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III RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ 

FESTIVALIS “ŠOKIŲ MARATONAS 2022” 

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. BENDROS 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 atlieka vieną laisvai pasirinktą šokio žanro kūrinį. Solistai ir fortepijoninio 

ansamblio dalyviai skambina kūrinį mintinai, o kameriniai ansambliai mintinai arba iš gaidų; 

• Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai; 

• Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti festivalio dalyvių pasirodymus ir laisvai disponuoti 

šia medžiaga (jei festivalis vyks gyvai); 

• Išsami festivalio programa skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje www.nvmm.lt 

 

• III. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

• Festivalis vyks 2022 m. kovo 12 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje mišriai: 

tiesiogiai (adresu Karklėnų g. 9), Vilnius ir nuotoliniu būdu (video įrašai). Kuriuo būdu dalyvauti, 

atlikėjai pasirenka patys. Bendrieji festivalio nuostatai abiems dalyvavimo variantams yra tie 

patys. Dalyvio mokesčio dydis nesiskiria. 

• Dalyvių pasirodymo tvarka nustatoma atsižvelgiant į jų amžių - nuo jauniausių iki vyriausiųjų. 

Ansamblių pasirodymų tvarka sudaroma pagal jauniausiojo ansamblio dalyvio gimimo data; 

• Repeticijų grafikas ir dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbtas mokyklos internetinėje 

svetainėje www.nvmm.lt; 

• Festivalio pradžia 10:00 val. 

• Nuotolinio būdo festivalio dalyvių pasirodymas turi būti nufilmuotas stabilios pozicijos kamera 

filmuojant horizontalioje padėtyje (gali būti ir telefono kamera). Pageidautina, kad įrašas būtų 

darytas scenoje, ne ankščiau kaip 2021m. rugsėjo men. 

• Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas; 

http://www.nvmm.lt/
http://www.nvmm.lt/


• 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 festivalyje sutinka, kad jų asmens duomenys, t.y. vardas, 

pavardė ir vaizdo įrašas be atskiro dalyvių sutikimo būtų skelbiami viešai. 

• Festivalio dalyvių rezultatai bus skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje www.nvmm.lt 2022 

m. kovo 12 d.  

• Festivalio dalyvių diplomai bus patalpinti mokyklos internetinėje svetainėje www.nvmm.lt   2022 

m. iki kovo 21 d. 

IV. DALYVIŲ PARAIŠKOS IR MOKESTIS 

• Konkurso dalyvio anketa pildoma https://www.nvmm.lt/registracija-i-renginius/ prisegant 

dalyvio mokesčio pavedimo kopiją (pdf; jpg formatu) iki 2022m. vasario 25 d.  

• Dalyvavimo mokestis: 

Festivalio solisto mokestis - 8 eur. 

Festivalio ansamblio kiekvienam dalyviui - 8 eur. 

Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. 

• Dalyvio įmokos pervedamos į sąskaitą: 
BĮ SKAITLIS 
Karklėnų g. 9, Vilnius LT-11223 
Įmonės kodas 191662228  
Luminor bankas 
Sąskaitos numeris: LT 744010042403931814  
Mokėjimo paskirtyje nurodoma: NVMM šokių maratonas. Dalyvio Vardas, Pavardė  
(Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti pavedimo nuorašą). 

Arba sumokant dalyvio mokestį festivalio dieną registracijos metu (jei renginys vyks gyvai) 

Dėl sąskaitų faktūrų kreiptis el. paštu dangira.gos@nvmm.lt  

 

V. FESTIVALIO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

• Festivalio vertinimo komisiją kviečia organizacinis komitetas; 

• Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami; 

• Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti skirtingų nominacijų diplomais; 

• Galimi kiti konkurso organizatorių apdovanojimai. 

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 

Projekto autorės ir meno vadovės:  

fortepijono mokytoja ekspertė Jelena Malina (tel. 868877416) 

fortepijono mokytoja ekspertė Valentina Tabainik (tel.864801179) 

el. p.  sokiumaratonas.nvmm@gmail.com 

Projekto vykdytojos - Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės 

mokytojos  
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