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NUOSTATAI 

 

I. Konkurso tikslas ir uždaviniai: 

Tikslas – skatinti vaikus muzikuoti, tobulėti, naudojant  netradicinius ugdymo metodus. 

 

Uždaviniai: 

1. Skambinant W.Gillocko kūrinius atskleisti mokinių interpretacinius ir techninius gebėjimus. 

2. Skatinti inovatyvius muzikos mokytojų darbo metodus. 

3. Skatinti muzikos mokytojų iniciatyvumą, kūrybiškumą. 

4. Dalintis gerąja metodine ir praktine patirtimi. 

 

II. Konkurso dalyviai ir dalyvavimo sąlygos: 

Konkurse kviečiami dalyvauti šalies menų ir muzikos mokyklų fortepijono specialybės 1-8 klasių 

mokiniai.. Konkurso mokestis – 7 eurai,  iki 2020 m. lapkričio 8  d., pervedamas į sąskaitą:        

                                 VšĮ Muzikos sala            

                                 K. Kalinausko g. 11-14, LT-03107 Vilnius  

                        Įmonės kodas 304869939  

                       AB DNB bankas 

                       Sąskaitos nr.: LT684010051004301704 

Dėl išankstinių sąskaitų faktūrų kreiptis telefonu +370 60869538 arba el. paštu 

vaitkiene.egle@gmail.com 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Dalyvio mokestis konkursui „Virtualūs pasažai“, vardas, 

pavardė“.  

 

III. Konkurso tvarka: 

Konkurso dalyvis atlieka vieną W.Gillocko pjesę pasirinktinai. 

Kūrinys skambinamas mintinai ir video nufilmuojamas stabilia kamera, turi matytis visas atlikėjas. 

Video pasirodymas įkeliamas į asmeninę www.youtube.com paskyrą. 

Paskyra turi būti nustatyta kaip vieša.  

Prie įrašo nurodyti tik atlikėjo VARDĄ, PAVARDĘ, KLASĘ bei KONKURSO PAVADINIMĄ 

„Virtualūs pasažai“ (nei mokyklos pavadinimo, nei mokytojo pavardės prašome NENURODYTI). 

 

Konkurso video pasirodymo nuorodą, mokesčio pavedimo kopiją ir užpildytą anketą atsiųsti 

elektroniniu paštu virtualuspasazai@yahoo.com iki 2020 m. lapkričio 8 d. 

Konkurso nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2020 m. lapkričio 15 d. Vilniaus B.Jonušo muzikos 

mokyklos internetinėje svetainėje www.jonuso.lt 

mailto:vaitkiene.egle@gmail.com


Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Nugalėtojai bus apdovanoti I, II, III vietos 

laureato diplomais, ryškiausiai pasirodę dalyviai – specialiais prizais. 

 

IV. Konkurso kategorijos: 

I kategorija – 1 klasė 

II kategorija – 2 klasė 

III kategorija – 3 klasė 

IV kategorija – 4 klasė 

V kategorija – 5 klasė 

VI kategorija – 6 klasė 

VII kategorija – 7 klasė 

VIII kategorija – 8 klasė 

 

IV. Konkurso žiuri: 

Pasirodymus vertins autoritetinga žiuri. Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.  

 

V. Konkurso organizatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla  

VšĮ Muzikos sala 

 

VI. Konkurso koordinatorės: 

Giedrė Paulikaitė-Daugelienė, mokytoja metodininkė, tel.: +37060014394, el.paštas: 

virtualuspasazai@yahoo.com 

Ugnė Sabaitytė, vyr. mokytoja, tel.: +37065688822, el.paštas: virtualuspasazai@yahoo.com 

 

VII. Konkurso kuratoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė 

VšĮ Muzikos sala direktorė Eglė Vaitkienė 

 




