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III Tarptautinis muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninis edukacinis 

projektas-konkursas „Muzikos spalvos“ 

  

I turas 

I dalis – Lietuvos muzikos mokyklų III kl. mokinių atliekamų programinių kūrinių vaizdo įrašų 

konkursas. Dalyvių elektroninė registracija ir vaizdo įrašai pateikiami: 

https://www.vamm.lt/renginiai/projektai/  iki 2020-11-30. 
 

II dalis – Lietuvoje ir kitose šalyse gyvenančių lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 

klasių mokinių piešinių ir literatūrinių miniatiūrų pagal muziką be pavadinimų, konkursas. 

Atrankos-konkursai vyks 2021 m. sausio mėnesį, skenuoti piešiniai ir pavadinimai bei literatūrinių 

miniatiūrų įrašų nuorodos el. paštu: projektasmuzikosspalvos@gmail.com siunčiami iki 2021-01-16. 

II turas  

III Tarptautinio muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninio edukacinio projekto-konkurso 

„Muzikos spalvos“ finalas. Konkursas vyks vertinimo komisijai klausantis vaizdo įrašų Vilniaus 

Algirdo muzikos mokyklos salėje 2021-02-06 12.00 val. 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Projekto organizatoriai 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

Projekto partneriai 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija 

Alytaus rajono Butrimonių gimnazija 

Projekto tikslai ir uždaviniai 

 Lavinti Lietuvos muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybiškumą, menų sintezės 

suvokimą, skatinti vaikus atskleisti savo gebėjimus. 

 Įtraukti kitose šalyse gyvenančių lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų vaikus į  projektą, skatinant 

kūrybiškai klausytis muzikos. 

 Ugdyti mokinių sceninį meistriškumą, supažindinti jaunuosius atlikėjus ir bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinius su įvairių stilių bei epochų kompozitorių muzika. 

 Skatinti mokytojus savo darbe taikyti šiuolaikines technologijas. 

 Sudėtingu pandemijos laikotarpiu skatinti mokinius muzikuoti, kurti, dalyvauti, plėtoti kultūrinio-

švietėjiško muzikos mokyklų bei bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo galimybes.  

https://www.vamm.lt/renginiai/projektai/


Tarptautinio muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninio edukacinio projekto – konkurso  

„Muzikos spalvos“ aprašymas 
 

I turas, I dalis –  Lietuvos muzikos mokyklų III kl. mokinių vaizdo įrašų konkursas 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos mokyklų III klasių įvairių specialybių moksleiviai 

(vokalistų kūrinys atliekamas be žodžių, t.y. naudojant pasirinktą skiemenį arba raidę). 

2. Atliekamas vienas ryškaus charakterio programinis (pvz. „Meškučio sapnas“, „Saulei šviečiant“, 

netinka: Menuetas, Arija ir pan.) kūrinys atmintinai. Dalyvauti gali solistai ir įvairios sudėties 

ansambliai, kuriuose tik III kl. mokiniai (fortepijoniniai ansambliai groja vienu instrumentu). 

3. Dalyvių elektroninė registracija ir vaizdo įrašai stabilia kamera plokščiaekraniu 16x9 formatu 

teikiami: https://www.vamm.lt/renginiai/projektai/  iki 2020 m. lapkričio 30 d. 
 

4. Vaizdo įrašų konkurso nugalėtojų - II turo dalyvių mokytojus informuosime e. paštu iki 2020 m. 

gruodžio 9 d. Patvirtindami savo dalyvavimą II ture – dalyviai iki 2020.12.12 perveda 15 eur. mokestį 

į sąskaitą, kurią nurodysime po I turo.  

5. Nugalėtojų sąrašai ir vaizdo  įrašai iki 2020 m. gruodžio 16 d. bus įkelti į Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos tinklalapį: https://www.vamm.lt . 

I turas, II dalis – Lietuvoje ir kitose šalyse gyvenančių lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 

klasių mokinių piešinių ir literatūrinių miniatiūrų pagal muziką be pavadinimų, konkursas 

Pagal Lietuvos muzikos mokyklų konkurso „Muzikos spalvos“ I turo nugalėtojų vaizdo įrašus, įkeltus 

į Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos tinklalapį https://www.vamm.lt : 

 Bendrojo ugdymo mokyklos 2021 m. sausio mėn. organizuoja mokinių piešinių su pavadinimais ir 

literatūrinių miniatiūrų atrankas-konkursus. Kiekvienam muzikiniam kūriniui išrenkami 3 

piešiniai, vienas iš jų – kartu su literatūrine miniatiūra. 

 Bendrojo ugdymo mokyklos atrinktus piešinius nuskenuoja ir, nurodant jų pavadinimus bei 

mokinių vardus, pavardes, klasę, mokytoją, mokyklą, atsiunčia el. paštu 

projektasmuzikosspalvos@gmail.com iki 2021-01-16.  

 Bendrojo ugdymo mokyklos stabilia kamera plokščiaekraniu 16x9 formatu nufilmuotą vaiko 

atliekamą literatūrinę miniatiūrą (iki 1 min. trukmės) siunčia Drive.google.com arba 

Wetransfer.com pagalba e. paštu: projektasmuzikosspalvos@gmail.com iki 2021-01-16. 

 

II turas – III tarptautinio muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninio edukacinio projekto-

konkurso „Muzikos spalvos“ finalas 

Finalinė šventė-konkursas „Muzikos spalvos“ vyks 2021 m. vasario 6 d. 12.00 val. Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykloje - vaizdo įrašus tiesiogiai peržiūrės ir vertins kompetentinga komisija. 

1. Finalinės šventės-konkurso „Muzikos spalvos“ dalyvių pasirodymų peržiūra vyks vaizdo įrašų, 

įkeltų į https://www.vamm.lt eilės tvarka. 

2. Kiekvieno kūrinio pristatymą sudarys trys dalys: 

 Muzikos kūrinio vaizdo įrašas 

 Trys skirtingi piešiniai su pavadinimais 

 Literatūrinė miniatiūra  

Renginio įrašai viešinami organizatorių nuožiūra. 

https://www.vamm.lt/renginiai/projektai/
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Apdovanojimai 

Visiems dalyvių mokytojams bus įteikti padėkos raštai už kūrybiškumą ir šiuolaikinių technologijų 

pritaikymą, ruošiant mokinius konkursui „Muzikos spalvos“. 

Muzikos mokyklų mokinių apdovanojimai: 

1. Visi, į finalinį renginį pakviesti, patvirtinę savo dalyvavimą ir pervedę dalyvio mokestį, muzikos 

mokyklų mokiniai tampa konkurso „Muzikos spalvos“ diplomantais. 

2. Geriausiai pasirodę atlikėjai komisijos sprendimu tampa konkurso „Muzikos spalvos“ laureatais. 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai apdovanojami nominacijomis ir padėkomis už piešinius ir 

literatūrines miniatiūras. 

Vertinimas 

1. Vertinimo komisija bus paskelbta jungtinės muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų šventės-konkurso 

„Muzikos spalvos“ dieną. 

2. Muzikos mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasirodymai vertinami atskirai.  

3. Vertinimo komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 

  
Informacija teikiama el. paštu projektasmuzikosspalvos@gmail.com 

 

Projekto organizatoriai: 

Kuratorės –   Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Daina Rakšnienė 

  Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė 
Idėjos autorė – Violeta Česaitienė, tel. 370 685 62366 

Virgilija Kirnaitė, tel. 370 611 93046 
Vida Čojienė, tel. 370 684 60895 - informacija dėl vaizdo įrašų 
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