
                                                            PATVIRTINTA: 

          Klaipėdos Juozo Karoso muzikos  

mokyklos direktoriaus  2022 m.    

spalio mėn. 26 d. Įsakymu Nr. VI-131 

 

 

II KLAIPĖDOS APSKRITIES MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ STYGINIŲ INSTRUMENTŲ 

SPECIALYBĖS MOKINIŲ KONKURSO ,,VIVACE” NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1.  Klaipėdos apskrities muzikos mokyklų styginių instrumentų specialybės mokinių konkurso (toliau – 

Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, vietą ir laiką, Konkurso sąlygas, vertinimo ir 

registracijos į Konkursą tvarką, apdovanojimus. 

            2. Konkursą organizuoja Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkursas rengiamas siekiant puoselėti bei ugdyti vaikų ir jaunimo muzikos atlikimo meistriškumą, 

menines ir asmenines kompetencijas, sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai, supažindinti jaunuosius menininkus 

su įvairių stilių ir epochų virtuozinio charakterio kūriniais.  

4. Skatinti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bei neformalaus ugdymo įstaigų moksleivių ir jų pedagogų 

kūrybinį bendradarbiavimą, profesinės patirties sklaidą. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO DATA IR VIETA 

 

5. Konkusas vyks 2023 m. kovo   mėn. 17 d. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salėje 

(Puodžių g. 4). 14.30 – 15.30 val. - registracija, repeticijos.  Konkurso pradžia 15.30 val. 

6. Pasikeitus šalies epidemiologinei situacijai Konkursas vyks nuotoliniu būdu (apie pakeitimus būsite 

informuoti atskiru laišku). Konkursas vyksta kas antri metai. 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Klaipėdos apskrities muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų specialybės mokiniai.  

8. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes: 

 

A grupė B grupė C grupė 

3-4 klasė 5-6 klasė 7-8 klasė 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO PROGRAMA 

 

9. Konkurso dalyvis atlieka vieną laisvai pasirinktą virtuozinio charakterio, originalų, akademinės 

muzikos kūrinį.  

10. Kūrinys atliekamas   mintinai su akompanimentu, be fonogramos.  

 

 



 

VI SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Dalyvavimas Konkurse yra nemokamas. 

12. Dalyvio paraiška priedas Nr. 1 

13. Paraiškas siųsti elektroniniu paštu: liudakur@gmail.com 2023 m. kovo  mėn.  01 d. 

14. Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima. 

15. Konkurso dalyvių pasirodymų tvarka nustatoma pagal grupes, abėcėlės tvarka. 

16. Esant Konkursui nuotoliniu būdu atlikėjo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, nejudančia horizontalia 

kamera, visu ūgiu su instrumentu. Dalyvio apranga - koncertinė.  

17. Dalyvio vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašyta: 

atliekamo kūrinio autorius (originalo kalba) ir tikslus kūrinio pavadinimas. 

18. Dalyvio vaizdo įrašo apraše turi būti įrašyta: 

atlikėjo vardas, pavardė, grupė, kurioje dalyvauja (klasė), mokytojo, koncertmeisterio vardas, pavardė. 

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

20. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins komisija. 

21. Komisijos nariai savo mokinių nevertina.  

22. Konkurso laimėtojai apdovanojami laureatų ir diplomantų diplomais, kiti dalyviai padėkos raštais. 

23. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.  

 

VIII 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Dalyvaudami Konkurse sutinkate, kad Konkurso vaizdo ir garso įrašai bei nuotraukos gali būti 

skelbiami Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos internetiniame puslapyje.  

 25. Informaciją apie virtuozinės pjesės Konkursą ,,VIVACE” rasite Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 

mokyklos internetinėje svetainėje   www.jkaroso.lt 

26. Konkurso koordinatoriai: direktoriaus pavaduotoja Danutė Pronskienė mob. tel.  +37061216966,  

el. pastas: danprons@gmail.com 

Styginių instrumentų metodinio būrelio pirmininkė mokytoja metodininkė Liuda Kuraitienė mob. tel. 

Nr.+37061560778, el. paštas: liudakur@gmail.com 
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