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I. Konkurso tikslai ir uždaviniai 

 

1. Ugdyti jaunojo muziko profesionalumą bei muzikinį skonį, atskleidžiant žymaus smuikininko prof. 

Viktoro Radovičiaus pedagoginius principus. 

2. Plėsti pedagoginį stygininkų repertuarą, įtraukiant šiuolaikinės muzikos kūrinius. 

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

4. Ugdyti sceninę patirtį ir muzikavimo džiaugsmą. 

 

II. Konkurso sąlygos 

 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bei kitų šalių (išskyrus Rusiją ir Baltarusiją) vaikų muzikos ir 

meno mokyklų stygininkai.  

2. Konkursas vyks 2022 m. gruodžio 10-11 dienomis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 

(Karklėnų g. 9, Vilnius). 

3. Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki  2022 m. lapkričio 25 d.  

 



Konkurso dalyviai turi pateikti: 

 

 Užpildytą dalyvio paraiškos formą internetu: 

 https://forms.gle/9stp79tPjVXgBhRF8 

● Nuotrauką; 

● Dalyvio mokesčio apmokėjimo įrodymą. 

 

4. Konkurso dalyvių kategorijos: 

 

I kategorija  Profesinio ugdymo kategorija, dalyvaujantys gyvai 

II kategorija Profesinio ugdymo kategorija, dalyvaujantys virtualiai 

III kategorija Saviraiškos ugdymo kategorija, dalyvaujantys gyvai 

IV kategorija Saviraiškos ugdymo kategorija, dalyvaujantys virtualiai  

 

5. Konkurso dalyvių amžiaus grupės ir programos trukmė: 

 

Amžiaus grupė Programos trukmė 

A grupė    7 – 9 metų  iki 10 min. 

B grupė   10 – 12 metų  iki 15 min. 

C grupė   13 – 15 metų  iki 25 min. 

D grupė   16 – 19 metų  iki 30 min 

 

6. Konkurso dalyvių programa: 

6.1. Saviraiškos ugdymo ir profesinio ugdymo kategorijų dalyviai turi atlikti 

    2 (du) kūrinius, iš kurių vienas turi būti virtuozinis; 

6.2. Visi kūriniai atliekami atmintinai. 

 

7. Konkurso dalyviai, dalyvaujantys gyvai, renginio dieną turi atvykti į Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokyklą (Karklėnų g. 9, Vilnius) ir registruotis konkurso sekretoriate. 

 

8. Konkurso dalyviai, dalyvaujantys virtualiai, pateikdami paraišką internetu pateikia kokybiško 

konkurso programos vaizdo įrašo nuorodą YouTube platformoje: 

8.1. abu muzikos kūriniai gali būti įrašyti atskirai arba kartu; 

8.2. Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas; 

8.3. Vaizdo įrašas įkeliamas į YouTube platformą: 

● Skiltyje PAVADINIMAS rašyti „VI tarptautinis Viktoro Radovičiaus jaunųjų 

stygininkų konkursas“; 

● Skiltyje APRAŠYMAS įrašyti dalyvio vardą ir pavardę, šalį, konkurso programą; 

● Patikrinti, kad įrašo matomumas būtų VIEŠAS; 

● Teikdami parašką, dalyviai sutinka, kad jų įrašai būtų talpinami viešojoje erdvėje. 

 

9. Konkurso dalyvio mokestis: 

9.1. Konkurso dalyviams, dalyvaujantiems gyvai – 30 EUR. 

9.2. Konkurso dalyviams, dalyvaujantiems virtualiai – 25 EUR. 

9.3. Konkurso dalyvio mokestis negrąžinamas. 

9.4. Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui: 

https://forms.gle/9stp79tPjVXgBhRF8


 

Gavėjas: BĮ Skaitlis 

Bankas: LUMINOR BANK AB 

Sąskaitos Nr.: LT744010042403931814 

SWIFT: AGBLLT2XXXX 

Mokėjimo 

paskirtis: 

NVMM, V. Radovičiaus konkursas, Dalyvio Vardas, 

Pavardė. 

  

*Teikdami paraiškas, dalyviai (dalyvių teisiniai atstovai) sutinka, kad renginio metu būtų 

fotografuojama ir filmuojama, vaizdo medžiaga saugoma neribotą laiką ir viešinama Vilniaus Naujosios 

Vilnios muzikos mokyklos informaciniais ir rinkodaros tikslais mokyklos interneto svetainėje ir socialinių 

tinklų paskyrose. 

 

III. Dalyvių vertinimas ir apdovanojimai 

 

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

2. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.  

3. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais. 

4. Sėkmingai pasirodžiusieji apdovanojami diplomais. 

5. Numatomi specialūs prizai. 

6. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkomis. 

 

 

 

Informacija teikiama el. paštu nvmm.styginiai@gmail.com arba telefonu +37061411462. 

 

Aktuali informacija ir papildymai apie konkursą bus skelbiami Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 

tinklapyje www.nvmm.lt., taip pat FB konkurso puslapio paskyroje. 
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