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1. Tikslas ir uždaviniai  

• Skatinti mokinių profesinį augimą, virtuozinių įgūdžių tobulinimą. 

• Siekti aktyvinti dalyvių koncertinę veiklą, sceniškumą ir artistiškumą. 

• Domėtis ir plėsti virtuozinių ar charakteringų kūrinių repertuarą. 

• Didinti dalyvių motyvaciją, populiarinti styginių instrumentų specialybę. 

• Skatinti visų Lietuvos muzikos mokyklų mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, 

draugystę, dalinimąsi gerąja patirtimi. 

 

2. Vieta ir laikas  

2022 m. balandžio 30 d. 10 val.  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, J. Girijoto koncertų salė.  

Adresas: Karklėnų g. 9, 11223 Vilnius  

 

3. Konkurso dalyviai  

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų specialybių 

(smuikas, altas, violončelė, kontrabosas) mokiniai.  

Dalyviai skirstomi į 4 grupes:  

• A grupė iki 9 metų  

• B grupė 10-11 metai  

• C grupė 12-14 metai  

• D grupė 15-18 metai  

 

4. Konkurso reikalavimai  

Vienas laisvai pasirinktas virtuozinis kūrinys  arba charakteringas (atliekama mintinai).  

 

5. Konkurso vertinimo kriterijai ir apdovanojimai  

• Profesionalumas, virtuoziškumas, muzikalumas, artistiškumas, programos sudėtingumas; 

• Konkurso vertinimo komisiją kviečia organizacinis komitetas; 

• Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami; 

• Konkurso dalyviams bus suteikti laureatų ir diplomantų vardai; 

 

 

 

 

 

 

 



6. Konkurso dalyvių paraiškos ir mokestis 

 •Konkurso dalyvio anketa pildoma www.nvmm.lt/renginiai-projektai/registracija-i-i-respublikini-

stygininku-konkursa-con-moto-2022/ iki 2022 m. balandžio 15 d. 

SVARBU prisegti dalyvio mokesčio pavedimo kopiją arba garantinį raštą, jei moka mokykla 

(pdf; jpg formatu).  

• Konkurso dalyvio mokestis – 8 eurai  

• Sumokėtas dalyvio 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 conmoto VardasPavardė) 

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

 

7. Kita informacija 

• Visa informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 

internetinėje svetainėje adresu www.nvmm.lt  

• Konkurso repeticijų grafikas ir dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbti mokyklos 

internetinėje svetainėje adresu www.nvmm.lt  

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

naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei 

spaudos šaltiniuose.  

• Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai.  

 

7. Konkurso rengėjai  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų metodinė grupė 

Projekto vadovas - mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius  

Projekto kuratorė – direktoriaus pavaduotoja Dangira Goštaltavičiūtė  

Projekto meno vadovė - mokytoja ekspertė Daiva Vasiliauskienė 

tel.nr. +370619 46348 el. p. nvmm.conmoto@gmail.com  
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