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II RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ SMUIKININKŲ 

VIRTUALUS TARPMOKYKLINIŲ RYŠIŲ PROJEKTAS-KONKURSAS 

„POCO A POCO“ 
     

                      NUOSTATAI 
I. PROJEKTO-KONKURSO UŽDAVINIAI 

 

1. Skatinti jaunųjų šalies muzikantų asmenybės ugdymo raidą, pasiekimus, skleidžiant muzikos 

pažinimą ir atlikimą nuotoliniu būdu (virtualiai). 
2. Skatinti jaunuosius smuikininkus daugiau dėmesio skirti technikos vystymui ir muzikiniam kūrinių 

išpildymui. 
3. Sudaryti virtualaus bendradarbiavimo sklaidos galimybę Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

mokytojams ir mokiniams. 
 

II. ORGANIZATORIAI 

 

1. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, Atgimimo g. 30, LT-30119 Ignalina, 

 tel. 8 386 36729 

Mokyklos direktorė Birutė Paukštienė  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Čeponienė 

Smuiko muzikinio dalyko mokytoja metodininkė Virginija Stuglienė, smuiko dalyko vyresnysis 

mokytojas Raimondas Jasiulionis 

2. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ , Taikos g. 47, LT-05260 Vilnius tel. 8-5 2429470 

Mokyklos direktorius Gintautas Smolskas 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Subačius 

Smuiko dalyko mokytoja metodininkė Meilė Ambrasienė 

                                                          

III. PROJEKTO-KONKURSO LAIKAS 

 

1. Projektas-konkursas vyks nuotoliniu būdu 2023 m. kovo 3-4 d. 



2. Projekto-konkurso rezultatai bus paskelbti 2023 m. kovo 6 d.  Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

interneto svetainėje https://www.lyramm.lt/ ir Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 

interneto svetainėje https://www.muzika.ignalina.lm.lt/  

 

IV. PROJEKTO-KONKURSO DALYVIAI 

 

1. Projekte-konkurse kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų 2-5 klasių jaunieji smuikininkai.  

2. Projekto-konkurso dalyviai skirstomi į grupes: 

● I grupė – 2 klasės mokiniai; 
● II grupė – 3 klasės mokiniai; 

● III grupė – 4 klasės mokiniai; 
● IV grupė – 5 klasės mokiniai. 

 

V. KONKURSO PROGRAMA 

 

1. Projekte-konkurse atliekami du kūriniai: 

● konkursinis etiudas pasirenkamas iš žemiau pateikto sąrašo, etiudą galima rinktis ir iš 

aukštesnės grupės etiudų; 
● laisvai pasirinkta pjesė. 

 

I grupė (2 kl.) 

1) J. Gnesina – Vitaček – Nr. 17, G-dur (iš etiudų rinkinio I–III klasei) 

2) A. Janšinov – Nr. 18, D-dur (iš etiudų rinkinio I–III klasei) 

3) A. Komarovski – Nr. 19, A-dur (iš etiudų rinkinio I–III klasei) 

 

II grupė (3 kl.) 

1) G. Dulov – Nr. 31, G-dur (iš etiudų rinkinio I–III klasei) 

2) G. Dulov – Nr. 42, A-dur (iš etiudų rinkinio I–III klasei) 

3) A. Komarovski – Nr. 15, D-dur (iš etiudų rinkinio III–V klasei) 

 

III grupė (4 kl.) 

1) A. Komarovski – Nr. 16, e-moll (iš etiudų rinkinio III–V klasei) 

2) A. Komarovski – Nr. 22, C-dur (iš etiudų rinkinio III–V klasei) 

3) F. Volfhart – Nr. 31, D-dur (iš etiudų rinkinio III–V klasei) 

 

IV grupė (5 kl.) 

1) Ch. Beriot – Nr. 34, A-dur (iš etiudų rinkinio III–V klasei) 

2) G. Kaizer – Nr. 36, G-dur (iš etiudų rinkinio III–V klasei) 

3) F. Volfhart - Nr.45 D-dur(iš etiudų rinkinio III – V klasei) 

                                                

VI. KONKURSO TVARKA 

 

1. Projektas-konkursas vyks nuotoliniu būdu („online“), pateikus konkursinės programos 

įrašus. 

