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RESPUBLIKINIO MOKSLEIVIŲ INTRUMENTININKŲ 

FESTIVALIO „Ad Libitum 2021“ NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.  Respublikinio moksleivių instrumentininkų festivalio „Ad Libitum 2021“,  (toliau 

festivalis) nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvius, organizavimo kriterijus. 

2.    Festivalis skatina domėtis įvairiais muzikiniais žanrais, populiarina instrumentinį muzikos 

atlikimą, sudaro sąlygas skleistis moksleivių kūrybai ir saviraiškai.  

3.    Festivalio organizatorius – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija. 

4.    Festivalio partneris – Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

5.    Festivalio laikas ir vieta – 2021 m. gruodžio 15 d.   

                                

 

II. FESTIVALIO DALYVIAI IR REIKALAVIMAI 

 

 

   6.    Kviečiami dalyvauti 1-12 klasių atlikėjai iš šalies gimnazijų, vidurinių ir meno mokyklų, 

bei kultūros centrų. 

   7.   Festivalyje gali dalyvauti įvairios sudėties instrumentiniai, bei instrumentiniai vokaliniai  

ansambliai (išskyrus fortepijoninius ir liaudies ansamblius). 

        8.   Festivalio reikalavimai: 

              8.1. atlikėjai atlieka po vieną, laisvai pasirinktą kūrinį. 

              8.2. kūriniai turi būti atliekami gyvai.  

 

 

III. DALYVIŲ IR MOKYTOJŲ REGISTRACIJA KONKURSUI 

 

       9. Papildoma informacija: Judita Rumbinienė, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

vyresnioji mokytoja, el. p. jrumbiniene@gmail.com arba tel. nr. 865254428;  

       10.    Dalyviai iki 2021 m. gruodžio 7dienos :  

10.1. el. paštu kestutis@radaviciai.lt arba   kestizz@yahoo.com  pateikia užpildytą 

dalyvio paraišką (1 priedas); 

10.2. gavę pateiktą dalyvio paraišką būsite prijungti į uždarą facebook grupę „Ad 

Libitum 2021“; 

10.3. iki 2021 gruodžio 15 d. savo pasirodymą dalyviai įkelia į uždarą facebook grupę. 

        11.   Dalyvavimas šiame festivalyje ir vaizdo įrašo atsiuntimas reiškia dalyvio (ių) sutikimą su 

visomis konkurso rengimo bei viešinimo Youtube ar Facebook tinkluose sąlygomis.  

       12.   Mokytojams, parengusiems mokinį(ius) ir užsiregistravusiems internetinėje registravimo 

sistemoje www.semiplius.lt  bus išduotos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 
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(Registracijoje  ieškoti  Kelmės  rajono savivaldybės renginių kalendoriaus 2021 m. gruodžio 15  d. 

dienos). 

 

 

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

13.  Visiems Festivalyje dalyvavusiems pedagogams bus išduodamos dalyvio pažymos, o 

įstaigoms – padėkos, kurios bus išsiųstos gruodžio 16 dieną nurodytu el. paštu. 

14.  Dalyvavimas Festivalyje suteiks pedagogams galimybę pasidalinti gerąją muzikinio 

ugdymo patirtimi, tobulinti profesinę kompetenciją, virtualioje erdvėje stebėti visų dalyvių atsiųstus 

vaizdo įrašus. 

15.  Organizatoriai pasilieka teisę Festivalio metu atsiųstus vaizdo įrašus publikuoti Facebook 

paskyroje, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

 

V. ORGANIZATORIAI 

 

 

16. Festivalį organizuoja: 

Kęstutis Radavičius, Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyriaus 

muzikos mokytojas. 

17. Festivalį koordinuoja: 

Judita Rumbinienė, Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyriaus 

vedėja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


