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NUOSTATAI 
 

I. Konkurso tikslai 

 

1. Skatinti mokinių meninę muzikinę saviraišką, meistriškumą ir kūrybinę iniciatyvą. 

2. Plačiau susipažinti su įvairių šalių ir epochų kompozitorių kūriniais. 

 
 

II. Konkurso uždaviniai 

 

1. Ugdyti mokinių saviraišką, muzikinę kultūrą, artistiškumą, techninius ir sceninius 

gebėjimus.  

2. Suteikti galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje. 

3. Padėti atsiskleisti asmenybės meniniam individualumui. 

4. Skatinti Respublikos muzikos mokyklų styginių instrumentų mokytojų aktyvų 

bendradarbiavimą. 
 

III. Laikas ir vieta 

 

1. Konkurso dalyvių pasirodymai vyks 2023 m. balandžio 29 d., 10 val. Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykloje, Didžiojoje salėje (Algirdo g. 23, Vilnius, LT- 03219). 

2. Konkurso dalyvių registracija, atvykus į konkursą, vyks 2023 m. balandžio 29 d., nuo 9 val. 

3. Konkurso rezultatai bus paskelbti tą pačią dieną, 2023 m. balandžio 29 d. Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykloje, Didžiojoje salėje (Algirdo g. 23, Vilnius, LT- 03219). 

 



IV. Dalyviai 

 

1. Konkurso dalyviai formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir meno mokyklų 

mokiniai – solistai, grojantys styginiais instrumentais (smuiku, altu, violončele) ir styginių 

instrumentų kameriniai ansambliai. 

2. Dalyvių solistų kategorija nustatoma pagal solisto amžių, ansambliai priskiriami  

E kategorijai. 

3. Dalyvių pasirodymų eiliškumo sudarymo tvarka:  

1) Solistų pasirodymų eiliškumas sudaromas pagal kategorijas (pradedant nuo 

jauniausių) ir abėcėlės tvarka. 

2) Ansamblių pasirodymų eiliškumas sudaromas pagal ansamblio atlikėjų amžiaus 

vidurkį (pradedant nuo jauniausių). 

4. Dalyviai skirstomi į 5 kategorijas:      

A kategorija - 6 – 9 metų dalyviai; 

B kategorija - 10 – 12 metų dalyviai; 

C kategorija - 13 – 15 metų dalyviai; 

D kategorija - 16 –  19 metų dalyviai; 

E kategorija – ansambliai. 

 

V. Konkurso programa 

 

• Dalyviai solistai arba ansambliai atlieka vieną laisvai parinktą pjesę.  

 

VI. Vertinimas ir apdovanojimai 

 

1. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins komisija, kuri bus paskelbta prieš konkurso pradžią. 

2. Komisijos vertinimo rezultatai galutiniai ir neskundžiami. 

3. Visi konkurso dalyviai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami padėkomis. 

4. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais. 

5. Sėkmingai pasirodžiusieji apdovanojami diplomais. 

 

VII. Dalyvių paraiškos 

 

1. Dalyvių registracijos forma pildoma internetu:  

Registracijos nuoroda - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel3AMsIRWmFfQ-

v4h7z2-PIy19jqbp6bPaGgS5U5EarFFwfg/viewform?usp=sf_link 

 

2. Dalyvio mokestis – solistams 10 Eur, ansamblių, kolektyvų kategorijos dalyviams vieno nario 

mokestis – 5 Eur. Būtina į dalyvių registracijos formą įkelti apmokėjimo pavedimo kopiją.  
3. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 9 d.  

4. Registruotiems ir mokestį pateikusiems dalyviams, kurie neatvyko konkurso dieną, pinigai 

nėra grąžinami. 

5. Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu:  

Gavėjas: BĮ Skaitlis  

Bankas: LUMINOR BANK AB  

Sąskaitos Nr.: LT744010042403931814  

SWIFT: AGBLLT2XXXX  

Mokėjimo paskirtis: SVARBU NURODYTI VAMM, KONKURSAS „PAVASARIO 

STYGA“,  dalyvio Vardas, Pavardė 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel3AMsIRWmFfQ-v4h7z2-PIy19jqbp6bPaGgS5U5EarFFwfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel3AMsIRWmFfQ-v4h7z2-PIy19jqbp6bPaGgS5U5EarFFwfg/viewform?usp=sf_link


6. Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

*Teikdami paraiškas, dalyviai (dalyvių teisiniai atstovai) sutinka, kad renginio metu būtų 

fotografuojama ir filmuojama, vaizdo medžiaga saugoma neribotą laiką ir viešinama Vilniaus 

Algirdo muzikos mokyklos informaciniais ir rinkodaros tikslais mokyklos interneto svetainėje ir 

socialinių tinklų paskyrose. 

 

VIII. Organizatoriai 

 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (Algirdo g. 23, Vilnius, raštinės tel. (85) 2332414).  

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos styginių instrumentų metodinė grupė. 

Kuratorė:  

Mokyklos direktorė Daina Rakšnienė.                                                      

Koordinatorės:  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė, tel. Nr. +370 5 233 0914, 

 l. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Brigita Jurkonytė, el. paštas 

jurkonyte@gmail.com, tel. Nr. +370 5 233 3925. 

Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė, violončelės mokytoja metodininkė Neringa 

Augustauskienė (tel. +37068565696) ir smuiko mokytoja metodininkė Jelena Alymova (tel. 
+37068754059). 

  Informacija teikiama el. paštu: pavasariostyga@gmail.com arba telefonu: +37068754059,   

 +37068565696.  
 

IX. Baigiamosios nuostatos 

 

1. Pateikdami konkurso dalyvio paraišką 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 tikslui.  

2. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia dalyvio (-ių) sutikimą su visomis konkurso nuostatų 

sąlygomis. 

 

__________________________________________ 
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