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RADVILIŠKIO MUZIKOS MOKYKLA 
 

I-OJO RESPUBLIKINIO KONKURSO „FORTEPIJONAS VISIEMS“  NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Šie nuostatai reglamentuoja antrojo instrumento (fortepijono) konkurso (toliau – Konkursas)           
tikslus, organizatorius, dalyvavimo sąlygas, apdovanojimą, festivalio laiką ir vietą. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
2. Propaguoti fortepijoninę muziką; 
3. Plėsti saviraiškos galimybių spektrą; 
4. Skatinti platų požiūrį į meną; 
5. Skatinti koncertinę veiklą. 
 

III. RENGĖJAI IR ORGANIZATORIAI 
 
6. Radviliškio muzikos mokykla. 
 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO VIETA IR LAIKAS 
 
7. Konkursas „Fortepijonas visiems“ organizuojamas Radviliškio muzikos mokyklos salėje         
(Žalgirio g. 10, Radviliškis). Konkurso pradžia 2021 m. vasario 10 d. 12 val. Informacija apie               
repeticijas ir konkurso tvarka bus išsiusti iki 2021-02-01.  
8. Dalyvių registracija ir repeticijos pradžia – 9.00 val. 
9. Dalyvių anketas (pridedame) Radviliškio muzikos mokyklai pateikti iki 2021-01-08 , adresu            
ernestalink@gmail.com. 
10. Konkurso koordinatorės: Ernesta Linkevičienė, Radviliškio muzikos mokyklos direktoriaus         
pavaduotoja ugdymui, fortepijono vyresnioji mokytoja (tel. 8 686 25681), Vera Silickaja,           
Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, antrojo instrumento (fortepijono)         
skyriaus vedėja (tel. 8 686 93468). Taip pat informacija teikiama tel. (8~422) 51 732. 
 

V. DALYVAVIMO SĄLYGOS 
 
11. Dalyviai: muzikos ir meno mokyklų mokiniai, besimokantys groti antruoju muzikos           
instrumentu (fortepijonu). 
12. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes: 
A kategorija – dalyviai besimokantys groti fortepijonu  1,2 mokymo metus; 
B kategorija – dalyviai besimokantys groti fortepijonu  3,4 mokymo metus; 
C kategorija – dalyviai besimokantys groti fortepijonu  5,6 mokymo metus; 
D kategorija – dalyviai besimokantys groti fortepijonu  7-9 mokymo metus. 
13. Reikalavimai:  
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Dalyviai atlieka 2 skirtingo charakterio pjeses „solo“. A ir B kategorijos dalyviai iki 5 min., C ir D                  
kategorijos dalyviai iki 8 min.  
14. Pastabos: Dalyvio paraišką, mokesčio įmokėjimo kopiją galite siųsti el. paštu  
ernestalink@gmail.com iki 2021-01-08.  
15. Konkurso dalyvio mokestis 5 eurai.  
Mokestį pervesti: Gavėjas - Radviliškio muzikos mokykla, sąskaitos Nr. LT917181400000130885 
UAB Šiaulių bankas, Mokyklos kodas 290713820, (nurodyti – Konkursui „Fortepijonas visiems“,           
dalyvio vardas, pavardė ir kategorija). 
Konkurso nuostatus ir dalyvio paraišką galima rasti muzikos mokyklos internetinėje svetainėje           
adresu: www.radviliskiomuzika.lt 
 

VI. DALYVAVIMO SĄLYGOS NUOTOLINIU BŪDU 
 
16.  Esant ekstremaliai situacijai, konkursas vyks nuotoliniu būdu. 
17. Reikalavimai: 
Konkurso dalyviai įkelia savo atliekamo kūrinio vaizdo įrašą į YouTube internetinę platformą ir             
siunčia vaizdo įrašo nuorodą ir dalyvio anketa el. paštu ernestalink@gmail.com iki 2021-01-08 
18. Rekomendacijos konkurso vaizdo įrašui: 
Rekomenduojama konkurso dalyviams vilkėti koncertine apranga bei apavu. Vaizdo įrašą įrašyti           
muzikos/meno mokyklos ar kitoje koncertinėje salėje. Nesant tokiai galimybei, pasirūpinti vaizdo           
įrašo vietos aplinka. Rekomenduojama konkursiniam atlikimui pasirinkti suderintą, geros būklės          
koncertinį instrumentą ir atkreipti dėmesį į konkursinio įrašo garso bei vaizdo kokybę. Vaizdo įraše              
turi aiškiai matytis dalyvio veidas, rankos bei kojos. 
19. Konkurso dalyvio mokestis 3 eurai. Mokestį pervesti: 
Gavėjas: Radviliškio muzikos mokykla, sąskaitos Nr. LT917181400000130885 UAB Šiaulių         
bankas. Mokyklos kodas 290713820 (Nurodyti: Konkursui „Čiurlionio jūra“, dalyvio vardas,          
pavardė ir kategorija). Konkurso nuostatus ir dalyvio paraišką galima rasti muzikos mokyklos            
internetinėje svetainėje adresu: www.radviliskiomuzika.lt 
20. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2021-02-10 internetinėse svetainėse www.radviliskiomuzika.         
Visiems dalyvavusiems konkurse el. paštu bus išsiųsti padėkos raštai ir diplomai. 
 

VII. APDOVANOJIMAI 
 
21. Konkurso „Fortepijonas visiems“ dalyviai  bus apdovanojami laureatų ir diplomantų diplomais, 
Radviliškio muzikos mokyklos padėkos raštais. 
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