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II-OJO RESPUBLIKINIO  PIANISTŲ IR SMUIKININKŲ KONKURSO 

,,M. K. ČIURLIONIO MUZIKOS SPALVOS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio pianistų ir smuikininkų konkurso ,,M. K. Čiurlionio muzikos 

spalvos“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja fortepijono ir smuiko solistų konkurso (toliau 

– Konkursas) tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką ir sąlygas. 

2. Konkursą inicijuoja ir organizuoja Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno 

mokykla. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – organizuoti respublikinį fortepijono ir smuiko  muzikos solistų konkursą, skirtą 

M. K. Čiurlionio ir kitų lietuvių kompozitorių kūrybinio palikimo pažinimui ir puoselėjimui. 

4. Uždaviniai: 

 Sudominti jaunuosius atlikėjus lietuvių kompozitorių kūryba; 

 Sudaryti sąlygas jaunųjų talentų saviraiškai, meninių ir asmeninių kompetencijų bei 

atlikimo meistriškumo ugdymui; 

 Ugdyti atlikėjų kūrybiškumą bei saviraišką; 
 Padėti atsiskleisti ir tobulėti jauniesiems talentams; 

 Skatinti  konkurso dalyvių ir jų mokytojų kūrybinį bendradarbiavimą, profesinės 

patirties sklaidą. 

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

 

Dalyviai 

5. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos, meno mokyklų mokiniai. 
6. Konkurso dalyviai skirstomi į 4 grupes pagal mokymosi klasę muzikos, meno mokykloje: 

 A grupė – 1-2 klasė; 
 B grupė – 3-4 klasė; 

 C grupė – 5-6 klasė; 

 D grupė – 7-8 klasė. 

7. Dalyvių skaičius ribotas. Užsiregistravus nustatytam dalyvių skaičiui, registracija bus 

stabdoma. 

Konkurso programa 

8. Konkurso dalyviai atlieka du kūrinius: 
 M. K. Čiurlionio ar kito lietuvių kompozitoriaus kūrinį (privaloma); 

 Laisvai pasirinktą kūrinį. 
9. Programos trukmė: 

 A grupė – iki 4 minučių; 
 B grupė – iki 5 minučių; 

 C grupė – iki 6 minučių; 
 D grupė – iki 7 minučių. 

 



IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

Konkurso vykdymo laikas, vieta, dalyvių registravimas 
10. Konkursas vyks 2023 metų birželio 2-3 dienomis:  

birželio 2 dieną smuikininkai,  

birželio 3 dieną – pianistai,  

Druskininkų M. K.  Čiurlionio meno mokykloje (Vytauto g. 23, Druskininkai). 
11. Dalyvių registracija nuo 9.00 val. (galima registruotis ir likus pusvalandžiui iki 

kiekvienos amžiaus grupės pasirodymo pradžios). 
12. Konkurso informacija, repeticijų ir konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarka bus 

paskelbta mokyklos tinklapyje www.druskininkumm.lt ir FB paskyroje: Druskininkų Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio meno mokykla. 

13. Konkurso dalyviai iki 2023 m. gegužės 20 d. turi pateikti užpildytą dalyvio anketą 

(pridedama) ir dalyvio mokesčio pavedimo kopiją el. paštu: organizatore@druskininkumm.lt 

14. Konkurso dalyvio mokestis – 20 eurų. 
15. Dalyvio mokestį susimokėti pavedimu: 

 Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla 
 Swedbank, AB, sąskaitos Nr. LT797300010129560855 

 Mokėjimo paskirtyje nurodyti konkurso dalyvio vardą ir pavardę. 
16. Neatvykus į konkursą sumokėtas konkurso dalyvio mokestis negrąžinamas. 

Vertinimas ir apdovanojimai 

17. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija, kurios narius kviečia konkurso 

organizatoriai. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkursą. 
18. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

19. Konkurso rezultatai skelbiami po visų grupių dalyvių pasirodymo. 
20. Konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai, o nugalėtojai 

apdovanojami Grand Prix, I, II, III vietų laureatų ar diplomantų diplomais, bei organizatorių ir rėmėjų 

įsteigtais prizais. 

21. Įsteigtas specialus prizas už geriausiai atliktą M. K. Čiurlionio kūrinį.  
22. Konkurso prizinių vietų laimėtojai įgis teisę kartu su Čiurlionio provaikaičiu, pianistu 

Roku Zubovu M. K. Čiurlionio namų – muziejaus kambaryje, kuriame su savo broliais ir seserimis 

muzikuodavo pats Čiurlionis, 2023 metų birželio 3 dieną, 18 val. surengti baigiamąjį laureatų 

koncertą. 

Atsakingi asmenys, kontaktai 

Ona Žukienė, konkurso koordinatorė, mob. : +370 699 92042, 

organizatore@druskininkumm.lt 

Jūratė Bujokienė, fortepijono specialybės vyr. mokytoja, mob. : +370 699 75415 
Aušra Vilčinskienė, fortepijono specialybės vyr. mokytoja, mob. : +370 610 43355 

Ilona Bieliukienė, fortepijono specialybės vyr. mokytoja, mob. : +370 676 10112 
Sondra Milušauskaitė, fortepijono mokytoja metodininkė, mob. : +370 670 70320 

Danas Juškevičius, fortepijono specialybės vyr. mokytojas, mob. : +370 652 69346 
Eglė Sakavičienė, smuiko specialybės mokytoja ekspertė, mob. : +370 614 62416. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Dalyviai, pareiškę norą dalyvauti konkurse ir atsiuntę užpildytą dalyvio anketą, sutinka, 

kad jų asmens duomenys – vardas, pavardė,  konkurso metu darytos nuotraukos ir / ar vaizdo įrašas 

be atskiro dalyvių sutikimo ir atlygio būtų skelbiami viešai. 

 

_____________________ 

 

 

 

http://www.druskininkumm.lt/


 

 

 

 

 

II-OJO RESPUBLIKINIO  PIANISTŲ IE SMUIKININKŲ KONKURSO 

,,M. K. ČIURLIONIO MUZIKOS SPALVOS“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Vardas, pavardė................................................................................................................. ............. 

 

Gimimo data.............................. 

 

Ugdymo įstaiga.............................................................................................................................. 

 

Instrumentas................................................................................................................................... 

 

Klasė......................................... 

 

Amžiaus grupė.........A.........B.........C........D  (paryškinti) 

 

Mokytojo vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas .............................................................................. 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

PROGRAMA 

 

Kompozitorius Kūrinys Tonacija, op., Nr. 

   

   

 

Programos trukmė.......................................... 

 

Paraiškas prašome siųsti šiuo el. adresu: 

organizatore@druskininkumm.lt 

Mob. : +370 699 92042 
 

 


