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XI LIETUVOS JAUN ŲJŲ ATLIK ĖJŲ FESTIVALIO 

„POLIFONIJA IR AŠ“ NUOSTATAI 
 
 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 1.  Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalio ,,Polifonija ir aš” nuostatai reglamentuoja festivalio 
tikslą ir uždavinius, organizatorius, festivalio partnerius, konkurso sąlygas, vietą ir laiką, apdovanojimus, 
finansavimą. 
 

II.  FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

2. Skatinti mokinių domėjimąsi polifonine muzika; 
3. Propaguoti vargonus, kaip koncertinį instrumentą; 
4. Atskleisti jaunųjų muzikų individualybę, atlikėjo meistriškumą, turtinti jų koncertinę praktiką; 
5. Skatinti mokinių saviugdą, kūrybingumą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo pažinimą; 
6. Pažadinti mokinio-atlikėjo sugebėjimą emociškai veikti klausytoją; 
7. Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti mokytojams galimybę pasidalinti 

profesine patirtimi; 
 

III.  FESTIVALIO ORGANIZATORIAI 
 

9.    Radviliškio muzikos mokykla. 
10.  Radviliškio parapijos Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia. 
11.  Radviliškio miesto kultūros centras. 

 
IV.  FESTIVALIO ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 
           12.   Aurelija Stončiuvienė, festivalio idėjos autorė, Radviliškio muzikos mokyklos direktorė, 
Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė; 
           13.  Diana Sabulienė, Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės pirmininkė, 
fortepijono mokytoja metodininkė; 
           14.  Dovilė Pranaitytė, Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja; 

15.  Tadas Rudys, Radviliškio parapijos Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios klebonas; 
16.  Indrė Ginevičienė, Radviliškio miesto kultūros centro direktorė. 

 
V. FESTIVALIO S ĄLYGOS 

 
17.. Festivalyje gali dalyvauti muzikos mokyklų mokiniai, besimokantys groti fortepijonu. 

           18. Festivalio  dalyviai skirstomi į dvi kategorijas: 
           18.1. A kategorija - 1-4 klasės muzikos (meno) mokyklos mokiniai; 
           18.2. B kategorija 5-7 klasės muzikos (meno)  mokyklos mokiniai. 
           19. Festivalio dalyviai vargonais atlieka vieną polifoninio žanro kūrinį. Programos trukmė - iki 5 
minučių. Kūriniai gali būti atliekami iš natų; 
           20. Visi festivalio dalyviai bei jų mokytojai bus apdovanojami Radviliškio muzikos mokyklos 
padėkos raštais. 
 



VI.  FESTIVALIO LAIKAS IR VIETA 
 
           21. Festivalis vyks Radviliškio parapijos Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje 2019 m. 
gegužės 28 dieną; 
              11.00-13.30 - festivalio dalyvių registracija; 
              11.00-13.45 - festivalio dalyvių repeticijos; 
 14.00 – festivalio pradžia; 

18.00 – šventos mišios; 
18.45 - baigiamasis festivalio koncertas. 

        22. Kartu su festivalio paraiška reikia atsiųsti festivalio dalyvio mokėjimą patvirtinantį  dokumentą. 
Apie dokumentų gavimą informuosime elektroniniu paštu. 
 

VII. DALYVIO MOKESTIS 
 
        23. Festivalio dalyvio mokestis vienam asmeniui (vieno pasirodymo metu) 3 (trys) eurai. 
        24. Neatvykus į festivalį dalyvio mokestis negrąžinamas. 
        25. Dalyvio mokestį pervesti: 
Gavėjas: Radviliškio muzikos mokykla 
Sąskaitos Nr. LT917181400000130885 
                        UAB Šiaulių bankas 
                        Mokyklos kodas 290713820 
   (Nurodyti: Festivaliui „Polifonija ir aš“, ugdymo įstaigos pavadinimą, dalyvio vardą pavardę ir 
kategoriją) 
Festivalio nuostatus ir dalyvio paraišką galima rasti muzikos mokyklos internetinėje svetainėje adresu: 
www.radviliskiomuzika.lt 
 

VII.  BENDROSIOS SĄLYGOS 
 
            26.  Festivalio Dalyvio paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 01 d. Paraišką pildyti 
kompiuteriu. Paraiškas siųsti elektroniniu paštu:  diana.sabuliene@gmail.com  
            27. Dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai.  
            28. Festivalio darbotvarkė, dalyvių repeticijų ir pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbtas     
Radviliškio muzikos mokyklos internetiniame puslapyje www.radviliskiomuzika.lt nuo 2019 m. gegužės 
17 d. 
              39. Festivalio koordinatorės Aurelija Stončiuvienė ir Diana Sabulienė. Papildoma informacija 
teikiama telefonais 8 698 86397 (Aurelija Stončiuvienė) arba 8 682 38968 (Diana Sabulienė).  
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


