
PATVIRTINTA 

Utenos meno mokyklos direktoriaus 

2020 m. sausio  6 d. įsakymu Nr. V-4 

 

UTENOS MENO MOKYKLA 

 

TARPTAUTINIO  JAUNŲJŲ  ATLIKĖJŲ  KONKURSO 

„MAŽIEJI  TALENTAI  2020“ 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai“ (toliau Konkurso) idėja pagrįsta 

vadovaujantis Utenos meno mokyklos nuostatais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos 

nuostatomis, kuriomis siekiama užtikrinti gabių vaikų visavertį muzikinį ugdymą, sudarant 

tinkamas edukacines sąlygas. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimo tvarką, vertinimą bei dalyvių 

apdovanojimą. 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

 

3. .Atskleisti gabių ir talentingų vaikų muzikinius gebėjimus, skatinant jų kūrybiškumą, 

saviraišką. 

4. Puoselėti muzikavimo tradicijas, suteikiant galimybę įgyti sceninės patirties jaunesniojo 

amžiaus vaikams. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. .Konkursas vyks 2020 m. gegužės 8 d. Utenos meno mokyklos koncertų salėje, 

Maironio g. 11, Utena. 
6. Konkurso organizatoriai: Utenos meno mokykla. 

Utenos meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Gudienė  tel. 8 683 54556 

Utenos meno  mokyklos fortepijono mokytoja Aida Driukaitė  tel. 8 699 98793 

7. Kontaktai: interneto adresas: www.menas.utena.lm.lt   el. p. menom@menas.utena.lm.lt  

8. Konkurso dalyviai- jaunieji atlikėjai iki 11 metų, grojantys įvairiais instrumentais solo: 

fortepijonu, smuiku, violončele, fleita, klarnetu, saksofonu, birbyne, akordeonu, kanklėmis, 

melodiniais mušamaisiais ir kt. 

9. Jaunųjų atlikėjų koncertmeisteriais gali būti mokytojai arba mokiniai. 

10. Konkurso dalyviai  atlieka 2 laisvai pasirinktus kūrinius. 

11. Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas: 

Grupė  Amžius Trukmė 

A Iki 7 metų Iki 4 min. 

B 7-8 metai  Iki 6 min. 

C 9-10 metai  Iki 8 min.  

 

12. Informacija apie registraciją, repeticijas ir konkurso eigą bus paskelbta Utenos meno 

mokyklos internetinėje svetainėje : www.menas.utena.lm.lt   2020 m. gegužės 5 d. 

 

IV. SKYRIUS 

 PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 

 

http://www.menas.utena.lm.lt/
mailto:menom@menas.utena.lm.lt
http://www.menas.utena.lm.lt/


13. Dalyvio anketą rasite adresu: www.menas.utena.lm.lt arba pildykite paspaudę ant 

nurodytos google nuorodos (arba ją nukopijuokite į google paieškos laukelį)  

https://forms.gle/88cBhJ3LgQHwfJ6q6 

14. Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2020 m. balandžio 24 d.  

15. Konkurso dalyvio mokestis – 20 EUR. 

16. Mokestį dalyviai sumoka atvykę į konkursą arba iš anksto pervesdami į sąskaitą AB 

Šiaulių banke. Sąskaitos NR. LT 09 7181 1000 0014 2755. 

17. Kelionės išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai. 

 

V. SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

17. Konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia žiuri komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir 

neapskundžiami. 

18. Visi konkurso dalyviai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais. 

19. Kiekvienos grupės konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomantų bei laureatų diplomais. 

20. Konkurso pagrindinis prizas - „Metų atradimas“. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 

21. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus ir 

vadovaujantis Utenos meno mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Konkurso 

dalyviai sutinka viešinti savo asmens duomenis konkurso organizavimo ir jo viešinimo tikslais. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI! 

 

http://www.menas.utena.lm.lt/
https://forms.gle/88cBhJ3LgQHwfJ6q6

