
PATVIRTINTA 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos   

direktoriaus 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-73 
 

 

VIII RESPUBLIKINIO LIAUDIES INSTRUMENTŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO 

„LIETUVIŠKA PJESĖ“ 

N U OST AT AI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2020 m. VIII respublikinio liaudies instrumentų atlikėjų konkurso ‚,Lietuviška pjesė“ 

nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, konkurso etapus, 

vertinimą, laureatų apdovanojimą, konkurso įgyvendinimą. 

2. Konkurso vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Liaudies instrumentų 

dalykų mokytojų metodinė grupė.  

3. Konkurso partneris – Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“. 

4. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto 

svetainėje www.karoliniskiumm.lt. 

5. Konkursas vyks 2020 m. vasario 29 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje                          

(L.  Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).  

 

II. TIKSLAS 

 

6. Konkursu siekiama tęsti tradiciją, skatinti lietuvių liaudies instrumentinės muzikos žanro 

populiarinimą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

7. Aktyvinti jaunųjų liaudies instrumentinio žanro puoselėtojų gretas; 

8. Įvertinti konkurse dalyvavusių  atlikėjų programas, idėjų prasmingumą, išrinkti geriausius 

liaudies instrumentams parašytus kūrinius ir atlikėjus. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

9. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų liaudies instrumentų dalykų 

(kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai) mokiniai.  

10. Mokinių amžiaus grupės: I grupė (7–10 m.),  II grupė (11–14 m.), III grupė (15–18 m.); 

11. Konkurso dalyvių  perklausos vyks abėcėlės tvarka (pagal atlikėjų pavardes).  

 

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

12. Visų konkurso dalyvių repertuarą turi sudaryti tik vienas, laisvai pasirinktas lietuvių autorių 

kūrinys – pjesė (lietuvių liaudies originali arba aranžuota daina, lietuvių kompozitoriaus sukurtas 

arba pritaikytas liaudies instrumentui kūrinys solo arba su akompanimentu). 

13. Stambios formos kūriniai konkurse nebus vertinami.  

14. Konkurse gali dalyvauti ne daugiau  kaip du vieno mokytojo mokiniai, parengę numatytą 

repertuarą. 

15. Mokytojams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios darbą vertinimo komisijoje. 

16. Dalyvio mokestis – 10 Eur (neatvykus į konkursą, dalyvio mokestis negrąžinamas). 

17. Mokestį pervesti iki 2020 m. sausio 15 d. į Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos 

draugijos „Kanklės“ sąskaitą.    

18. Užsiregistravusiems patikslinta informacija bus pateikta el. paštu. 

19. Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

 

http://www.karoliniskiumm.lt/


V. KONKURSO DIENOTVARKĖ 

 

20. Kanklių, birbynės, lamzdelio, skrabalų jaunųjų atlikėjų perklausos vyks tuo pačiu metu 

skirtingose auditorijose. 

20.1.  9.00 val. Dalyvių registracija.  

20.2. 10.00 val. Konkurso atidarymas.   

20.3. 10.30 val. Atlikėjų perklausos. 

20.4. 17.00 val. Laureatų apdovanojimas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos salėje. 

 

VI.  KONKURSO VERTINIMAS  

 

21.  Atlikėjus vertins visi mokytojai, parengę mokinius konkursui (savo mokinių mokytojas 

nevertina).  Komisijos vertinimo balai sumuojami, rezultatai galutiniai ir neskundžiami. 

22.     Konkurso dalyviai bus apdovanojami: 

22.1.   Padėkos raštais; 

22.2.   Geriausiai pasirodę (surinkę daugiausiai komisijos balų) apdovanojami prizais ar laureato 

diplomais.  

 

VII. PARAIŠKOS PATEIKIMAS 

 

23. Iki  2020 m. sausio mėn. 15 d. renginio koordinatorei Audronei Griškevičienei el. paštu 

gaudra9@yahoo.com pateikti Dalyvio paraišką (anketa, tėvų/globėjų sutikimas,  dalyvio mokesčio 

įmokėjimą patvirtinantis dokumentas).  

24. Įmokos rekvizitai: 

 Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“ 

 Įmonės kodas 191952854 

 Senoji g. 9, Didžiosios Riešės k., 

 Riešės sen. Vilniaus r. sav. LT-14261 

 Sąsk. Nr. LT35 7044 0600 0353 8222 

 AB SEB bankas, kodas 70440. 

Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė bei paskirtis: konkursas „Lietuviška pjesė“. 

 

25. Informacija apie konkursą teikiama: telefonu – 8 645 55770,  el. paštu –  

gaudra9@yahoo.com, Audronė Griškevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos Liaudies 

instrumentų dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,  Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokyklos svetainėje adresu  www.karoliniskiumm.lt . 

 

     __________________________________ 
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