS ŠEINIUS), 

SKIRTO PAMINĖTI LIETUVOS VALSTYBINGUMUI SVARBIAS 

DATAS –VASARIO 16-ĄJĄ IR KOVO 11-ĄJĄ NUOSTATAI 

 

                                                                        I SKYRIUS 

                                                           BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. III respublikinio dailės ir muzikos festivalio-konkurso ,,Laisvė – tai kūrybos pradas“ (Ignas 

Šeinius), skirto paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją  (toliau – 

festivalio-konkurso) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja festivalio-konkurso tikslus, uždavinius, 

organizavimo tvarką. 

2. Festivalio-konkurso organizatorius – Širvintų meno mokykla. 

3. Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai. 

  

                                                             II SKYRIUS 

                        FESTIVALIO - KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Festivalio-konkurso tikslas – skatinti muzikos ir meno mokyklų mokinius kūrybinėmis 

iniciatyvomis stiprinti pagarbą valstybei, jos istorijai, kultūrai ir tradicijoms. 

5. Festivalio-konkurso uždaviniai: 

5.1.  lavinti menų sintezės suvokimą; 

5.2.  ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką integruojant dailės ir muzikos dalykus; 

5.3.  plėtoti mokytojų dalykines žinias ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, dalijantis gerąja 

dalykine bei pedagogine patirtimi; 

5.4.  ugdyti savo krašto pilietį, tautos kultūros, tradicijų puoselėtoją bei tęsėją. 

 

                                                             III SKYRIUS 

                                                              DALYVIAI 

 

6. Festivalio-konkurso dalyviai skirstomi į 5 amžiaus grupes: 

A amžiaus grupė –  6-10 metų;  

B amžiaus grupė – 11-14 metų; 

C amžiaus grupė – 15-19 metų; 

D amžiaus grupė –   6-19 metų (savos kūrybos kūriniai); 

E amžiaus grupė  -   6-19  metų (ansambliai). 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS IR DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

7. Festivalio-konkurso dalyviai (muzikos atlikėjai ir dailės kūrinio kūrėjai) bendradarbiaudami 

pasirenka vieną lietuvių autoriaus kūrinį arba aranžuotą lietuvių liaudies dainą: 

7.1.  muzikos atlikėjai atlieka pasirinktą kūrinį atmintinai (pagal šių nuostatų 7 punktą). Kūrinys 

gali būti atliekamas instrumentu (balsu) su koncertmeisteriu (koncertmeisterio įrašas su instrumentalistu  

privalomas gyvai, o vokalistas kūrinį gali atlikti su fonograma) ar be koncertmeisterio pritarimo; 



7.2.  Dailės skyrių mokiniai nupiešia piešinį (pasirinktam muzikos kūriniui pagal 7 šių nuostatų 

punktą), kuriame perteikia įsivaizduojamą muzikos kūrinio turinį arba nuotaiką. Darbai atliekami naudojant 

akvarelę, guašą, tušą ir kitas patvarias dailės priemones, technikas ant A2 formato popieriaus. 

8. Dalyviai (muzikos atlikėjai) savo pasirodymą nufilmuoja, o dailininkai nufotografuoja piešinį.  

  8.1. vaizdo įrašas turi būti sukurtas ne anksčiau kaip 2023 m.; 

              8.2. vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, nejudančia kamera. Vaizdo įraše atlikėjas turi būti 

matomas visu ūgiu. Vaizdo įrašas negali būti sumontuotas; 

              8.3. vaizdo įrašas turi būti patalpintas „Youtube“ internetiniame kanale, auditorija skirta vaikams 

(„Yes, it`s made for kids“); 

              8.4. vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti parašytas vaizdo įraše atliekamo kūrinio autorius 

(vardas ir pavardė) ir kūrinio pavadinimo pilnas ir tikslus aprašymas (detalus pavadinimas, jei yra – opusas 

ir t.t.). Įrašo pavadinimas turi būti parašytas lietuviškais rašmenimis; 

              8.5. vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą ir pavardę. Jei atlikėjas groja ar dainuoja su 

koncertmeisterio pritarimu ar koncertmeisterio parengta fonograma, nurodyti koncertmeisterio vardą ir 

pavardę. 

9.  Vaizdo įrašo nuoroda įrašoma pateiktoje paraiškoje, piešinio nuotrauka įkeliama į failą ir 

atsiunčiama iki 2023 m. vasario 24 d. elektroniniu paštu laisvefestivalis@gmail.com, nurodant 

vaikų/mokinių vardus, pavardes, mokytojus, koncertmeisterius, ugdymo įstaigos pavadinimą, amžių. 

