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RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ  PIANISTŲ IR KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ  FESTIVALIS  

„ŠOKIŲ MARATONAS 2020“ 

 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

• Ugdyti moksleivių saviraišką, artistiškumą, kūrybiškumą, estetinius gebėjimus, muzikinį 
skonį, solinio ir ansamblinio grojimo meistriškumą; 

• Stiprinti moksleivių pasitikėjimą ir motyvaciją, suteikiant galimybę visiems norintiems ir 
gebantiems, pasirodyti festivalyje; 

• Supažindinti mokinius su įvairių epochų bei stilių šokio žanro muzika nuo baroko iki 
dabartinių laikų; 

• Sukurti nuotaikingos muzikinės šventės atmosferą puoselėjant ir vystant pedagogų ir 
atlikėjų kūrybinį bendradarbiavimą. 

II. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

• Festivalis vyks 2020 m. kovo 14 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje (Karklėnų g. 
9, Vilnius). 

• Dalyvių pasirodymų tvarka bus nustatoma atsižvelgiant į jų amžių nuo jauniausiųjų iki 
vyriausiųjų. Ansamblių pasirodymų tvarka sudaroma pagal jauniausiojo ansamblio dalyvio 
gimimo datą.   

• Festivalio repeticijų grafikas ir dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbtas mokyklos 
internetinėje svetainėje www.nvmm.lt ir atsiųstas elektroniniu paštu užsiregistravusiems 
dalyviams. 

• Festivalio pradžia 10:00 val. 
 

III. BENROSIOS SĄLYGOS  
 

• Festivalyje  kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir neformalaus ugdymo centrų 
moksleiviai: Pianistai-solistai; Fortepijoniniai ansambliai( skambinama vienu fortepijonu); 
Kameriniai ansambliai, kuriame dalyvauja pianistas; 

• Festivalio dalyviai atlieką vieną laisvai pasirinktą šokio žanro kūrinį; 

• Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai; 

• Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti konkurso-festivalio dalyvių pasirodymus ir 
laisvai disponuoti šia medžiaga. 

• Papildoma informacija renginyje dalyvaujančioms mokykloms bus pateikta vėliau. 

http://www.nvmm.lt/


 
 

IV. FESTIVALIO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 
 

• Festivalio vertinimo komisiją, kuri bus paskelbta festivalio metu, kviečia organizacinis 
komitetas. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami; 

• Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti  skirtingų nominacijų diplomais bei atminimo 
dovanėlėmis. 

 

V. DALYVIŲ MOKESTIS IR PARAIŠKOS 
 

• Dalyvių paraiškos priimamos: iki 2020 m. vasario 20 d. adresu:  
Jaunųjų atlikėjų festivalis „Šokių maratonas 2020“,  
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų g. 9, Vilnius,  
arba el. paštu sokiumaratonas.nvmm@gmail.com  

• Paraišką prašome pildyti didžiosiomis raidėmis. 
• Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus 

naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei 
spaudos šaltiniuose. 

• Stojamasis festivalio dalyvio mokestis: 

• Solistui – 8 eurai 

• Ansamblio kiekvienam dalyviui - 8 eurai; 
• Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu: 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, 

AB bankas ,,LUMINOR‘‘,   

Sąskaitos numeris: LT91 4010 0424 0392 1808, 

Banko kodas 40100. (Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti pervedimo nuorašą).  
 

• Arba sumokant dalyvio mokestį festivalio dieną registracijos metu; 

 
 

VI. FESTIVALIO ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 
 

Festivalio vadovas 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 
Festivalio kuratorė 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Dangira Goštaltavičiūtė 
Festivalio autorės ir meno vadovės: 
Fortepijono mokytoja metodininkė Jelena Malina  
Tel. nr. 868877416; el. p. sokiumaratonas.nvmm@gmail.com 
Fortepijono mokytoja metodininkė Valentina Tabainik  
tel. nr. 864801179; el. p. sokiumaratonas.nvmm@gmail.com 
Bendrai informacijai:  
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos raštinės vedėja Viktorija Parvickienė:  
tel. 8-5 267 4718, el. p.  nvmuzikosmokykla@gmail.com 
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