2. Projekto-konkurso programa atliekama mintinai.  

https://www.lyramm.lt/
https://www.muzika.ignalina.lm.lt/


3. Projekto-konkurso dalyvio pasirodymas turi būti nufilmuotas stabiliu filmavimo prietaisu, 

filmavimo prietaiso padėtis horizontali. Dalyvis matomas visu ūgiu, pageidautina koncertinė 

apranga. 

 

VII. VERTINIMAS 

      

      1.   Projekto-konkurso dalyvių pasirodymus vertins respublikinė vertinimo komisija. 

      2.   Dalyviai vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą.  

      3.   Komisijos nariai savo mokinių nevertina. 

      4.   Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.  

 

VIII. DALYVIŲ PARAIŠKOS 

 

1. Dalyvių paraiškos (1 PRIEDAS) ir vaizdo įrašų nuorodos  priimamos nuo 2023 m. vasario 13 

d. iki vasario 20 d., el. paštu: konkursaspocoapoco@gmail.com  

2. Dalyviai, pateikę paraišką dalyvauti projekte-konkurse, be atskiro rašto sutinka, kad jų asmens 

duomenys, tokie, kaip vardas, pavardė ir klasė, bus skelbiami mokyklos interneto svetainėje, o 

įrašytas vaizdas su atlikimu – perduotas komisijos nariams įvertinimui.  

3. Konkurso dalyvis vaizdo įrašą patalpina asmeniniame youtube.com kanale. Įrašas turi būti  

neįtrauktas į sąrašą („Unlisted“) ir skirtas vaikams („Yes, it‘s made for kids“).  

4. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius ir kūrinio 

pavadinimas. Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę ir klasę.  

5. KONKURSE NĖRA DALYVIO MOKESČIO. 

 

IX. APDOVANOJIMAI 

 

1. Visi projekto-konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, laureatai – 

diplomais.  

2. Diplomai ir padėkos raštai bus išsiųsti paraiškoje nurodytu mokytojo el. pašto adresu.  

 

X. KONTAKTAI 

 

1. Meilė Ambrasienė tel. nr.+37061041939  el .p mrviolino@gmail.com 

2. Virginija Stuglienė tel.nr.+37068520706  el. p. virginija.stugliene@gmail.com    

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pateikdami projekto-konkurso dalyvio anketą dalyviai patvirtina, kad yra gavę atitinkamų 

asmenų sutikimą, kad projekto-konkurso organizavimo tikslais filmuota medžiaga, informacija 

apie projekto-konkurso dalyvį bus naudojami (skelbiami) organizatorių interneto svetainėje, 

spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie projekto-konkurso 

eigą ir rezultatus, projekto-konkurso organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. 

2. Dalyvavimas šiame projekte-konkurse reiškia dalyvio(-ių) sutikimą su visomis projekto-

konkurso nuostatų sąlygomis.                                                                          
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1 PRIEDAS 

 

II-OJO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ SMUIKININKŲ 

VIRTUALAUS TARPMOKYKLINIŲ RYŠIŲ PROJEKTO-KONKURSO 

DALYVIO PARAIŠKA 

1. Vardas, pavardė  

2. Gimimo data  

3. Grupė konkurse  

4. Klasė  

5. Dalyvio muzikos mokymo 

institucija (el.paštas, telefono nr.) 

 

6. Koncertmeisterio vardas, pavardė  

7. Pedagogo, ruošusio konkursui, 

kvalifikacinė kategorija, laipsnis, 

vardas ir pavardė 

 

8. Pedagogo kontaktiniai duomenys 

(telefono nr., el.paštas) 

 

9. Konkursinės programos vaizdo 

įrašo nuoroda 

(www.youtube.com) 

 

 

PROJEKTO-KONKURSO PROGRAMA 

 Kompozitoriaus vardas, pavardė  Kūrinio pavadinimas Numeris Kūrinio 

trukmė 

1.  

 

   

2.  

 

   

 

Su konkurso sąlygomis susipažinau. Patvirtinu, kad visa mano teikiama informacija yra teisinga.  

Anketą užpildė: .......................................................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

Data: ....................................................................... 

Užpildyti kompiuteriu ir atsiųsti nuo 2023 m. 13 d. iki vasario 20 d., el. paštu: 

konkursaspocoapoco@gmail.com  

mailto:konkursaspocoapoco@gmail.com