 

                                                                    V SKYRIUS 

                                                              VIETA IR LAIKAS 

 

10. Festivalis-konkursas virtualiai vyks Širvintų meno mokykloje 2023 m. kovo 11 dieną.    

11. Iki 2023 m. vasario 24 d. atsiųsti užpildytą būsimų dalyvių anketą (1 priedas), ją pateikti el. 

paštu berzinskienevirginija@gmail.com. 

12. Paraiškos pateikimas dalyvavimui konkurse yra vertinimas kaip sutikimas su visomis 

festivalio-konkurso sąlygomis (pvz.: vaizdo įrašo, pavardės, programos ir t.t. skelbimas). 

13. Parama festivaliui – konkursui: solistui – 5 eur, dailininkui – 5 eur, ansamblio dalyviui (vienam) 

– 5 eur, jeigu dalyvis dalyvauja kaip solistas ir dailininkas moka vieną mokestį 5 eur. Ansamblio atlikėjui, 

kuris groja kaip solistas, mokesčio mokėti nereikia. Paramos mokestį dalyviai perveda į Širvintų meno 

mokyklos sąskaitą: LT24401004200108037. Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Parama dailės ir muzikos 

festivaliui – konkursui, dalyvio vardą, pavardę ir mokyklos (studijos) pavadinimą. 

 

      VI SKYRIUS  

    VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

14. Darbus vertina Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 

15. Vertinant atsižvelgiama į atlikėjų meistriškumą, darbų autorių kūrybiškumą, netikėtą raiškos 

priemonių ir technikos panaudojimą, temos interpretacijos originalumą. 

16. Komisija vertins dailininko ir atlikėjo balus bendrai. 

17. Komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš festivalio – konkurso pradžią. 

18. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

19.  Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami laureato diplomais, kiti festivalio-

konkurso dalyviai – padėkos raštais. 

20. Numatoma papildomai apdovanoti nominacijomis mokinius, parodžiusius išskirtinius meninius 

pasiekimus. 

21. Diplomai nugalėtojams išsiunčiami elektroniniu paštu PDF formatu. Siunčiant diplomus bus 

naudojamas elektroninio pašto adresas, kuriuo konkurso dalyviai atsiųs registracijos paraišką. 

22. Vertinimo komisijos atrinkta vaizdinė ir garsinė medžiaga bus naudojama internetinėje erdvėje 

ir Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje http://www.menomokykla.lt/. 
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                                                               VII SKYRIUS 

                                            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Festivalio-konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus atrinkti, viešinti ir reprudukuoti savo 

nuožiūra, neišmokant honoraro, o festivalio-konkurso nugalėtojų darbus, vardus ir pavardes skelbti Širvintų 

meno mokyklos interneto svetainėje http://www.menomokykla.lt/ ir Facebook paskyroje bei spaudoje. 

24. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

25. Festivalio-konkurso organizavimo grupė:  

Širvintų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė – tel. 8 615 73 329, el. 

paštas irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt, Neformaliojo švietimo centro metodininkė Joalita 

Mackonienė, dailės vyresnioji mokytoja Jelena Labanauskienė, muzikos mokytoja Aušrinė Ulinskaitė, 

smuiko mokytoja metodininkė Virginija Beržinskienė – el. paštas berzinskienevirginija@gmail.com – tel. 

8 601 67552. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt
mailto:berzinskienevirginija@gmail.com


 

III respublikinio dailės ir muzikos festivalio-konkurso 

„Laisvė – tai kūrybos pradas“ (Ignas Šeinius), skirto 

paminėti Lietuvos valstybingumui svarbias datas – 

Vasario 16-ąją ir Kovo 11-jąją nuostatų 

1 priedas 

 

    

 

                                                                 DALYVIO ANKETA 

  

 

Mokyklos pavadinimas, adresas, el. 

paštas 

 

 

Dalyvio (muzika) vardas, pavardė, 

klasė, instrumentas 

 

 

Muzikos kūrinio autorius ir 

pavadinimas 

 

 

Dalyvio (dailė) vardas, pavardė, 

klasė 

 

 

Muzikos mokytojo vardas, pavardė, 

telefono numeris, el. paštas 

 

 

Dailės mokytojo vardas, pavardė, 

telefono numeris, el. paštas 

 

 

Kūrinio nuoroda 

 

 

 

 

P. s. Dalyvio anketoje mokytojų ir mokinių vardus ir pavardes rašyti didžiosiomis raidėmis  


