
 

 

 
 PATVIRTINTA 

         Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės  

            muzikos mokyklos direktoriaus  

                          2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-81 

 
 

III RESPUBLIKINIO VALTORNININKŲ 
KONKURSO „HORNISSIMO“  

 
NUOSTATAI 

 
 
      1. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

 
1.1 Skatinti moksleivių meninę muzikinę saviraišką, meistriškumą ir kūrybinę iniciatyvą. 
1.2 Plėtoti vaikų ir jaunimo muzikinę kultūrą. 
1.3 Skatinti moksleivius renkantis muziko profesiją. 
1.4 Dalintis gerąja metodine ir praktine patirtimi. 

 
2. ORGANIZATORIUS, VIETA, LAIKAS: 

 
     2.1 Konkursą organizuoja Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos     
            mokykla. 

2.2 Konkursas vyks 2023 m. gegužės 6 d. 11.00 val. Vilniaus Balio Dvariono 
      dešimtmetėje muzikos mokykloje, T.Kosciuškos g.13, LT-01100 Vilnius 

     2.3 Konkurso dieną dalyvių registracija vyks nuo 9.00 iki 10.30 val. 
     2.4 Konkurso dalyvių repeticijos koncertų salėje – nuo 9.00 iki 10.30 val. 
 
 

3. KONKURSO DALYVIAI,  AMŽIAUS GRUPĖS, PROGRAMA: 
 

3.1 Konkurse kviečiami dalyvauti šalies muzikos mokyklų, meno gimnazijų ir 
      konservatorijų mokiniai, grojantys instrumentu - Valtorna. 
 
       Dalyvių amžiaus grupės: 
 
       A grupė – gimę 2016 ir anksčiau. 
       B grupė – gimę 2015-2014 m. 
       C grupė – gimę 2013-2012 m. 
       D grupė – gimę 2011-2010 m. 
       E grupė – gimę 2009-2008 m. 
       F grupė – gimę 2007-2006 m. 
       G grupė – gimę 2005-2004 m. 
 
 

      3.2 Konkurso dalyviai atlieka du laisvai pasirenkamus kūrinius.  
            Kūriniai turi būti skirtingų charakterių ir epochų. 
      3.3 Konkurso dalyviai programą atlieka mintinai. 



 

 

 
4. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI: 

 
     4.1 Konkurso dalyvių pasirodymus vertins konkurso vertinimo komisija, kurios 
           sudėtis bus paskelbta konkurso dieną.  
     4.2 Vertinimo komisijos sprendimai - galutiniai ir neginčijami. 
     4.3 Visi konkurso dalyviai ir jų pedagogai bus apdovanoti diplomais  ir padėkos 
           raštais.  
     4.4 Geriausi kiekvienos grupės dalyviai bus apdovanoti auksinio, sidabrinio ir 
           bronzinio medalio diplomais.  
     4.5 Vertinimas šimto balų skalėje:  
           Auksinio medalio diplomo balai: 95.00 - 100.00  
           Sidabrinio medalio diplomo balai: 90.00 - 94.99  
           Bronzinio medalio diplomo balai: 85.00 - 89.99  
     4.6 Vertinimo kriterijus bus skirstomas į dvi kategorijas: 
           Neformalus ir formalus ugdymas. 
 
 

5. DALYVAVIMO  MOKESTIS IR PARAIŠKOS : 
 

     5.1 Konkurso dalyvio mokestis – 15 eur.  
     5.2 Dalyvio mokestį pervesti iki 2023 m. balandžio 24 d. į gavėjo sąskaitą.  
     5.3 Gavėjas: BĮ  „Skaitlis“  Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius, įmonės kodas        
300035837, Sąskaitos numeris: LT74 4010 0424 0393 1814 Luminor bankas 

     5.4 Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodyti: Balio Dvariono dešimtmetę muzikos    mokyklą, 
konkurso pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę. 
     5.5 Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2023 m. balandžio 24 d.  
           el. paštu: hornissimo.lt@gmail.com  
     5.6 Konkurso nuostatus, dalyvio paraišką rasite mokyklos interneto svetainėje: 
            www.dvarionomokykla.lt  
     5.7 Paraišką turi sudaryti: užpildyta dalyvio anketa,  konkurso dalyvio 
           mokėjimo pavedimo kopija ir dalyvio nuotrauka. 
     5.8 Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir 
           atvaizdai bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos 
           disponuojamuose internetiniuose bei spaudos šaltiniuose.  
     5.9 Dalyvio mokestis yra negrąžinamas. 
 
 
 
 

6. KONKURSO ORGANIZATORIAI: 
 

     Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla 
     Konkurso Kuratorė - Direktorė Irena Karsokienė 
     Konkurso Koordinatorė – direktorės pavaduotoja Ieva Šataitė-Dailidienė 
     Konkurso projekto autorius, vadovas bei organizatorius - Egidijus Stanelis 
     Kontaktinis tel: 8-686-67063  hornissimo.lt@gmail.com  
 
 


