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PATVIRTINTA:  
Klaipėdos Juozo Karoso  muzikos mokyklos 
Direktoriaus  sausio 12 d. 
įsakymu Nr. V1- 02 

 
VI Respublikinis  „Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ 

konkursas  
 

KONKURSO NUOSTATAI 
 

Konkursą organizuoja ir rengia Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla. 
Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos mokyklų styginių, pučiamųjų, liaudies, akordeono, 
fortepijono ir dainavimo specialybių mokiniai. 
 

TIKSLAS 
 

Atskleisti mokinių individualumą, atlikėjišką meistriškumą ir profesionalumą, skatinti vaikų 
instrumentinį muzikavimą bei šiuolaikinės ir džiazinės muzikos pažinimą. 

 
KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 
Konkursas vyks 2023 m. balandžio 28 d. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos 

koncertų salėje (Puodžių g. 4. Klaipėda). 
Registracijos ir konkurso pradžios laikas bus nustatytas atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

 
KONKURSO  DALYVIAI IR SĄLYGOS 

 
,,Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ konkurse  gali dalyvauti styginių, pučiamųjų, liaudies, 

akordeono, fortepijono ir dainavimo specialybių besimokantys muzikos mokyklos moksleiviai. 
Dalyviai atlieka dvi laisvai pasirinktas (šiuolaikinę ir  džiazinę) pjeses. Kūriniai atliekami mintinai. 
 
Konkurso dalyviai skirstomi į keturias grupes: 
 

A grupė B grupė C grupė D grupė 
1-2  klasės 3-4 klasės 5-7 klasės 8-12 klasės 

 
Konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal abėcėlę. 
Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo datą. 
    

KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 
 

Konkurso vertinimo komisiją kviečia organizatoriai. Komisijos sprendimai yra galutiniai ir 
neskundžiami. 

Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai. Konkurso laureatai 
ir diplomantai bus apdovanoti diplomais ir specialiais prizais.  
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DALYVIO MOKESTIS IR PARAIŠKOS 
 

Konkurso dalyvio mokestis – 20 eurų. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas.  
Dalyvio mokestį pervesti: 
Gavėjas: Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla 
Gavėjo bankas: AB Šiaulių bankas, Klaipėdos filialas, sąskaitos Nr. LT527180500000142399 
Mokėjimo paskirtis:  nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą. 

 
Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 1 dienos el. paštu  

dainora.tetenskiene@gmail.com  
Paraišką sudaro dalyvio anketa (1 priedas) ir mokesčio mokėjimą patvirtinantis dokumentas. 
Kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka. 

 
INFORMACIJA APIE KONKURSĄ 

 
Informaciją apie ,,Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ konkursą (nuostatus, paraiškas ir kt.) 

rasite  Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos tinklapyje  www.jkaroso.lt    
Informacija teikiama tel. +370 610 09604,  konkurso organizatorė mokytoja 

metodininkė Dainora Tetenskienė.  
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