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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

Fortepijono dalyko mokytojų metodinė grupė 

 

VII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų etiudų konkursas  
„JAUNIEJI VIRTUOZAI“  

 

NUOSTATAI 

 

I. KONKURSO TIKSLAS 

 

1. Skatinti vyresniųjų klasių pianistus nuolat ugdyti virtuoziškumą, kūrybiškumą ir muzikalumą 

atliekant etiudus ir virtuoziškas pjeses. 

 

II. UŽDAVINIAI 

 

2. Stiprinti moksleivių sceninę laisvę bei ištvermę; 

3. Sužadinti domėjimąsi etiudais, atskleidžiant jų menines galimybes; 

4. Suteikti galimybę pedagogams pasidalinti profesine patirtimi.  

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

5. Konkursas vyks 2022 m. kovo 26 d. 9.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje  

(L. Asanavičiūtės g. 2). 

6. Dalyvių repeticijų ir registracijos laikas bus paskelbtas vėliau. 

 

IV. KONKURSO TVARKA 

 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų V-X klasių pianistai. 

8. Konkurso dalyviai varžosi penkiose grupėse: 

              A grupė – V klasės; 

              B grupė – VI klasės; 

              C grupė – VII klasės; 

              D grupė – VIII klasės; 

              E grupė – IX, X klasės. 

 9. Konkurso dalyviai atlieka du kūrinius: 

          1. Etiudas  

          2. Laisvai pasirinktas kūrinys (pageidautina kontrastingas) 

10. Konkurso dalyviai paraiškas siunčia adresu: indre.c@gmail.com (maloniai prašome laiško             

pavadinime įrašyti konkurso pavadinimą). Prie laiško prašome prisegti mokesčio už konkursą 

pavedimo kopiją. Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 27 d.  

11. Konkurso dalyviai turi sumokėti dalyvio mokestį – 12 Eur. 

Dalyvio mokestis turi būti pervestas į sąskaitą iki 2022 m. vasario 20 d. 

Banko sąskaita: VŠĮ „Žaismas“ 

Sąskaitos numeris: LT384010051003418380 

Įmonės kodas: 304038040 

Banko pavadinimas: Luminor bankas, banko kodas 40100 

Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir konkurso pavadinimas. 
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12. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei teisės 

aktais dėl renginių organizavimo, atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje. 

Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus karantiną ar uždraudus/apribojus viešus renginius, 

konkursas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tuomet konkurso organizavimo sąlygos ir tvarka bus 

skelbiamos papildomai mokyklos interneto svetainėje bei išsiunčiama informacija dalyviams 

elektroniniu paštu. 

 

V.  APDOVANOJIMAI 

 

13. Dalyviai bus apdovanojami dalyvių ir laureatų diplomais bei dovanėlėmis. Mokytojai – 

padėkos raštais. Vertinimo komisija bus paskelbta prieš konkurso pradžią. 

 

VI. ORGANIZATORIAI 

 

14. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 

15. VŠĮ ,,Žaismas“. 

16. Konkurso kuratorė:  

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė. 

17. Konkurso koordinatoriai: 

Jūratė Prusevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

Jurgita Reneckytė-Žemaitienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Fortepijono dalyko 

mokytojų  metodinės grupės pirmininkė; 

Indrė Medelinskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Fortepijono dalyko vyresnioji 

mokytoja. 

 

VII. KONKURSO INFORMACIJA 

 

18. Informacija apie konkursą teikiama telefonu 8687 24345,             Indrė Medelinskienė, Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono vyr. mokytoja.    

19. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto svetainėje www.karoliniskiumm.lt. 

 

 

_______________________________ 
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