
  PATVIRTINTA 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-87 
 

RESPUBLIKINIO MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR 

INSTRUMENTININKŲ KONKURSO „LINK PARNASO“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šie nuostatai apibrėžia Respublikinio muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir 

instrumentininkų konkurso „Link Parnaso“ (toliau – Konkursas) tikslus, dalyvavimo sąlygas, 

apdovanojimus. 

 2. Konkursą organizuoja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla.  

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/  

         3.  Konkurso partneriai: 

         3.1. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija; 

         3.2. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 4. Konkurso tikslai – skatinti mokinius suprasti muzikos atlikimo meistriškumo vertę, jo 

siekti atliekant virtuoziškumo reikalaujančius etiudus, pjeses ir baroko epochos muziką 

 5. Konkurso uždaviniai: 

 5.1. tobulinti mokinių muzikavimo technikos įgūdžius; 

 5.2. stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, įveikiant sudėtingo repertuaro keliamus iššūkius; 

 5.3. skatinti domėtis baroko epochos kūrinių, virtuozinių etiudų ir pjesių interpretavimu; 

 5.4. sudaryti sąlygas muzikos (meno) mokyklų pedagogams dalytis gerąja patirtimi, tobulinti 

dalykines kompetencijas. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

 6. Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. 

 7. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų jaunieji atlikėjai 

solistai – pianistai ir instrumentininkai. 

 8. Skirtingų kategorijų atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių – nuo jauniausio iki 

http://azuoliukomuzikosmokykla.lt/


vyriausio.  

 9. Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. spalio 27 d. užpildant elektroninę 

registracijos formą. 

 10. Siunčiant užpildytas paraiškas prašome laiško pavadinime įrašyti Konkurso pavadinimą 

ir pridėti mokesčio už konkursą pavedimo kopiją.  

 11. Konkurso dalyvio mokestis – 25 Eur. 

 12. Duomenys mokėjimui:  

Gavėjas BĮ „Skaitlis“ Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai  

Gavėjo adresas Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170, Vilnius 

Įmonės kodas 300035837  

Banko sąskaita Nr. LT 74 4010 0424 0393 1814  

Banko pavadinimas Luminor Bank AS  

Banko kodas 40100 Mokėjimo paskirtis: Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai, Konkurso 

„Link Parnaso“ dalyvio solisto (atlikėjo vardas, pavardė), mokykla (pavadinimas) mokestis.  

 13. Neatvykusiems į Konkursą dalyvio mokestis negrąžinamas.  

 14. Kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka patys dalyviai.  

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

 15. Konkurso dalyviai varžosi keturiose grupėse:  

15.1. A grupė – 3-4 klasių mokiniai;  

15.2. B grupė – 5-6 klasių mokiniai;  

15.3. C grupė – 7-8 klasių mokiniai; 

15.4. D grupė – 9-12 klasių mokiniai. 

16. Visų kategorijų dalyviai mintinai atlieka 2 skirtingo charakterio kūrinius: 

16.1. baroko epochos kūrinys; 

16.2. pasirinktinai etiudas arba virtuozinė pjesė. 

  17. Kūriniuose nurodytus pakartojimus atlikti neprivaloma. 

  18. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins vertinimo komisija, kurios narius kviečia 

organizatoriai. 

 19. Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta Konkurso atidarymo metu. 

 20. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

 21. Iš visų kategorijų Konkurso dalyvių bus išrinktas vienas Grand Prix laimėtojas, kuris 

bus apdovanotas diplomu ir specialiu prizu. 

 22. Kiekvienoje Konkurso kategorijoje bus išrinkti I, II ir III vietų laureatai, kurie bus 

apdovanoti laureatų diplomais ir prizais. 

 23. Visiems Konkurso dalyviams bus įteikti dalyvio diplomai.   

 24. Dalyvių mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyyumCnPhvN1bbtHS3AupQVQFmd1EiWyo5xw4HL7v3uDwAWw/viewform?usp=sf_link


VI SKYRIUS 

MEISTRIŠKUMO KURSAI 

 

 25. 2022 m. lapkričio 12 dieną Lietuvos jauniesiems pianistams ir instrumentininkams bus 

organizuojami   baroko ir virtuozinės muzikos interpretavimo meistriškumo kursai: 

 25.1. instrumentininkams meistriškumo kursus ves fleitininkas Vytenis Gurstis ir 

trimitininkas Arvydas Barzinskas; 

 25.2. pianistams meistriškumo kursus ves Mantautas Katinas ir Jurgis Aleknavičius. 

 26. Registracija į meistriškumo kursus vyks iki 2022 spalio 27 d. užpildžius elektroninę 

registracijos formą. Vietų skaičius ribotas.  

 27. Meistriškumo kursų dalyvių pedagogams ir klausytojams bus išduodamos dalyvavimą 

patvirtinančios Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos pažymos. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 28. Pateikdami užpildytą anketą dalyviai sutinka su Konkurso nuostatais. 

 29. Kiekvienas Konkurso dalyvis ir / ar svečias sutinka, kad organizatoriai jį fotografuotų ir 

/ ar filmuotų, nuotraukas ir / ar filmuotą medžiagą, kuriose matomas jo atvaizdas, o taip pat asmens 

duomenys: vardas, pavardė, klasė, mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas ir pavardė – neribotą 

laiką būtų publikuojami įvairiomis formomis (elektronine ar popierine) internete, socialiniuose 

tinkluose ir Konkurso rengėjo interneto svetainėje, įskaitant, nuotraukų viešinimą žiniasklaidos 

priemonėse ir kitose viešose įstaigose. 

 30. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir/ar papildyti Konkurso nuostatus bei programą. 

 31. Papildoma informacija apie konkursą teikiama el. paštu linkparnaso@gmail.com. 

Asmuo ryšiams – Konkurso vadovė Vilma Jasudėnaitė. 

 

_____________________ 
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