
 PATVIRTINTA 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos  
direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. 

įsakymu V-112 
 

 

JAUNŲJŲ KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS 

„Akompanuoti smagu“ 

Skirtas berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60-mečiui,  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 40-mečiui 

 

NUOSTATAI 

 

ORGANIZATORIAI 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 Skatinti  ansamblinį muzikavimą.  

 Lavinti jaunųjų atlikėjų ansambliškumo įgūdžius. 

 Inicijuoti fortepijono ir instrumentinio skyrių pedagogų ir mokinių kūrybinį 

bendradarbiavimą.  

 Plačiau susipažinti su koncertmeisterio mokyklinio repertuaro muzikos literatūra.  
 

KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

Konkursas vyks 2020 m. vasario 28 d. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salėje 

(Gedimino pr. 15A, Vilnius). Išsami konkurso programa bei dalyvių pasirodymo konkurse tvarka 

bus išsiųsta el. paštu kiekvienam konkurso dalyviui ir paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje: 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/  

 

FESTIVALIO DALYVIAI 

Konkurse kviečiami dalyvauti Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos fortepijono skyriaus 

mokiniai ir jų iliustratoriai (Vilniaus „Ąžuoliuko“ ir kitų muzikos mokyklų instrumentinių skyrių 

mokiniai ir mokytojai).   

Koncertmeisteriai skirstomi į kategorijas: 
A - 3 - 4 klasės 

B - 5 - 6 klasės 
C - 7, 8 klasės ir kryptingo muzikinio ugdymo programos mokiniai 

 

KONKURSO SĄLYGOS 

Konkursas yra viešas. 

A kategorijos konkurso dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį su savo iliustratoriumi 

- mokiniu.  Kūrinio atlikimo trukmė - iki 5 min. Kūriniai atliekami iš natų. 

 

B kategorijos konkurso dalyviai atlieka du kūrinius: 

1. Laisvai pasirinktas kūrinys su  savo iliustratoriumi-mokiniu,  kurio trukmė - iki 6 min. 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/projektai-2/


2. Privalomas kūrinys su paskirtu profesionaliu iliustratoriumi, atliekamas konkurso metu 

be išankstinių repeticijų. Kūrinio natas rasite adresu: http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/.  
 
C kategorijos konkurso dalyviai atlieka du kūrinius: 

1. Laisvai pasirinktas kūrinys su  savo iliustratoriumi- mokytoju, kurio trukmė - iki 10 min. 
2. Privalomas kūrinys su paskirtu profesionaliu iliustratoriumi, atliekamas konkurso metu 

be išankstinių repeticijų. Atlikti reikės vieną iš dviejų kūrinių, kurį koncertmeisteris 

išsitrauks burtų keliu. Kūrinių natas rasite adresu: http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/. 
 

Privalomų kūrinių iliustratorius dalyviams pristatomas konkurso atidarymo metu. 

Organizatoriai pasilieka teisę filmuoti ir fotografuoti konkurso eigą, kaupiant mokyklos archyvinę 

medžiagą. 

 

APDOVANOJIMAI 

Visi konkurso dalyviai apdovanojami diplomais, o jų mokytojai ir iliustratoriai - padėkos 

raštais. Geriausiems atlikėjams numatoma skirti specialias nominacijas. 
 

VERTINIMAS 

Vertinimo komisija skelbiama konkurso atidarymo metu. Jų sprendimai yra galutiniai ir 

neskundžiami. 

 

ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Projekto vadovai: 
Renata Milašiūtė-Drungilienė, vyr. koncertmeisterė, vyr. mokytoja  

Ekvilija Sutkevičienė, vyr. koncertmeisterė, mokytoja  
 

Kuratorė  
Aušra Šikšnelienė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė, mokytoja 

metodininkė 
 

Koordinatorė  

Liudmila Ikonikova, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja 

ugdymui,mokytoja metodininkė 
 

Nariai: 
Robertas Šiurys, vyr. koncertmeisteris, mokytojas 

Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė, mokytoja metodininkė, instrumentinio skyriaus metodinės 

grupės pirmininkė  
 

Anketos priimamos iki 2020 m. vasario 3 d.  

Pateikti el. paštu: akompanuoti.smagu@gmail.com 
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