
 

                                                                                      PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės   

švietimo centro direktoriaus 

2023 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-6 

 

RESPUBLIKINĖS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ MOKINIŲ 

KONFERENCIJOS, SKIRTOS RUDOLFO LYMANO „GRAFIŠKOSIOS MUZIKOS 

IR GIEDOJIMO  MOKYKLOS“ ĮKŪRIMO 140 METŲ SUKAKČIAI, 

SĄLYGOS  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1.  Respublikinės muzikos ir meno mokyklų mokinių konferencijos (toliau – 

Konferencijos) sąlygos parengtos vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų,  konkursų ir 

kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 

m. gegužės 5 d. Nr. V-663,  Rokiškio rajono mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir 

kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75, Rokiškio 

Rudolfo Lymano muzikos mokyklos konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus 2021 

m. gegužės mėn. 18 d. įsakymu Nr.27/1- V/1.3 

2. Sąlygos reglamentuoja Konferencijos tikslą, organizavimo tvarką, finansavimą, 

dalyvių vertinimą bei apdovanojimus. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – pristatyti pranešimą apie mokyklos vardo kilmę, 

aktualizuojant asmenybę (menininką, kompozitorių), kurios vardu ji pavadinta. 

3. 1 Konferencijos uždaviniai: 

3.1.1. supažindinti mokinius su įvairiomis konferencijos pranešimų 

formomis; 

3.1.2. plėsti muzikos teorijos ir istorijos žinias, domėtis Lietuvos, savo miesto 

muzikine (menine) kultūra, gyvenusių ir kūrusių asmenybių veikla; 

3.1.3. ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis,  

kūrybiškai mąstyti; 

3.1.4. plėtoti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų bei mokinių 

bendradarbiavimą. 

 

 

III SKYRIUS  

ORGANIZAVIMO TVARKA  



 

 

4. Konferencijos dalyviai – šalies muzikos ir meno mokyklų V-VIII klasių mokiniai. 

5. Konferencijos organizatoriai – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla ir 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. Partneris – Rokiškio krašto muziejus. 

6. Konferencijos pranešimų tema: neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių parengti 

pranešimai ir pristatymai apie mokyklos vardo kilmę -  asmenybę, kurios vardu ji pavadinta.  

7. Konferenciją sudaro 3 dalys: I – mokinių pranešimų pristatymai (Power Point ar 

kitos analogiškos programos demonstracine forma), II  – „Protų mūšis“  -  žaidimas grupėse, 

III – kūrybinės dirbtuvės (edukacija). 

8. Konferencijos eiga ir svarbios datos: 

 8.1. Konferencija vyks 2023 m. kovo 30 d. Rokiškio krašto muziejuje: 

       10.30 val. - renginio registracija;  

       11.00 val. - konferencijos pradžia, mokinių pranešimų pristatymai;  

       12.30 val. – 13.00 val. - pietūs; 

       13.00 val. – 14.00 val. - II dalis - komandinis žaidimas „Protų mūšis“; 

       14.00 val. – 15.00 val. kūrybinės dirbtuvės – edukacija; 

       15.00 val. – refleksija. 

9. Reikalavimai pranešimui: 

9.1. Pranešimų forma: 

9.1.1. pranešimas su skaidrėmis; 

9.1.2. stendinis pranešimas; 

9.1.3. filmo demonstravimas; 

9.1.4. vaizdo pranešimas; 

9.1.5. kitos kūrybinės formos. 

9.2. Pranešimo turinys turi atitikti konferencijos tikslus ir uždavinius. 

9.3. Pranešimo trukmė – iki 10 min. (laikas gali būti koreguojamas pagal 

užsiregistravusių pranešėjų skaičių). 

9.4. Pranešimo kalba – pranešėjo gimtoji kalba. 

9.5. Pranešėjo užpildytą anketą (Priedas Nr.1) prašome atsiųsti el. paštu: 

junokienerasa@inbox.lt  iki 2023 m. kovo 3 d. 

    9.6. Kontaktinis asmuo – Rasa Pletaitė-Junokienė, Rokiškio Rudolfo Lymano 

muzikos mokyklos mokytoja. 

9.7 Pranešimą (skaidres) prašome atsiųsti el. paštu: junokienerasa@inbox.lt iki 

2023 m. kovo 17 d., teirautis tel. +37067995095. 

10. Žaidimo „Protų mūšis“ temos: mokinių skaitytų pranešimų akcentai apie 

žymius žmones, bendro pobūdžio klausimai apie muziką. 

10.1 „Protų mūšio“ dalyviai – mokyklą atstovaujanti 3-5 mokinių komanda. 

11. Registruodamiesi į Konferenciją dalyviai sutinka, kad renginio metu užfiksuota 

vaizdo medžiaga būtų skelbiama organizatorių interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, 

spaudoje viešinimo tikslais. 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS FINANSAVIMAS 

mailto:junokienerasa@inbox.lt
mailto:junokienerasa@inbox.lt


 

 

 12. Konferencijos dalyvių ir mokytojų kelionės bei kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla. Dalyvio mokesčio nėra.  

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

13.  Konferencijos dalyviai (pranešėjai) bei žaidimo „Protų mūšis“ komandos bus 

apdovanoti Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos padėkomis, organizatorių atminimo 

dovanėlėmis.  

14. Mokytojai, parengę mokinius konferencijai ir „Protų mūšio“ žaidimo dalyvius, 

gaus Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Priedas Nr.1  

 

RESPUBLIKINĖS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ MOKINIŲ 

KONFERENCIJOS, SKIRTOS RUDOLFO LYMANO „GRAFIŠKOSIOS MUZIKOS 

IR GIEDOJIMO  MOKYKLOS“ ĮKŪRIMO 140 METŲ SUKAKČIAI 

REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

Pranešėjo (-ų) vardas, pavardė 

 

Pranešimo tema 

 

Pranešimo  forma 

 

Mokykla 

  

Klasė 

  

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija   

  

Pranešimui reikalingos techninės priemonės  

 

Numatomas žaidimo „Protų mūšis“ komandos narių skaičius 

 

 

 

Pranešėjo užpildytą anketą prašome atsiųsti el. paštu: junokienerasa@inbox.lt iki  

2023 m. kovo 3 d.  
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