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VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 

 

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS  

„PAGRINDINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS GROJANT  

VARINIAIS PUČIAMAISIAIS  INSTRUMENTAIS  

PRADINIAME IR PAGRINDINIAME UGDYME“ 

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šis aprašas reglamentuoja tęstinės tarptautinės konferencijos „Pagrindinių įgūdžių formavimas 

grojant variniais pučiamaisiais instrumentais pradiniame ir pagrindiniame ugdyme“ (toliau – 

konferencija) organizavimo ir vykdymo tvarką. 

Konferenciją organizuoja Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla, bendradarbiaudama su 

VšĮ Trakų švietimo centru. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Konferencijos tikslas – pasidalinti įgūdžių formavimo patirtimi grojant variniais pučiamaisiais 

instrumentais; skleisti šiuolaikiško, inovatyvaus ugdymo(si) idėjas. 

Konferencijos uždaviniai: 

- skatinti pedagogų metodinę veiklą ir reflektuoti savo profesinę veiklą; 

- plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir gilinti profesinę kompetenciją; 

- puoselėti ir propaguoti varinių pučiamųjų instrumentų muzikos žanrą; 

- analizuoti Lietuvos bei užsienio metodinius ypatumus; 

- lavinti mokinių artistiškumą, kūrybiškumą; 

- kelti mokinių motyvaciją, tobulinant technines atlikimo galimybes. 

 
III. KONFERENCIJOS VIETA IR LAIKAS 

Tarptautinė konferencija vyks 2018 m. gruodžio 4 d. Grigiškių meno mokykloje, (Pašto g.10, 

Grigiškės, Vilnius LT-27105). Konferencijos pradžia 12.00 val. Dalyvių registracija nuo 11.30 val. 
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IV. KONFERENCIJOS LEKTORIAI IR KONCERTMEISTERIAI 

Aleksandr Koroteev – Baltarusijos valstybinio kultūros ir menų universiteto pučiamųjų instrumentų 

katedros profesorius. 

Janis Purinš – Latvijos J. Vitols muzikos akademijos docentas. 

Rimantas Valančius – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų instrumentų katedros docentas. 

Algirdas Šuminas – Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas ekspertas. 

Dovas Lietuvninkas – Eastman School of Music (Jungtinės Amerikos Valstijos), trimito atlikimo ir 

edukacijos programų absolventas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro trimitų grupės 

koncertmeisteris. 

Artūras Laurinavičius – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas. 

Sigitas Gumuliauskas – Grigiškių meno mokyklos mokytojas metodininkas. 

Nadežda Lipa – Grigiškių meno mokyklos koncertmeisterė. 

Laura Riškuvienė – Grigiškių meno mokyklos koncertmeisterė. 

 

V. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti muzikos, meno mokyklų bei kitų švietimo įstaigų pedagogai 

ir jų mokiniai. 

 
VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių meno mokykla. 

Konferencijos kuratorė: 

Grigiškių meno mokyklos direktorė Kristina Ulevičiūtė 

Konferencijos organizatorius:  

Grigiškių meno mokyklos mokytojas metodininkas Sigitas Gumuliauskas  

Konferencijos koordinatoriai: 

Grigiškių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romas Morkūnas 

Grigiškių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Urbonienė 

Grigiškių meno mokyklos mokytojas metodininkas Vidmantas Riškus 

Grigiškių meno mokyklos mokytojas metodininkas Vladimir Školnyj  

Grigiškių meno mokyklos mokytoja Rūta Plančiūnaitė-Zubrienė 

 

VII. BENDROSIOS SĄLYGOS 

Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Konferencijos dalyvio mokestis – 7 eurai. Dalyvio mokestis pervedamas į Grigiškių meno mokyklos 

atsisakaitomąją sąskaitą AB Luminor Banke  LT 91 4010 0424 0392 1808. 

Dalyvius kviečiame registruotis el. paštu:  

sigitastrb@gmail.com arba grigiskiumenomokykla@gmm.lt 

Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonais:  Sigitas Gumuliauskas  8 671 90059 

Vidmantas Riškus   8 687 87989 

www.gmm.lt 
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