
PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos  

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2022 m.  vasario 21 d. 

įsakymu Nr. STĮ-29 

 

 

IV RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS AKORDEONISTŲ KONKURSO-FESTIVALIO 

„MUZIKINĖ MOZAIKA 2022“  

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Suteikti galimybę vaikams, nedalyvaujantiems konkursuose dėl patirties stokos, techninių 

galimybių, amžiaus, realizuoti savo gebėjimus konkursinėje scenoje.  

2. Ugdyti mokinių saviraišką, mokymosi motyvaciją.  

3. Populiarinti akordeono muziką. 

4. Skatinti šalies mokytojus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui. 

 

II SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

5. Konkursą-festivalį organizuoja Prienų meno mokykla, Kauno g. 2C, tel.: (8 319) 

52979, el. p.: rastine@menas.prienai.lm.lt, renginio koordinatorė – Lina Bendoraitienė, tel.      8 

674 91194.  

 

III SKYRIUS 

LAIKAS IR VIETA 

 

6. Konkursas vyks nuotoliniu būdu, 2022 kovo 25 – balandžio 11 d. šiais etapais: 

6.1. Dalyvio paraiškos pateikiamos iki 2022 m. kovo 25 d. 

6.2. Dalyvių pasirodymų vertinimas kovo 26 – balandžio 1 d.  

6.3 Konkurso rezultatai  skelbiami 2022 m. balandžio 4 d. Prienų meno mokyklos 

internetinėje svetainėje:  www.menas.prienai.lm.lt 

7. Diplomai  ir padėkos mokytojams išsiunčiamos iki balandžio 11 d. paraiškoje nurodytais 

el. pašto adresais.   

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Konkurse dalyvauja respublikos meno ir muzikos mokyklų mokiniai – mėgėjai.  

8. Dalyviai skirstomi į grupes:  

A1 grupė: 1–2 klasių mokiniai (pradėję mokytis 6–9 metų);  

A2 grupė: 3–4 klasių mokiniai;  

A3 grupė: 5–6 klasių mokiniai;  

A4 grupė: 7–8 klasių mokiniai; 

B1 grupė: 1–2 klasių mokiniai (pradėję mokytis 10–13 metų);  

B2 grupė: 3–4 klasių mokiniai;  

B3 grupė: 5–6 klasių mokiniai;  

C grupė: mėgėjai nuo 14 metų.  

 

mailto:rastine@menas.prienai.lm.lt
http://www.menas.prienai.lm.lt/


 V SKYRIUS 

KONKURSO PROGRAMA, REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠUI 

9. Konkursui dalyviai mintinai atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius.  

10. Konkurso dalyvio pasirodymas filmuojamas horizontalioje stabilioje pozicijoje mp4 

formate. Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas. Kūrinius galima įrašyti atskirai ir sumontuoti į vieną 

įrašą. Kūriniai turi būti  įrašyti ne ankščiau kaip 2021 metais. 

11. Kūrinio atlikimo vaizdo įrašas patalpinamas tinklalapyje: https://www.youtube.com. 

Talpinant atlikėjo įrašą į tinklalapį reikia nurodyti: 

11.1. atliekamų kūrinių autorius, kūrinių pavadinimą, atlikėjo vardą ir pavardę; 

11.2. vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams (,,Yes,it’s made for kids“); 

11.3. vaizdo įrašas turi būti nustatytas kaip neįtrauktas į sąrašą (,,Unlisted”).  

12. Išsaugoto įrašo tinklalapyje nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje. 

 

 

VI SKYRIUS 

DALYVIO MOKESTIS  

 

13. Konkurso dalyvio mokestis – 15.00 Eur. Dalyvio mokestį pervesti Prienų meno 

mokyklai, įmonės kodas 190202465, sąskaitos Nr. LT917300010083875288, AB bankas Swedbank. 

Mokesčio paskirtis: Konkursui „Muzikinė mozaika“ (nurodykite dalyvio vardą, pavardę, mokyklą).  

14. Visas su mokesčio pavedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. 

15. Dalyviui nedalyvaujant renginyje, mokestis negrąžinamas.  

 

VII SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS 

 

16. Dalyvių anketos (1 priedas) ir mokesčio pavedimo dokumento kopijos, siunčiamos el. 

paštu:  muzikinemozaika2022@gmail.com  

17. Išsiųsdami paraišką dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami 

neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei spaudos šaltiniuose. 

 

 

VIII SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

18. Konkurso dalyvių pasirodymus vertina organizatorių sudaryta komisija.  

19. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.  

20. Konkurso I, II, III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizais, mokytojai – 

padėkos raštais. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

https://www.youtube.com/
mailto:muzikinemozaika2022@gmail.com


 

Respublikinio akordeonistų konkurso „Muzikinė mozaika 2022“ 

Dalyvio anketa 

 

Miestas (rajonas) 

 

 

Mokyklos pavadinimas 

 

 

Kategorija 

 

 

Atlikėjo vardas, pavardė 

 

 

Gimimo data 

 

 

Klasė  

Mokytojas  

(vardas, pavardė,  

kontaktinis telefonas, el. 

paštas)  

 

Atliekama programa 

 

1.  

       

2.  

 

Programos trukmė  

Youtube tinklalapyje 

patalpinto įrašo nuoroda 

 

 

____________________ 

 


