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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA 

 
VI TARPTAUTINIO INSTRUMENTINĖS MUZIKOS KONKURSO 

 

„MUZIKINĖ MAŽŲJŲ MOZAIKA 2023“ 
 

NUOSTATAI 

 
Konkurso globėjas – Alytaus miesto savivaldybės meras 

 
 

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. Konkurso organizatorius – Alytaus muzikos mokykla. Konkursas vyks 2023 m. balandžio 28 d. 10.00 

val. Alytaus muzikos mokykloje, Sporto g. 12, Alytus. 

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

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

4.3. Mažųjų atlikėjų koncertmeisteriais gali būti mokytojai arba mokiniai.  

4.4. Konkurso dalyviai atlieka du skirtingų epochų kūrinius: 

4.4.1. baroko arba klasicizmo epochų kūrinį; 

4.4.2. romantinio laikotarpio arba šiuolaikinį kūrinį. 



5. KONKURSO DALYVIAI 
 

5.1. Konkurse gali dalyvauti vaikai iki 11 metų (konkurso dieną neturi būti 11 metų). 

5.2. Konkurso dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 

 

A – dalyviai 5–6 metų amžiaus Programos trukmė iki 4 min. 

B – dalyviai 7–8 metų amžiaus Programos trukmė iki 7 min. 

C – dalyviai 9–10 metų amžiaus (iki 11 metų) Programos trukmė iki 10 min. 

 

5.3. Visi kūriniai atliekami mintinai. 

 

6. VERTINIMAS 

 

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

neapskundžiami. 

6.2. Dalyvių pasirodymai vertinami 25 balų sistemoje pagal tam tikrus vertinimo kriterijus: muzikinio 

teksto išpildymas, garso kokybė, kūrinio interpretacija, artistiškumas, virtuoziškumas. 

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

organizatorių įsteigtais prizais.   

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

 

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 2023“ 

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. Dalyviui 

neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas. 
7.3. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas, taip pat kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys 

dalyviai. 

 

8. KONKURSO PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

 

8.1. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 27 d. konkurso organizatoriams. 

8.2. Elektroninė dalyvio paraiška turi būti pildoma pagal atitinkamas kategorijas: 

Fortepijonas: http://bit.ly/3JJiK4t 

Styginiai instrumentai: http://bit.ly/3JMx77S 

Pučiamieji ir mušamieji instrumentai: http://bit.ly/3JN5Thz 

Liaudies instrumentai: http://bit.ly/3YxrtLk 

Akordeonas: http://bit.ly/3RCku1k 

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

sąlygomis. 

8.4. Visa informacija apie konkursą bus paskelbta adresu www.alytausmuzika.lt    

8.5. Kontaktai: 

8.5.1. Koordinatorė Rita Frendzelienė, mob. tel.+370 616 49563, el. p. rfrendzeliene@gmail.com  
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