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TARPTAUTINIS PROJEKTAS  

„Lietuvių autorių kūriniai vaikams“  

 

 

NUOSTATAI 

 

               Anotacija. 

        Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 2019−2020 metais vykdomas projektas apjungs 

dalyvius iš Austrijos, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų mokinius ir mokytojus, 

šiuolaikinius lietuvių kompozitorius bendrai meninei ir koncertinei veiklai.  

Susitikimai su kompozitoriais, kūrinių pristatymai-koncertai, kuriuose Austrijos, Lietuvos muzikos 

ir meno mokyklų, konservatorijų mokiniai atliks kompozitorių Vytauto V. Barkausko ir Dalios 

Kairaitytės kūrinius, skatins šiuolaikinių lietuvių kompozitorių fortepijoninės ir vokalinės muzikos 

kūrinių sklaidą, plėtos bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, suteiks naujų impulsų kūrybiškumui. 

 

 

I. TIKSLAS 

 

1. Inicijuoti lietuvių kompozitorių kūrybą vaikams.  

2. Praturtinti Lietuvos ir užsienio muzikos, meno mokyklų, konservatorijų mokinių repertuarą 

lietuvių kompozitorių fortepijoniniais ir vokaliniais kūriniais, skatinant mokinių ir mokytojų 

saviraišką bei kūrybiškumą koncertinėje veikloje.  

 

 

    II. UŽDAVINIAI 

 

3. Skatinti lietuvių kompozitorius kurti fortepijoninę ir vokalinę muziką vaikams. 

4. Surengti  kompozitorių Vytauto V. Barkausko ir Dalios Kairaitytės kūrinių  pristatymus-

koncertus.  

5. Skatinti šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių kūrinių sklaidą Lietuvoje ir už jos ribų. 

 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų fortepijono ir solinio dainavimo dalykų 

mokiniai, Austrijos lituanistinės mokyklos „Ąžuoliukas” mokiniai. 

 

 

IV. PROGRAMA 

 

7.    Projekto dalyviai koncertuose atlieka vieną pasirinktą kompozitoriaus Vytauto V. Barkausko ir 

Dalios Kairaitytės kūrinį iš projekto autorių pateikto kūrinių sąrašo; 

8.    Kūrinių sąrašas pateikiamas kiekvienai projekto koncerte planuojančiai dalyvauti mokyklai; 

9.   Dalyvių koncertinė programa pateikiama iki 2019 m. spalio 31 d. (atliekami kompozitoriaus 



Vytauto V. Barkausko kūriniai);  

       iki 2020 m. kovo 31 d. (atliekami kompozitorės Dalios Kairaitytės kūriniai); 

       dalyvio anketas siųsti el. paštu alina.paigozina@gmail.com .  

10.  Atrankas į koncertus rengia Lietuvos muzikos ir meno mokyklos, konservatorijos, Austrijos 

lituanistinės mokyklos „Ąžuoliukas” mokytojai. 

 

 

V. SĄLYGOS 

 

11. Projekto partneriai paruošia ne mažiau kaip dviejų dalyvių pasirodymus kiekvienam numatytam 

projekto koncertui; 

12. Projekto partneriai atsako už savo mokinių paruoštos programos meninį atlikimą; 

13. Projekto koncerto dalyviai kūrinius atlieka atmintinai; 

14. Projekto autorius turi teisę koordinuoti ir keisti projekto veiklos datas, vietą; 

15. Apie planuojamus pakeitimus projekto partneriai ir dalyviai informuojami prieš mėnesį. 

 

 

VI. LAIKAS IR VIETA 

 

16. 2019 m. lapkričio mėn. kompozitoriaus Vytauto V. Barkausko kūrinių pristatymas-koncertas 

Lietuvos kompozitorių namų salėje (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). 

17. 2020 m. balandžio mėn. kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrinių pristatymas-koncertas 

Lietuvos kompozitorių namų salėje (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). 

 

 

VII. INFORMACIJA 

 

18. Visi projekto koncerto dalyviai apdovanojami rėmėjų dovanomis. 

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

20. Dalyviai sutinka, kad atlikimas koncerto metu gali būti įrašomas, fotografuojamas, nuotraukos 

talpinamos Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos tinklapyje. 

 

 

VIII. PROJEKTO KURATORIAI 

 

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė; 

Jūratė Prusevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui. 

 

 

IX. PROJEKTO AUTORIAI 

 

Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

fortepijono dalyko mokytoja. 

 

X. PROJEKTO VYKDYTOJAI 

 

Aurelija Seliavienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono dalyko mokytojų 

metodinės grupės pirmininkė, fortepijono dalyko vyr. mokytoja; 

Jurgita Reneckytė Žemaitienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono dalyko               

vyr. mokytoja; 

Vytautas Barkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solfedžio dalyko mokytojas; 

Laura Svirskaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solfedžio dalyko mokytoja; 

Gabrielė Pintukaitė- Pocienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solinio dainavimo dalyko 

mokytoja. 
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XI. RĖMĖJAI 

 

Lietuvos kompozitorių sąjunga; 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių tėveliai. 

 

 

 
 

                      
 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ 

MUZIKOS MOKYKLA 

 

                                       
 

 

 

Informacija apie projektą alina.paigozina@gmail.com   

Telefonu +370 652 60580 Alina Paigozina 

_____________________ 
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