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II RESPUBLIKINIS PIANISTŲ KONKURSAS 
“W. GILLOCKO PASAŽAI” 

 
 
I. Konkurso tikslai ir uždaviniai: 
 

• Atskleisti fortepijono instrumento ugdytinių individualumą, atlikėjišką meistriškumą, 
atskleisti mokinių interpretacinius ir techninius gebėjimus; 

• Skatinti mažuosius pianistus muzikuoti ir tobulėti;  
• Plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos muzikos (meno) mokyklų pedagogų bei pasidalinti 

gerąja dalykine patirtimi. 

 
II. Konkurso dalyviai ir dalyvavimo sąlygos: 
 

• Konkurse kviečiami dalyvauti šalies menų ir muzikos mokyklų fortepijono specialybės 1-4 
klasių mokiniai (konkurse negali dalyvauti konservatorijų ir menų gimnazijų mokiniai). 

• Konkursas vyks Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos Didžiojoje salėje (Dariaus 
ir Girėno g. 16) 2022 m. gruodžio 4 d., sekmadienį, 10:00 val. 

• LR Vyriausybei dėl pandemijos paskelbus karantiną ar uždraudus/apribojus viešus renginius, 
konkursas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiuo atveju konkurso organizavimo tvarka ir 
sąlygos bus paskelbtos atskiru pranešimu. Informacija bus paskelbta www.jonuso.lt, taip pat, 
dalyviai bus informuoti el. paštu. 

• Konkurso dalyvių skaičius ribotas – iki 80 dalyvių. 
• Konkurso dalyvio mokestis – 20 eurų. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas, 

diplomai ir atminimo dovanėlės neįteikiami. 
• Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. lapkričio 15 d. paspaudus nuorodą:  

https://tickets.paysera.com/lt/event/ii-respublikinis-pianistu-konkursas-w-gillocko-pasazai 
• Visų kategorijų dalyvių pasirodymo laikas neribojamas, tačiau pildant konkurso dalyvio 

anketą prašome kuo tiksliau nurodyti visos programos trukmę (sekundžių tikslumu) dėl visų 
konkurso dalyvių ir žiūrovų kuo tikslesnio laiko planavimo.  

 
 
III. Konkurso tvarka: 

• Konkurso programa:  

Visų kategorijų dalyviai atlieka du kūrinius:  



1) W. Gillocko pjesę;  
2) Laisvai pasirinkto kompozitoriaus pjesę.  
Programa atliekama mintinai. 

 

• Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Nugalėtojai bus apdovanoti I, II, III vietos 
laureato diplomais, diplomais, dalyvio diplomais.  

• Repeticijos vyks gruodžio 3 d., šeštadienį, 12:00-18:00 val. Repeticijų tvarkaraštis bus 
paskelbtas lapkričio 23 d. www.jonuso.lt 

• Dalyvių grojimo eilės tvarką ir laiką repeticijų ir konkurso metu nustato organizatoriai. 
 

 
IV. Konkurso žiuri:  
Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri, kurios narių pavardės bus skelbiamos prieš konkurso 
pradžią. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami. 
 
V. Konkurso organizatoriai ir rengėjai: 
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla 
VšĮ „Muzikos sala” 
 
VI. Konkurso kuratoriai: 
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė 
VšĮ „Muzikos sala“ direktorė Eglė Vaitkienė 
 
VII. Konkurso idėjos autorės ir koordinatorės: 
Mokytoja ekspertė Giedrė Paulikaitė-Daugelienė, tel.: +37060014394, giedre.dau@jonuso.lt 
Vyr. mokytoja Ugnė Sabaitytė, tel. +37065688822, ugne.sab@jonuso.lt  
Vyr. mokytoja Ligita Stonkuvienė, tel. +37065299980, ligita.sto@jonuso.lt  
 
 
 


