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BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 

RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO „MAŽORAS IR MINORAS” 

NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų pianistų konkurso (toliau – Konkursas) 

nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo sąlygas.  

2. Jaunųjų pianistų Konkursą organizuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (toliau – 

Mokykla) įgyvendindama 2020–2022 metų mokyklos strateginį ir 2021/2022 m. m.  ugdymo 

planus.  

3. Konkursas skirtas  Mokyklos 65 -osioms įkūrimo metinėms paminėti.  

4. Konkurso partneriai: Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – skleisti, stiprinti ir plėtoti fortepijoninės muzikos atlikimo meną.  

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. Skatinti mokinių meninę muzikinę saviraišką, meistriškumą, kūrybinę iniciatyvą, akademinio 

grojimo įgūdžius ir atlikimo džiaugsmą. 

6.2. Stiprinti muzikos bendruomenės mokytojų tarpusavio ryšius, suteikiant galimybę tobulinti 

dalykines kompetencijas ir dalytis profesine patirtimi.  

 

III SKYRIUS 

DALYVAVIMO SĄLYGOS  

 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti šalies ir užsienio muzikos, meno mokyklų jaunieji pianistai – 

solistai. 

8. Dalyviai atlieka dvi skirtingo muzikinio charakterio pjeses: minorinės ir mažorinės tonacijos. 

9. Konkurso programa atliekama mintinai. 

10. Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes, pagal muzikos ir meno mokyklų klases: 

10.1. A grupė -  1-3 klasės; 

10.2. B grupė  - 4-5 klasės; 

10.3. C grupė  - 6-8 klasės; 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA VIETA IR LAIKAS 
 

11.  Konkursas vyks 2022  m. balandžio 28 d. nuo 10 val. Biržų Jurgio Bielinio viešosios  

bibliotekos salėje, adresu: Radvilos g. 3, Biržai, LT – 41174, tel.: (8 450) 32 947, el. p.: 

birzai.muzika@gmail.com, svetainė internete: http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt.  
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12.  Konkurso dalyvių registracija ir repeticijos vyks 2022 m. balandžio 28 d. nuo 8.00 val.  Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, adresu: Kęstučio g. 6, Biržai. 

13.  Konkurso dalyvių dokumentai: 
13.1. Konkurso dalyvių apmokėjimo kvito kopiją taip pat paraišką prašome pateikti iki 2022 m. 

kovo 31 d.  birzai.muzika@gmail.com; 

13.2. Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos google nuorodos (arba ją 

nukopijuokite į google paieškos laukelį) https://forms.gle/kCBxeMowvLAnd7Zx7 
14. Esant ekstremaliai situacijai ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną ar 

uždraudus / apribojus viešus renginius, Konkursas gali bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tuomet 

Konkurso organizavimo sąlygos ir tvarka bus skelbiamos papildomai Mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

 

V SKYRIUS  

KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

15. Konkursą vertina Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. 
16. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: 

16.1. muzikos atlikimo įgūdžių valdymas; 
16.2. muzikos kūrinių interpretavimas; 
16.3. atlikėjo raiška;  
17. Jeigu vienoje grupėje maksimalų balų skaičių surenka daugiau nei vienas atlikėjas, vertinimo 

komisijos pirmininko balai dvigubinami. 
 

VI SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 
 

18. Kiekvienos grupės atlikėjai  apdovanojami Grand Prix ir laureatų  I, II, III vietų diplomais. 

19. Specialiu prizu apdovanojamas jauniausias Konkurso atlikėjas. 

 

VII SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA  

 

20. Autorių teisės: 
20.1. 20 punktas galioja, jeigu Konkursas vyks nuotoliniu būdu. Pateikdami vaizdo įrašą 

Konkursui, dalyviai prisiima atsakomybę už jo originalumą. 

20.2. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaizdo įraše naudojamų muzikinių 

kūrinių autorių teisių.  

20.3. Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises Konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti jų 

kūrinius populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant Konkurso vaizdo įrašų publikavimą 

internetinėje erdvėje.  

20.4. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo medžiagoje matomų 

nepilnamečių atvaizdų. 

21. Asmens duomenų apsauga: 
21.1. Visi Konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis) ir kartu perduodami 

organizacijos atstovų ar dalyvių ar bet kurių fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektai) asmens 

duomenis, patvirtina, kad informavo duomenų subjektus, kad jų duomenys bus perduodami Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, kokiais tikslais ir pagrindais, supažindino duomenų subjektus su 

jų teisėmis bei informavo, kad daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą jie gali rasti Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos privatumo politikoje 

https://www.muzikosmokykls.puslapiai.lt.asmensduomenuapsauga.lt). Bendraudami su duomenų 

subjektu Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla laiko, kad jis yra informuotas apie vykdomą jo 

asmens duomenų tvarkymą (BDAR 14 str. 5 d. (a)). 

mailto:birzai.muzika@gmail.com
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21.2. Konkurso dalyvių pateikti duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi Konkurso 

organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie Konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką 

ir viešą paskelbimą), statistikos tikslais. Asmens duomenų valdytojas – Konkurso organizatorius 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla. 

21.3. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie įgyvendinamus 

projektus gali būti naudojami Konkurso viešinimo tikslais. 

21.4. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo 

komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami ir 

kitoms organizacijoms (Konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su Konkurso organizavimu 

ir/ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini. 

21.5. Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi Konkurso 

organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra 

tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus 

saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių 

nuostatų arba įstatymų reikalavimų. 
 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Konkurso organizatorius – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla: 

22.1. Ina Valotkienė, Konkurso organizatorė, fortepijono mokytoja ekspertė, Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokykla, tel. + 370 623 70143; 

23. Dalyvio mokestis: 
23.1. Konkurso dalyviai perveda 12 eurų Konkurso organizatoriui.  Neatvykus į Konkursą, 

mokestis negrąžinamas.  

23.2. Mokestį galima sumokėti pavedimu: bankas Luminor, sąskaitos numeris LT77 4010 0413 0005 

0129  Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Jaunųjų pianistų konkursas „Mažoras ir minoras“, dalyvio 

vardas, pavardė“. 

24. Konkurso organizatoriai ir mokytojai, kurių mokiniai dalyvaus Konkurse, gaus Biržų švietimo 

pagalbos tarnybos pažymas  

 

 

 

_________________________ 


