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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA 

 
V VIRTUALAUS TARPTAUTINIO INSTRUMENTINĖS MUZIKOS KONKURSO 

 

„MUZIKINĖ MAŽŲJŲ MOZAIKA 2021“ 
 

NUOSTATAI 

 
Konkurso globėjas – Alytaus miesto savivaldybės meras 

Nerijus Cesiulis 

 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  Tarptautinio instrumentinės muzikos konkurso „Muzikinė mažųjų mozaika“(toliau – Konkurso) idėja 

pagrįsta vadovaujantis gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa, pastebėti gabių ir talentingų vaikų 

muzikinius gebėjimus. 

 

2. KONKURSO TIKSLAI 
 

2.1. Svarbiausias meninio ugdymo tikslas – ugdyti bendrąją meninę ir estetinę kompetenciją, sudarant 

sąlygas vaikui prasmingai realizuoti savo kūrybinius sugebėjimus ir polinkius. 

2.2. Skatinti gabių ir talentingų vaikų kūrybiškumą, saviraišką, plėtojant jų meninį akiratį kartu suteikiant 

galimybę įgyti sceninės patirties. 

2.3. Skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio profesinio ir 

meninio lygio. 
 

3. KONKURSO UŽDAVINIAI 

 

3.1. Ugdyti mažųjų atlikėjų muzikavimo meistriškumą. 

3.2. Menu ir grožiu aktyviai ir veiksmingai praturtinti vaikų gyvenimą. 

3.3. Skatinti jų koncertinę veiklą.  

3.4. Ugdyti būsimą klausytoją aktyviam muzikos klausymui ir suvokimui. 

 
4. KONKURSO TVARKA 

 

4.1. Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu. Konkurso nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2021 m. gegužės 

3 d. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyroje Alytaus muzikos mokykla 

4.2. Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera) horizontalioje 

pozicijoje. 
4.3. Vaizdo įrašas turi būti sukurtas ne anksčiau nei 2020 m. 

4.4. Kūrinio atlikimo vaizdo įrašas išsaugomas Google diske, duomenų saugykloje mp4 formatu. Išsaugoto 

įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio anketoje. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011423052282


 

5. KONKURSO DALYVIAI 
 

5.1. Konkurso dalyviai-gali dalyvauti vaikai iki 11 metų(konkurso dieną neturi būti 11 metų). 

5.2. Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai grojantys įvairiais muzikos instrumentais solo: smuiku, 

violončele, mušamaisiais, fortepijonu, fleita, saksofonu, birbyne, klarnetu, akordeonu, kanklėmis ir kt. 

5.3. Konkurso dalyviai atlieka vieną kūrinį (pjesę). 

5.4. Konkurso dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 

 

A–dalyviai iki 8 metų amžiaus Programos trukmė iki 3 min. 

B–dalyviai 8–9 metų amžiaus Programos trukmė iki 4 min. 

C–dalyviai 10 metų amžiaus (iki 11 metų) Programos trukmė iki 5 min. 

 

5.5. Visi kūriniai atliekami mintinai. 

5.6. Pasirodymo metu solistams akompanuoti gali akompaniatorius – mokytojas, bei įrašyti 

akompanimentai (fonogramos). 

 

6. VERTINIMAS 

 

6.1. Konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia vertinimo komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir 

neapskundžiami. 

6.2. Visi konkurso dalyviai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais. 

6.3. Geriausi kiekvienos grupės konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų ir diplomantų diplomais.  

6.4. Padėkos raštai, laureatų ir diplomantų diplomai bus išsiųsti paraiškoje nurodytu elektroniniu pašto 

adresu. 

7. KONKURSO MOKESTIS 

 

7.1. Konkurso dalyvio mokestis – 15,00 EUR 

Mokestį dalyviai sumoka pavedimu: 

Gavėjas: Alytaus muzikos mokykla 

Gavėjo kodas: 191057492 

Gavėjo sąskaitos numeris: AB Šiaulių bankas,  

Nr. LT 147181200002130675 

Konkursui „Muzikinė mažųjų mozaika 2021“ 

7.2. Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą „Muzikinė mažųjų 

mozaika“. Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir ją įkelti į elektroninę dalyvio paraišką. 

7.3. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

 

8. KONKURSO PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

 

8.1. Elektroninę dalyvio paraišką rasite adresu http://alytausmuzika.lt/forma_lt/ 

8.2. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 12 d. konkurso organizatoriams. 

8.3. Kūrinio atlikimo vaizdo įrašo nuoroda ir dalyvio mokesčio banko pavedimo kopija įkeliamos į 

http://alytausmuzika.lt/forma_lt/ 

8.4. Paraiškos pateikimas dalyvavimui konkurse yra vertinamas kaip sutikimas su visomis konkurso 

sąlygomis. 

Kontaktiniai telefonai: (+370 616) 49563 koordinatorė Rita Frendzelienė 

rita.frendzeliene@alytausmuzika.lt 

http://alytausmuzika.lt/forma_lt/
http://alytausmuzika.lt/forma_lt/
mailto:amm@muzika.alytus.lm.lt

