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II-asis Respublikinis virtualus šiuolaikinės muzikos konkursas „Mūzų įkvėpti“,            

skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai  

 

NUOSTATAI 

I. KONKURSO TIKSLAS 

Puoselėti ir ugdyti moksleivių meninę saviraišką ir kūrybinę iniciatyvą. 

 

II. KONKURSO UŽDAVINIAI 

1. Ugdyti jaunųjų šalies atlikėjų skambinimo fortepijonu įgūdžius ir meninį intelektą. 

2. Skleisti šiuolaikinę nacionalinę muziką. 

3. Skatinti bendradarbiauti muzikos ir meno mokyklas, pasitelkiant informacines technologijas. 

4. Ugdyti mokinių patriotiškumą. 

III. KONKURSO LAIKAS 

1. Konkursas vyks nuotoliniu būdu 2023 m. vasario 16 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

interneto svetainėje www.vamm.lt 

2. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2023 m. kovo 1 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos interneto 

svetainėje www.vamm.lt 

 

 

IV. KONKURSO DALYVIAI 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunieji pianistai. 

2. Konkurso dalyviai pagal amžių skirstomi: 

http://www.vamm.lt/
http://www.vamm.lt/


 

 

 

 

 

V. KONKURSO PROGRAMA 

1. Konkurso dalyviai atlieka 1 laisvai pasirinktą šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus (gim. ne 

anksčiau nei 1930 m.)  kūrinį. 

  

VI. KONKURSO TVARKA 

1. Konkursas vyks nuotoliniu būdu.  

2. Kūrinys atliekamas mintinai.  

 

VII. VERTINIMAS 

1. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins respublikinė vertinimo komisija.  

2. Dalyviai bus vertinami, atsižvelgiant į atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą, savitumą. 

3. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.  

 

VIII. DALYVIŲ PARAIŠKOS 

1. Konkurso elektroninę dalyvio paraišką su vaizdo įrašo nuoroda prašome pateikti nuo 2023 m. 

sausio 1 d. iki vasario 1 d.  

2. Dalyvių paraiškos konkursui nuoroda – „Mūzų įkvėpti" - dalyvio paraiška (google.com).  

3. Dalyviai, pateikę paraišką dalyvauti konkurse, be atskiro rašto sutinka, kad jų asmens duomenys, 

tokie, kaip vardas, pavardė ir klasė, bus skelbiami mokyklos interneto svetainėje, o įrašytas vaizdas 

su atlikimu – perduotas komisijos nariams įvertinimui.  

4. Konkurso dalyvis vaizdo įrašą patalpina asmeniniame Youtube.com kanale. Įrašas turi būti 

neįtrauktas į sąrašą („Unlisted“) ir skirtas vaikams („Yes, it‘s made for kids“). Vaizdo įrašas turi 

būti sukurtas ne anksčiau kaip 2022 metais birželio mėnesį, nufilmuotas stabilia, horizontalia, 

nejudančia kamera. Įraše atlikėjas turi būti matomas visu ūgiu (pageidautina koncertinė apranga). 

Vaizdo įrašas negali būti sumontuotas. Nekokybiški vaizdo įrašai vertinami ir transliuojami nebus.  

5. Prie įkelto įrašo asmeniniame Youtube.com kanale nurodyti informaciją šia tvarka:  

 atlikėjo Vardas, Pavardė, grupė;  

 kompozitoriaus Vardas, Pavardė; 

 kompozicijos pavadinimas.      

6. Konkurse dalyvio mokesčio nėra. 

 

 

 

IX. APDOVANOJIMAI 

Grupė Dalyvių amžius 

Iki 2023 m. sausio 1 d. 

A Iki 9 m. 

B 10, 11  12 m. 

C 13, 14,15 m. 

D 16, 17, 18 m. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSmZCL4DLAvCPW1mP8_Dqqbp0nT3G7kmqLohvxsUmwJZf4ig/viewform


1. Konkurso dalyviams bus suteikiami I, II, III vietų laureatų, diplomantų bei GRAND PRIX vardai. 

2. Visi mokytojai apdovanojami padėkos raštais.  

3. Diplomai ir padėkos raštai pedagogams bus išsiųsti paraiškoje nurodytu mokytojo el. pašto adresu. 

 

X. ORGANIZATORIAI 

 

  Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (Vilnius, Algirdo g. 23, raštinės tel. 8-5 2332414).  

Mokyklos direktorė Daina Rakšnienė  

Direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė  

Fortepijono dalyko mokytoja metodininkė Margarita Daujotaitė  

Fortepijono dalyko mokytoja metodininkė Svetlana Bulygo 

 

XI. KONTAKTAI 

 

 1. Margarita Daujotaitė tel. Nr: +37061563113  mardjt@gmail.com  

 2. Svetlana Bulygo tel. Nr.+37067807840  svetlana.bulygo@gmail.com  

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Pateikdami konkurso dalyvio anketą dalyviai patvirtina, kad yra gavę atitinkamų asmenų sutikimą, 

kad konkurso organizavimo tikslais filmuota medžiaga, informacija apie konkurso dalyvį bus 

naudojami (skelbiami) organizatorių interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo 

šaltiniuose, siekiant informuoti apie konkurso eigą ir rezultatus, konkurso organizatorių veiklos 

viešinimo, žinomumo tikslu. 

 2. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso nuostatų sąlygomis.  

 

_________________________________________ 
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