
                                                                   

 

 

 

 

 

                                                 V Tarptautinis  

jaunųjų stygininkų konkursas skirtas prof. Viktoro Radovičiaus  

100-mečiui 
  

NUOSTATAI 

 

 

 
Tikslai ir uždaviniai: 
1. Skatinti muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą. 
2. Sudaryti palankias sąlygas moksleiviams muzikuoti, ugdyti jų meninį skonį, saviraišką.     
3. Ugdyti sceninę patirtį ir muzikavimo džiaugsmą. 
4. Skleisti žymaus smuikininko ir iškilaus pedagogo prof. V. Radovičiaus, vieno iš ryškiausių Lietuvos smuiko 
mokyklos atstovo, muzikos atlikimo ir pedagoginio darbo principus. 
 
Vieta ir laikas 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų g. 9, LT- 11223 Vilnius;  
2019 m. lapkričio 30 d.- gruodžio 1d. 
Konkurso pradžia 10:00 val. 
  
Reikalavimai: 
1. Konkurso dalyviai atlieka du kūrinius:  
a) laisvai pasirinktas kūrinys 
b) virtuozinė pjesė; 
 
2. Visi kūriniai atliekami mintinai 
 
Konkurso sąlygos: 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių profesinio bei neformaliojo ugdymo muzikos 
ir meno mokyklų stygininkai (smuikininkai, altininkai, violončelininkai, kontrabosininkai).  

2. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes: 
Neformaliojo ugdymo kategorijos dalyviai: 
A grupė    7 – 9 metų, 
 B grupė   10 – 12 metų, 
 C grupė   13 – 15 metų, 
 D grupė   16 – 19 metų   
Profesinio ugdymo kategorijos dalyviai: 
A grupė    7 – 9 metų, 
B grupė   10 – 12 metų, 
C grupė   13 – 15 metų, 
D grupė   16 – 19 metų  (programos trukmė iki 30 min.)  
 

 

PATVIRTINTA: 

Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokyklos direktoriaus 

prof. R. Sviackevičiaus 

2019 m. gegužės 15 d. įsakymu 

Nr. V-149 

 



 
3. Konkurso dalyvio mokestis – 30 eurų. 

Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu: 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, 
AB bankas ,, Swedbank“ ; Sąskaitos numeris: LT 51 7300 0100 8356 0661 
Banko kodas 73000  (Mokėjimo paskirtyje nurodykite konkurso pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę. 
Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti mokėjimo nuorašą).  
Dalyvio nario mokestis gali būti mokamas konkurso registracijos metu.  
 

4. Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai. 
5. Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 25 d. elektroninio pašto adresu: 

nvmm.styginiai@gmail.com  
•Paraiška pildoma kompiuteriu Microsoft Word programa. Kompozitoriai ir kūrinių pavadinimai 
rašomi originalo kalba. 
 

      6. Konkurso repeticijų grafikas ir dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbti mokyklos internetiniame 
puslapyje: www.nvmm.lt 
      7. Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami 
neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei spaudos šaltiniuose. 
      8. Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti konkurso dalyvių pasirodymus ir laisvai disponuoti šia 
medžiaga. 
 
Vertinimas ir apdovanojimai: 
      1. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins kompetetinga vertinimo komisija, kuri bus paskelbta konkurso 
pradžioje. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 
      2. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir diplomantų vardai bei 
atminimo dovanos; 
     3. Specialus prizas- Pasirodymas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos styginių instrumentų katedros 
organizuojamame koncerte-minėjime, skirtame prof. V. Radovičiaus 100-ečiui. 
     4. Galimi kiti apdovanojimai ir prizai. 
 
 
Konkurso rengėjai: 
 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 
Projekto vadovas - Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius 
prof. Ričardas Sviackevičius,  
Projekto kuratorė – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Dangira 
Goštaltavičiūtė 
 
Meno vadovės: 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriaus vedėja,  
mokytoja metodininkė Stasė Kuncienė 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriaus vedėja,  
mokytoja ekspertė Anna Kijevič, Tel. +37061411462, el. p. nvmm.styginiai@gmail.com 
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