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PATVIRTINTA 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

direktorės, laikinai vykdančios  

Grigiškių meno mokyklos direktoriaus 

funkcijas Aldonos Skruibytės 

2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-41 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 

 

Festivalio PAPA JAZZ 2021 
 

NUOSTATAI 

 

I. ANOTACIJA 

 

Džiazas – tai muzika, per kurią skleidžiasi kūrybiškumas, improvizacija, bendradarbiavimas, 

atkaklumas. Šiais nuolatinių pokyčių laikais džiazo dvasia reikalinga tam, kad žmonės, o 

ypač jaunimas, susiburtų, puoselėtų laisvę ir dialogą, kurtų naujus pagarbos tiltus ir didesnę 

toleranciją. Jau antrus metus vyksiantis Papa Jazz 2021 – Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

meno mokyklos, VšĮ Confero ir Trakų švietimo centro organizuojamas renginys, skirtas 

šalies muzikos ir meno mokyklų bei konservatorijų įvairių specialybių mokiniams ir 

mokytojams, mėgstantiems džiazo muziką ir gyvenantiems ja. 

Papa Jazz 2021 – dviejų dalių festivalis:  

pirmojoje dalyje – seminare mokytojams „Improvizacija – kūryba – džiazas“ – patyrę 

džiazo pianistai Vytautas Straižys (Olandija-Lietuva), Leonas Gurvitch (Vokietija), Rytas 

Lingė (Lietuva), fagotininkas Artūras Gelusevičius (Vokietija-Lietuva) ir kanklininkė 

Simona Smirnova (JAV) dalinsis savo patirtimi kaip išlaisvinti kūrybiškumą ir drąsą 

džiazuoti net tik mums įprastais instrumentais, bet ir rečiau džiazo koncertuose 

skambančiais instrumentais – kanklėmis, fagotu ir pan.; 

antrojoje dalyje – Papa Jazz 2021 koncerte – skambės profesionalių atlikėjų (V. Straižio, 

L. Gurvitch, S. Smirnovos, R. Lingės ir kt.)  ir Lietuvos muzikos ar meno mokyklų bei 

konservatorijų įvairių specialybių mokinių atliekamos džiazo kompozicijos ir 

improvizacijos.  

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Papa Jazz 2021 nuostatai reglamentuoja renginio tikslus ir uždavinius, dalyvavimo sąlygas ir 

įgyvendinimą. 

2. Renginys vyks 2021 m. spalio 29 d.: 

- metodinis seminaras vyks 10-15 val. Grigiškių meno mokykloje (adresu Pašto g. 10, Grigiškės); 

- festivalio koncertas vyks 18-20 val. Grigiškių kultūros centre (adresu Vilniaus g. 12, Grigiškės). 

3. Metodinio seminaro klausytojams bus išduodami 6 akad. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 

4. Informacija apie Papa Jazz 2021 skelbiama GMM interneto svetainėje www.gmm.lt   

http://www.gmm.lt/
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II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Papa Jazz 2021 tikslas – puoselėjant džiazo muziką, suteikti galimybes skleistis jaunųjų muzikantų 

kūrybiškumui ir kolektyviniam bendradarbiavimui. 

6. Papa Jazz 2021 uždaviniai: 

• skatinti džiazo mokytojų ir atlikėjų metodinę veiklą; 

• suteikti galimybę džiazo atlikėjams ir mokytojams reflektuoti savo muzikinę veiklą; 

• gilinti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir profesinę kompetenciją mokant džiazo 

stiliaus kūrinių; 

• puoselėti ir propaguoti džiazo muziką, atliekamą solo ir / ar ansambliu. 

 

III. PROGRAMA 

 

2021 m. spalio 29 d., I dalis – Papa Jazz 2021 seminaras mokytojams „Improvizacija – kūryba 

– džiazas“ (Grigiškių meno mokykla, Pašto g. 10, Grigiškės) 

 

9.45-10.00   Papa Jazz 2021 atidarymas 

10.00-10.45 Atraskime fagotą iš naujo: repertuaras ir aktualumas muzikos mokykloms 

 Artūras Gelusevičius, Lietuvos operos ir baleto teatras (LNOBT) 
 

10.45-11.30 Džiazas ir (ne)akademinė improvizacija 

 Vytautas Straižys, Vilnius downtown piano school 
 

11.30-12.15 Ir garsas tapo kūnu: R. Lingės momentinės kompozicijos ypatumai 

 Rytas Lingė, Grigiškių meno mokykla 
 

12.15-13.00  Pietų pertrauka 
 

13.00-13.45  Kūryba improvizuojant: visagalis džiazas 

 Leon Gurvitch, kompozitorius, atlikėjas (Vokietija) 
 

13.45-14.30 Kanklės Niujorke 

 Simona Smirnova, kompozitorė, atlikėja (Niujorkas)  
 

14.30-15.15 Jeruzalės garsai: smuiko ir fortepijono sintezė 

 Algirdas Šochas, Lietuvos operos ir baleto teatras (LNOBT) 

 Leon Gurvitch, kompozitorius, atlikėjas (Vokietija) 

 

 

2021 m. spalio 29 d., II dalis – Papa Jazz 2021 koncertas (Grigiškių kultūros centras, Vilniaus g. 

