
PATVIRTINTA:  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos  

direktoriaus prof. Ričardo Sviackevičiaus  

2021 m. rugsėjo 14 d.  

įsakymu Nr. V-23 

 

III Respublikinis jaunųjų stygininkų konkursas  

Aleksandro Livonto 100-mečiui 

  
NUOSTATAI 

 

Tikslai ir uždaviniai: 
 

1. Skatinti muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, dalintis patirtimi. 

2. Sudaryti palankias sąlygas moksleiviams muzikuoti, ugdyti jų meninį skonį, saviraišką.       

3. Ugdyti sceninę patirtį ir muzikavimo džiaugsmą. 

4. Plėsti pedagoginį stygininkų repertuarą, skatinti lietuviškos muzikos pažinimą, kurią labai 

propagavo žymus pedagogas, smuikininkas virtuozas Aleksandras Livontas. 

 

Vieta ir laikas: 
 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų g. 9, LT- 11223 Vilnius;  

2021 m. gruodžio 4 d.  

  

Konkurso tvarka ir sąlygos: 
 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos neformaliojo ugdymo muzikos ir meno mokyklų 

stygininkai (smuikininkai, altininkai ir violončelininkai, kontrabosininkai). Dalyviai 

skirstomi į keturias amžiaus grupes. 

2. Konkurso dalyvio mokestis – 20 eurų. 

Dalyvio įmokos pervedamos į sąskaitą: 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla  

Karklėnų g. 9, Vilnius LT-11223 

Įmonės kodas 191662228  

Luminor bankas 

Sąskaitos numeris: LT 744010042403931814  

Mokėjimo paskirtyje nurodoma: Livonto konkursas Dalyvio Vardas, Pavardė  

(Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti pavedimo nuorašą). 

Arba sumokant dalyvio mokestį konkurso dieną registracijos metu (jei renginys vyks gyvai) 

3. Konkurso dalyvio anketa pildoma https://www.nvmm.lt/registracija-i-renginius/  

 prisegant dalyvio mokesčio pavedimo kopiją (pdf; jpg formatu). 

3.1. Dalyvio mokestį mokant įstaigai, prašome registracijos anketoje prisegti prašymą 

sąskaitai faktūrai. 

4. Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki  2021 m. lapkričio 20 d. 

5. Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai. 

6. Konkurso informacija  bus paskelbta mokyklos internetiniame puslapyje: www.nvmm.lt  

 

 

 

 

https://www.nvmm.lt/registracija-i-renginius/
http://www.nvmm.lt/


7. PASIKEITUS EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI KONKURSAS VYKS 

VIRTUALIOJE ERDVĖJE 

7.1.Konkurso dalyvių pasirodymas turi būti nufilmuotas stabilios pozicijos kamera 

filmuojant horizontalioje padėtyje (gali būti ir telefono kamera). Pageidautina, kad įrašas 

būtų darytas scenoje; 

7.2. Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas; 

7.3. Video pasirodymas įkeliamas į dalyvio asmeninę www.yuotube.com paskyrą. Nuoroda 

turi būti nustatyta VIEŠA (funkcija - public); 

7.4. Prie įrašo nurodyti informaciją šia tvarka: 

Atlikėjo VARDAS, PAVARDĖ. 

Kompozitoriaus VARDAS, PAVARDĖ (originalo kalba) 

Kūrinio PAVADINIMAS (išversti į lietuvių k.) 

8. Dalyviai, pareiškę norą dalyvauti konkurse sutinka, kad jų asmens duomenys, t. y. vardas, 

pavardė ir vaizdo įrašas be atskiro dalyvių sutikimo būtų skelbiami viešai. 

 

Reikalavimai: 
 

1. Konkurso dalyviai atlieka du skirtingo charakterio kūrinius, vienas iš jų privalomas 

lietuvių kompozitoriaus kūrinys.  

    A grupė    7 – 9 metų, 

    B grupė   10 – 12 metų, 

    C grupė   13 – 15 metų, 

    D grupė   16 – 19 metų. 

 

2. Programos trukmė: 

    A grupė  iki 15 min.  

    B grupė  iki 15 min.  

    C grupė  iki 20 min. 

    D grupė  iki 30 min. 

 

Vertinimas ir apdovanojimai: 
 

1. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins komisija, kuri bus paskelbta prieš konkurso 

pradžią. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

2. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir 

diplomantų vardai.  

Konkurso rengėjai: 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla  

Projekto vadovas- 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 

Projekto kuratorė - direktoriaus pavaduotoja Dangira Goštaltavičiūtė 

Meno vadovės: 

Anna Kijevič, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriaus 

vedėja, mokytoja ekspertė Tel. +37061411462  

Vitalija Pilkauskienė, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų 

skyriaus mokytoja metodininkė el. p. nvmm.styginiai@gmail.com 

Organizacinis komitetas: 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriaus mokytojai. 

mailto:nvmm.styginiai@gmail.com

