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VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MUZIKOS MOKYKLA 
VII Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas  

„...nuo baroko iki romantizmo...“ 

 
N U O S T A T A I  

 
Tikslai ir uždaviniai 

• Savarankiškos, kūrybingos ir išprususios asmenybės formavimas. 

• Plačiau supažindinti moksleivius su pasaulio fortepijoninės muzikos lobynu nuo baroko iki 
romantizmo laikų. 

• Skatinti moksleivių artistinius gebėjimus, ugdyti muzikinį skonį. 

• Puoselėti klasikinės muzikos atlikimo tradiciją. 

• Plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją. 

• Skatinti šalies pedagogus bendradarbiauti ugdant moksleivių meninę saviraišką, jų 
kūrybiškumą bei pianistinius gebėjimus. 

Konkurso vieta ir laikas 
KONKURSAS VYKS MIŠRIU BŪDU: 
TIESIOGINIS - Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų g. 9, Vilnius 2022 m. kovo 26 d. 
VIRTUALUS – siunčiant pasirodymų vaizdo medžiagą.  
Bendrosios sąlygos  

• Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų jaunieji pianistai.  

• Konkurse įvairių kategorijų atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių – nuo jauniausio 

iki vyriausio. 

• Kelionės, maitinimosi ir nakvynės išlaidas apmoka patys dalyviai. 

• Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus 

naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose 

bei spaudos šaltiniuose. 

• Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti konkurso dalyvių pasirodymus ir laisvai 

disponuoti šia medžiaga. 

• Konkurso repeticijų grafikas ir dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbti mokyklos 
internetiniame puslapyje: www.nvmm.lt 

• Konkurso dalyvių pasirodymas turi būti nufilmuotas stabilios pozicijos kamera filmuojant 
horizontalioje padėtyje (gali būti ir telefono kamera). Pageidautina, kad įrašas būtų darytas 
scenoje; 

• Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas; 

• Video pasirodymas įkeliamas į dalyvio asmeninę www.yuotube.com paskyrą. Nuoroda turi 
būti nustatyta VIEŠA (funkcija - public); 

• Prie įrašo nurodyti informaciją šia tvarka: 
Atlikėjo VARDAS, PAVARDĖ. 
Kompozitoriaus VARDAS, PAVARDĖ (originalo kalba) 
Kūrinio PAVADINIMAS (išversti į lietuvių k.) 

• Dalyviai, pareiškę norą dalyvauti konkurse sutinka, kad jų asmens duomenys, t.y. vardas, 
pavardė ir vaizdo įrašas be atskiro dalyvių sutikimo būtų skelbiami viešai. 

 

http://www.nvmm.lt/
http://www.yuotube.com/


Konkurso sąlygos 
Konkurso dalyvis skambina du skirtingo charakterio ir skirtingų epochų (baroko, klasicizmo, 

romantizmo iki XIX a. pabaigos) kūrinius. 

 
Konkurso dalyviai skirstomi į grupes pagal amžių: 

A grupė (gimę  2012 m. kovo  26 d. ir vėliau) 
B grupė (gimę  2010 m. kovo 26 d. ir vėliau) 
C grupė (gimę  2007 m. kovo 26 d. ir vėliau) 
D grupė (gimę iki  2007 m. kovo  26 d.) 

 
Programos trukmė: 
A grupė – iki 5 min. 
B grupė – iki  7 min. 
C grupe – iki 10 min. 
D grupe – iki 12 min. 
 

Dalyvių paraiškos ir mokestis 

• Tiesioginių dalyvių paraiškos: užpildyta anketa, dalyvio mokesčio pavedimo kopija, 
priimamos iki 2022 m. vasario 26 d. el. paštu nuobaroko.nvmm@gmail.com  

• Virtualių dalyvių paraiškos: užpildyta anketa, dalyvio mokesčio pavedimo kopija, dalyvio 
pasirodymo Yuotube nuoroda, priimamos iki 2022 m. kovo 10 d. el. paštu 
nuobaroko.nvmm@gmail.com  

• Paraiška pildoma kompiuteriu Microsoft Word programa. Kompozitorių pavardės 
rašomos originalo kalba. 

• Dalyvio mokestis – 12 EUR.  

• Dalyviui neatvykus mokestis negrąžinamas. 
Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu: 
BĮ SKAITLIS 
Karklėnų g. 9, Vilnius LT-11223 
Įmonės kodas 191662228  
Luminor bankas 
Sąskaitos numeris: LT 744010042403931814  
Mokėjimo paskirtyje nurodoma: NVMM nuo baroko iki romantizmo. Dalyvio Vardas, Pavardė  
(Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti pavedimo nuorašą). 
Dėl sąskaitų faktūrų kreiptis į Direktoriaus pavaduotoją D. Goštaltavičiūtę el. paštu 
dangira.gos@nvmm.lt  
 

Konkurso žiuri ir Apdovanojimai 

• Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri. Žiuri narių pavardės skelbiamos prieš konkursą. 
Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

• Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. Geriausiai pasirodę 
moksleiviai bus apdovanojami laureatų, diplomantų ir specialiaisiais diplomais. 

Konkurso rengėjai 
Konkurso organizatorius - Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 
Konkurso projekto vadovas - mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 
Konkurso projekto kuratorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dangira Goštaltavičiūtė 
Projekto autorės ir meno vadovės:   
mokytoja  ekspertė Regina Malinauskienė  Tel. +37068391139 
mokytoja  metodininkė Rimanta Urbonavičiūtė Tel. +37060831804 
Konkurso vykdytojas – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono skyrius 
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