12, Grigiškės) 

 

18.00-20.00   Koncertas.  
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III. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

7. Papa Jazz 2021 seminaro mokytojams „Improvizacija – kūryba – džiazas“ dalyvio mokestis 

asmeniui – 10 Eur. Seminaro dalyviams bus išduoti VšĮ Trakų švietimo centro kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016-06-09 Nr. V-530, 

akreditacijos pažymėjimo Nr. AP-092.  

8. Būtina išankstinė registracija į seminarą – iki 2021 m. spalio 28 d. 

9. Registruotis į seminarą paspaudus arba surinkus nuorodą: https://bit.ly/2XCWN1n 

10. Seminare mokytojai galės dalyvauti atvykę į Grigiškių meno mokyklą (adresu Pašto g. 10, 

Grigiškės) arba nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Mokytojus, pageidaujančius seminare dalyvauti 

nuotoliniu, būdu prašome parašyti elektroninį laišką papajazz2021@gmail.com. Dieną iki seminaro 

bus atsiųsta prisijungimo nuoroda.    

11. Papa Jazz 2021 koncerto dalyvio mokestis asmeniui – 5 Eur. Koncerto dalyviai bus apdovanojami 

padėkos raštais ir suvenyrais. 

12. Išankstinė dalyvių registracija į koncertą – iki 2021 spalio 22 d.  

13. Registruotis į koncertą paspaudus arba surinkus nuorodą: 

https://form.jotform.com/212621243214037 

14. Iš Jūsų mokyklos laukiame dviejų – trijų (solisto ar ansamblio) paraiškų. Atlikėjų amžiaus tarpsnis 

neribojamas. Ansambliuose gali muzikuoti ir mokytojai su savo mokiniais. 

15. Koncerto dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma organizatorių. Organizatoriai pasilieka teisę 

riboti atlikėjų skaičių koncerte. Nuo 2021 m. spalio 26 d. koncerto programa bei repeticijoms skirtas 

laikas bus skelbiamas Grigiškių meno mokyklos interneto svetainėje www.gmm.lt. 

16. Papa Jazz 2021 yra viešas renginys. Pateikdami dalyvio paraišką sutinkate, kad informacija apie 

dalyvį (vardą, pavardę, klasę, specialybę, atliekamą programą), taip pat dalyvio nuotrauka būtų 

skelbiama Grigiškių meno mokyklos svetainėje www.gmm.lt ar Facebook profilyje. 

17. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, seminaras vyks nuotoliniu būdu, Zoom platformoje.  

18. Seminaro ir / ar festivalio koncerto dalyvio mokestį pervesti į VšĮ „Confero“ (gavėjas) sąskaitą 

LT 147300010154495681, nurodant mokėjimo paskirtį Papa Jazz 2021 (seminaras) arba Papa Jazz 

2021 (koncertas). Jei mokama už kitą asmenį, mokėjimo paskirtyje nurodykite dar ir už ką mokama. 

Neatlikus apmokėjimo, registracija nebus patvirtinta. 

19. Užsiregistravus ir nedalyvavus seminare ar koncerte, pinigai negrąžinami. 

  

IV. ORGANIZATORIAI IR ĮGYVENDINTOJAI 

 

20. Konferencijos organizatoriai ir įgyvendintojai: 

• Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė, laikinai vykdanti 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos direktoriaus funkcijas; 

• Evelina Kislych-Šochienė, Grigiškių meno mokyklos projektinės veiklos koordinatorė;  

• Audra Versekėnaitė – Efthymiou, Grigiškių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

• Vidmantas Riškus, Grigiškių meno mokyklos meno vadovas; 

• Romas Morkūnas, Grigiškių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

• Rytas Lingė, Grigiškių meno mokyklos mokytojas; 

https://bit.ly/2XCWN1n
mailto:papajazz2021@gmail.com
https://form.jotform.com/212621243214037
http://www.gmm.lt/
http://www.gmm.lt/
javascript:linkAction('business.d2d.accounts.accountStatement','force_acc','10154495681','','','','')
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• Marija Ivaškevičiūtė, Grigiškių meno mokyklos mokytoja. 

21. Papa Jazz 2021 partneriai – VšĮ Confero, Trakų švietimo centras, Grigiškių kultūros centras. 

 

VII. KONTAKTAI 

 

22. Informacija apie renginį bus talpinama Grigiškių meno mokyklos interneto svetainėje 

www.gmm.lt  

23. Dėl papildomos informacijos kreiptis: Rytas Lingė, tel. Nr. 869821275, Audra Versekėnaitė – 

Efthymiou, tel. Nr. 865020303. 

http://www.gmm.lt/

