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IV-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS 

“POLIFONIJA IR AŠ “  

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso ,,Polifonija ir aš” nuostatai reglamentuoja konkurso 

tikslą ir uždavinius, organizatorius, partnerius, konkurso sąlygas, organizavimo komisiją, vietą ir 

laiką, apdovanojimus, finansavimą. 

 
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 Skatinti mokinių domėjimąsi polifonine muzika; 

 Atskleisti jaunųjų muzikų individualybę, atlikėjo meistriškumą, turtinti jų koncertinę 

praktiką; 

  Skatinti mokinių saviugdą, kūrybingumą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo pažinimą; 

  Pažadinti mokinio-atlikėjo sugebėjimą emociškai veikti klausytoją; 

 Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti mokytojams galimybę pasidalinti        

profesine patirtimi. 

 

III. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

    Radviliškio muzikos mokykla 

 

IV. KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 

      Konkurso direktorė Aurelija Stončiuvienė, Radviliškio muzikos mokyklos direktorė, 

fortepijono mokytoja metodininkė; 

 Konkurso kuratorė Diana Sabulienė, Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono skyriaus 

vedėja, fortepijono mokytoja metodininkė. 

 

V. KONKURSO  SĄLYGOS 

 

        Konkurse gali dalyvauti muzikos, bei meno mokyklų mokiniai, besimokantys groti 

fortepijonu.  

        Moksleiviai skirstomi į keturias amžiaus kategorijas: 

 A kategorija 1-2 muzikos mokyklos klasėse besimokantys mokiniai. 

 B kategorija 3-4 muzikos mokyklos klasėse besimokantys mokiniai. 

 C kategorija 5-6 muzikos mokyklos klasėse besimokantys mokiniai. 

 D kategorija 7-8 bei išplėstinio ugdymo muzikos mokyklos klasėse besimokantys mokiniai. 

   Konkurso dalyviai atlieka du kūrinius: 

polifoninio žanro baroko epochos kūrinį; 

      laisvai pasirinktą pjesę.  



      Visi kūriniai atliekami mintinai. Pakartojimai kūriniuose neprivalomi. 

 

VI. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

   Konkursas vyks Radviliškio muzikos mokykloje  2020 m. gegužės 05 dieną Radviliškio 

muzikos mokykloje (Žalgirio 10, Radviliškis) 

 

VII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI  

 

   Konkurso dalyvius vertins konkurso žiuri, kurios sudėtis bus paskelbta prieš konkurso 

pradžią. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti padėkos raštai. 

   Konkurso nugalėtojams bus įteikti  Grand Prix, I, II ir III laipsnio laureatų diplomai bei 

suvenyrai. Sėkmingai pasirodžiusiems - diplomai ir nominacijos. 

 

VIII. BENDROSIOS SĄLYGOS 

    Dalyvio paraišką, mokesčio įmokos kopiją siųsti el. paštu  diana.sabuliene@gmail.com 

 Dalyvio paraiškos priimamos iki 2020 m. balandžio 15 dienos. Paraišką pildyti 

kompiuteriu. 

Konkurso dalyvio mokestis 10 eurų. 

Mokestį pervesti: 

 Gavėjas: Radviliškio muzikos mokykla 

 Sąskaitos Nr. LT917181400000130885 

 UAB Šiaulių bankas 

 Mokyklos kodas 290713820 

(Nurodyti: Konkursui „Polifonija ir aš“, dalyvio vardas, pavardė ir kategorija) 

   Konkurso nuostatus ir dalyvio paraišką galima rasti muzikos mokyklos internetinėje 

svetainėje adresu: www.radviliskiomuzika.lt 

 Dalyviui neatvykus į konkursą mokestis nebus grąžinamas. 

 Dalyvio mokestį pervedantis asmuo sumoka visus su tuo susijusius banko mokesčius. 

 Konkurso kuratorė Diana Sabulienė. Papildoma informacija teikiama telefonais  

      8 698 86397 (Aurelija Stončiuvienė) arba 8 682 38968 (Diana Sabulienė).  

 Informacija apie konkursą (konkurso tvarkaraštis, dalyvių sąrašai, repeticijų laikas) bus 

patalpinta mokyklos internetinėje svetainėje: www.radviliskiomuzika.lt iki 2020 balandžio 

27 dienos 
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