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VIRTUALUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ PROGRAMINĖS MUZIKOS KONKURSAS  

„PASAULIS MUZIKOS VAIZDAIS“ 

 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

• Ugdyti jaunųjų pianistų muzikinius gebėjimus ir meistriškumą, naudojant naujus inovatyvius darbo metodus. 

• Skatinti vaikų kūrybiškumą, meninę iniciatyvą. 

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

pasirodyti konkurse.  

• Skatinti muzikos mokytojų bendradarbiavimą ir pasidalinimą profesinę patirtimi. 

 

II. KONKURSO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

• Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų  fortepijono specialybės mokiniai. 

• Konkurso dalyviai atlieka vieną programinės muzikos kūrinį atmintinai.  

Konkurso dalyvio mokestis -8 Eur 

Dalyvio mokestis sumokamas iki kovo 31 d. pervedimu į sąskaitą 

Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu: 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, 

AB bankas ,,LUMINOR‘‘,   

Sąskaitos numeris: LT 744010042403931814 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: NVMM pianistų konkursas. Vardas. Pavardė  

(Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti pavedimo nuorašą). 

Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. 

III. KONKURSO TVARKA 

 
 

• Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera) stabilioje pozicijoje, 

horizontalioje padėtyje.  

• Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas. 

• Video pasirodymas įkeliamas į dalyvio asmeninę www.youtube.com paskyrą. 

Nuoroda turi būti nustatyta VIEŠA (funkcija - public)  . 

• Prie įrašo nurodyti informaciją šia tvarka:  

atlikėjo VARDĄ, PAVARDĘ, KLASĘ;  

kompozitoriaus VARDĄ, PAVARDĘ (originalo kalba); 

KŪRINIO PAVADINIMĄ (išverstas į lietuvių k.,) 

KONKURSO PAVADINIMĄ ( „Pasaulis muzikos vaizdais“),  

MOKYTOJO VARDĄ, PAVARDĘ. 

http://www.youtube.com/


Dalyviai, pareiškę norą dalyvauti konkurse, sutinka, kad jų asmens duomenys – vardas, pavardė, vaizdo įrašas be 

atskiro dalyvių sutikimo būtų skelbiami viešai. 

Konkurso video pasirodymo nuorodą, mokesčio pavedimo kopiją atsiųsti vienu elektroniniu laišku  

el. paštu  pianistu.konkursas@gmail.com iki 2021m. balandžio 7 d. 

Konkurso nugalėtojų paskelbimas 2021m. balandžio 18 d. 18:00 val. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 

internetinėje svetainėje www.nvmm.lt  

Konkurso dalyviai bus apdovanoti  laureatų ir diplomantų diplomais. Ryškiausiai pasirodę dalyviai gali būti 

apdovanoti specialiais prizais. 

 

IV. KONKURSO KATEGORIJOS 

 

I KATEGORIJA 

1 klasė 

2 klasė 

3kasė. 

4 klasė 

II KATEGORIJA 

5 klasė 

6 klasė 

7 klasė 

8 klasė 

 

V. KONKURSO ŽIURI 

Konkurso dalyvius vertins komisija, kurią kviečia organizatoriai. 

Konkurso vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

 

VI. KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Konkurso vadovas   

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 

Konkurso kuratorė 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Dangira Goštaltavičiūtė 

Konkurso autorės ir vadovės: 

Fortepijono mokytoja ekspertė Jelena Malina 

Tel. nr. +37068877416,el. p. pianistu.konkursas@gmail.com 

Fortepijono mokytoja Julija Vaišienė 

Tel. nr. +37061011467, el. p. pianistu.konkursas@gmail.com 
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