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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 ORGANIZAVIMAS 

 

4.1. Konkursas vyks 2020 m. balandžio 25 d. 9.00 val. Alytaus muzikos mokykloje, Sporto g. 12, 

Alytus. 

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

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

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

4.4. Mažųjų atlikėjų koncertmeisteriais gali būti mokytojai arba mokiniai. 

4.5. Konkurso dalyviai atlieka du skirtingų epochų kūrinius: 

4.5.1. Baroko arba klasicizmo epochų kūrinys. 



4.5.2. Romantino laikotarpio arba šiuolaikinis kūrinys. 

4.6. Konkurso dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 

 

A - dalyviai iki 7 metų amžiaus  Programos trukmė iki 4 min. 

B - dalyviai 8- 9 metų amžiaus Programos trukmė iki 7 min. 

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

 

4.7. Visi kūriniai atliekami mintinai. 

 

5. VERTINIMAS 

 

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

neapskundžiami. 

5.2. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais ir suvenyrais. 

5.3. Kiekvienos grupės konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų ir diplomantų diplomais. Galimi ir 

prizai. 

5.4. Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti konkurso dalyvių pasirodymus ir laisvai disponuoti šia 

medžiaga. 

 

6. KONKURSO PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

 

6.1. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 25 d. adresu: Alytaus muzikos mokykla: Sporto g.12, 

LT 62152 Alytus, tel.- fax: (8 315) 74 115  el. paštas rita.frendzeliene@alytausmuzika.lt  

Kartu su paraiška reikia atsiųsti:  

* stojamojo mokesčio mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

* gimimo liudijimo kopiją. 

6.2. Konkurso dalyvio mokestis - 15,00 EUR 

Mokestį dalyviai sumoka pavedimu:  

Alytaus muzikos mokykla 

Įm. kodas 191057492, Sporto g. 12, Alytus 

Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT14 7181 2000 0213 0675 

Konkursui „Muzikinė mažųjų mozaika 2020“ 

Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas. 

6.3. Visa informacija apie  konkursą bus paskelbta nuo balandžio mėn. 15 d. internete adresu: 

amm@muzika.alytus.lm.lt 

Kelionės ir maitinimo išlaidas apsimoka patys konkurso dalyviai. 

Kontaktiniai telefonai: (+370 616) 49 563 koordinatorė Rita Frendzelienė 

rita.frendzeliene@alytausmuzika.lt 
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