
 

 PATVIRTINTA 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d.  

įsakymu Nr. V-96 

  

       IX respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas 

  „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 

Skiriamas  Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 40-mečiui,  

berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60-mečiui, 

Vievio meno mokyklos 60-mečiui  

 

N U O S T A T A I 
 

Organizatoriai  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla 

Partneriai 

Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos  katedra  

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“ 

 

Tikslai ir uždaviniai 

1. Lavinti respublikos muzikos, meno ir dailės mokyklų mokinių kūrybiškumą, menų sintezės 

suvokimą. 

2. Ugdyti mokinių sceninį meistriškumą, supažindinti jaunuosius atlikėjus ir dailininkus su įvairių 

stilių bei epochų kompozitorių muzika bei dailės rūšimis. 

3. Skatinti kryptingą jaunimo meninę saviraišką, kaip atsvarą žalingiems visuomenės reiškiniams. 

4. Plėsti tarpmokyklinį bendradarbiavimą bei dalintis gerąja patirtimi. 

 

Kvalifikacinis seminaras „Integruoto meninio ugdymo inovacijos“ vyks 2020 kovo 20 d.  

LMTA Centriniuose rūmuose Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius) 

Festivalis – konkursas vyks 2020 m. kovo 21 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  

II rūmuose Kamerinėje salėje (Vilniaus g. 6-2, Vilnius) 

Festivalio-konkurso programa bus pateikta vėliau. 

Festivalio – konkurso dalyvių dailės darbų paroda vyks  

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ ( Dominikonų g. 15, Vilnius)  

 

Konkurso sąlygos 

Konkurse kviečiami dalyvauti respublikos muzikos, dailės ir meno mokyklų muzikos bei dailės 

skyrių mokiniai. 

Konkurso dalyviai - muzikos kūrinių atlikėjai - solistai varžosi trijose grupėse: 

A grupė –3, 4 klasės, 

B grupė –5, 6 klasės,  

C grupė – 7, 8 klasės ir kryptingo (išplėstinio) ugdymo programos mokiniai. 

Konkurso dalyvis atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį, kurio trukmė iki 5 min. Pučiamųjų ir 

styginių instrumentų specialybių mokiniams akompanuoja koncertmeisteris – mokytojas. 

Atlikėjas iš anksto nupiešia piešinį, kuriame perteikia įsivaizduojamą muzikos kūrinio turinį arba 

nuotaiką. Darbai atliekami naudojant akvarelę, guašą, tušą ir kitas patvarias dailės priemones, 

technikas. 

Konkurso dalyviai – dailininkai - varžosi trijose grupėse: 

A grupė – 9 – 11 m.; 

B grupė – 12 – 15 m.; 

C grupė – 16 – 19 m. 

Konkurso dalyvis iš anksto pasirenka vieną konkurse atliekamų kūrinių. Jo iliustravimui ir 

pristatymui paruošia animaciją arba piešinį sukurtą pasirinkta patvaria technika.  

Dailininko dalyvavimas scenoje privalomas, kitaip jo dailės darbas nebus vertinamas. 



Konkurso eiga 
Konkurso metu, atlikėjas ir dailininkas, iliustravimui pasirinkę tą patį muzikos kūrinį, scenoje 

pasirodo kartu.  

Dailininkas pirmas pristato savo piešinį arba animaciją, apibūdindamas  turinį pasirinkta 

literatūrine forma.  

Muzikantas antras apibūdina savo piešinį pasirinkta literatūrine forma ir atlieka muzikos kūrinį. 

 

Bendrosios sąlygos 

Visi piešiniai kuriami ant  A 2 (64 x 45 ) formato popieriaus. 

Kitoje piešinio pusėje, dešiniajame apatiniame kampe, priklijuojama dalyvio anketos kopija. 

Konkurse vertinami tik originalūs (nekopijuoti) pačių vaikų sukurti darbai. 

Kiekvieno dalyvio dailės darbo pristatymo trukmė iki 1 min.  

Kiekvienos mokyklos konkurso dalyvių atliekamų kūrinių ir piešinių pristatymo trukmė 

neturi viršyti 25 min. 

Renginio organizatoriai pasilieka teisę eksponuoti ir publikuoti dailės darbus savo nuožiūra.  

Visų dalyvių anketas ir dailės darbus pateikti iki 2020 m. vasario 3 d. adresu: 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Gedimino pr. 15A, LT – 01103 Vilnius, festivaliui-

konkursui „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“.  

Dėl animacijos ir piešinių demonstravimo technologijos konkurse numatytas dalyvių pasirodymo 

eiliškumas nekeičiamas. Renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas. 

Dėl neatvykimo į  konkursą  būtina informuoti organizatorius  iki 2020 m. kovo 12 d. 
 

Vertinimas ir apdovanojimai 

1. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais. 

2. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais. 

3.   Konkurso dalyviai – muzikantai ir dailininkai – vertinami atskirai. 

 

Projekto vadovė  

Asta Grybienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

Koordinatoriai  

Aušra Šikšnelienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė, mokytoja metodininkė; 

Eugenijus Vedeckas, Vievio meno mokyklos direktorius, mokytojas metodininkas; 

Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos 

katedros vedėja;  

 

Organizacinis komitetas 

Nariai 

Liudmila Ikonikova, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokytoja metodininkė; 

Adelė Kasputienė, Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė; 

Rima Podprugina, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

Margarita Marija Bilkienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

Živilė Survilaitė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

Arvydas Barzinskas, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojas metodininkas; 

Augenis Kasputis, Vievio meno mokyklos mokytojas metodininkas; 

Renata Milašiūtė-Drungilienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja; 

Ekvilija Sutkevičienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja; 

Laimutė Pakalkienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja; 

Arvydas Stankevičius, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos bendruomenės atstovas. 

 

Informacija apie konkursą  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos internetinėje svetainėje: www.azuoliukas.vilnius.lm.lt 

Asta Grybienė 8-687-56605, el. paštas: astagrybiene@gmail.com 

Augenis Kasputis (dailės klausimais) 8-682-45067, el. paštas: augeniskasputis@gmail.com 
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