
 PATVIRTINTA 

 Širvintų meno mokyklos 

 direktoriaus 2022 m. lapkričio 8 d. 

 įsakymu Nr. V1-290 

 

I RESPUBLIKINIO STYGINIŲ INSTRUMENTŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 

KONKURSO-FESTIVALIO „VIRPANČIOS STYGOS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

FESTIVALIO - KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslai: 

1.1.  skatinti moksleivių meninę saviraišką ir kūrybinę iniciatyvą; 

1.2.  skatinti bendradarbiauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklas; 

1.3.  suteikti galimybę mokytojams dalintis profesine patirtimi. 

2. Uždaviniai: 

2.1.  ugdyti atlikėjų įgūdžius ir meninį intelektą; 

2.2.  atskleisti jaunųjų atlikėjų galimybes ir gebėjimus muzikuoti. 

 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

3. I respublikinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis „Virpančios 

stygos“ vyks 2022 m. gruodžio 16 d. Širvintų meno mokykloje kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.  

4. Konkurse-festivalyje gali dalyvauti atlikėjai, grojantys styginiais instrumentais: gitara, 

ukulėle, kanklėmis, smuiku, violončele, kontrabosu, altu, arfa ir t.t. 

5. Vienos mokyklos visų dalyvių pasirodymams skiriama iki 20 minučių. 

6. Solistų ir ansamblių koncertmeisteriais gali būti mokytojai arba mokiniai. 

7. Dalyvio paraiškos pateikimas konkurse-festivalyje yra vertinamas kaip sutikimas su 

visomis konkurso-festivalio sąlygomis (pvz.: vaizdo įrašo, pavardės, programos skelbimas ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO-FESTIVALIO PROGRAMA 

 

8. Kontaktiniu būdu – atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį. 

9. Nuotoliniu būdu – pateikia vieno laisvai pasirinkto kūrinio vaizdo įrašą. 

10. Dalyviai kūrinius atlieka atmintinai. 

11. Vaizdo įrašas turi būti sukurtas ne anksčiau kaip 2022 metais. 

12. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, horizontalia, nejudančia kamera. Vaizdo įraše 

atlikėjas turi būti matomas visu ūgiu. Vaizdo įrašas negali būti sumontuotas. 

13. Vaizdo įrašas turi būti patalpintas internetiniame kanale „YouTube“. 

14. Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it`s made for kids“). 

15. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti parašytas vaizdo įraše atliekamo kūrinio autorius 

(vardas, pavardė), kūrinio pavadinimas, atlikėjo (vardas, pavardė), jei atlikėjas groja su koncertmeisterio 

pritarimu ar koncertmeisterio parengta fonograma (vardas, pavardė). 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO-FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

16. Konkurso-festivalio dalyvių pasirodymų virtualiai peržiūra ir vertinimas vyks 2022 m. 

gruodžio 10-15 d. 



17. Konkurso-festivalio nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2022 m. gruodžio 16 d. 

18. Konkurso-festivalio dalyviai skirstomi į šias grupes: 

G – gitara, ukulelė; 

K – kanklės, arfa; 

S – smuikas, altas; 

V – violončelė, kontrabosas. 

1 grupė – I-III klasės. 

2 grupė – IV-V klasės. 

3 grupė – VI-VIII klasės. 

4 grupė – NVŠ. 

5 grupė – styginių instrumentų ansambliai (koncertmeisteris, mokytojas arba mokinys).  

6 grupė – norintys dalyvauti nuotoliniu būdu.  

 

V SKYRIUS 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

19. Konkurso-festivalio paraiškas (1 priedas) siųsti iki 2022 m. gruodžio 5 d. elektroninio 

pašto adresu berzinskienevirginija@gmail.com. 

20. Konkurso-festivalio laikas – 2022 m. gruodžio 16 d. 

21. Informaciją apie dalyvių pasirodymo eiliškumą ir repeticijų laiką bus išsiųsti į mokytojo 

ar mokyklos  elektroninius paštus likus savaitei iki konkurso-festivalio pradžios. 

22. Konkurso-festivalio dalyvio mokestis: solistui – 5 Eur, ansamblio dalyviui (vienam) – 5 

Eur. Dalyviui, kuris dalyvauja kaip solistas, nereikia mokėti ansamblio dalyvio mokesčio. 

23.             B     Dalyvio mokestį reikia pervesti į  Širvintų meno mokyklos sąskaitą: 

LT984010042000138036. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis, dalyvio 

vardą, pavardę ir mokyklos (studijos) pavadinimą. 

24. Kartu su anketa (dalyvavimas nuotoliniu būdu) reikia atsiųsti mokėjimą patvirtinančio 

dokumento kopiją. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO-FESTIVALIO VERTINIMO KOMISIJA 

 

25. Konkurso-festivalio dalyvius vertins komisija. 

26. Komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso-festivalio pradžią. 

27. Dalyviai vertinami pagal kūrinio atlikimo muzikalumą, artistiškumą, meistriškumą. 

28. Komisijos nariai savo mokinių nevertina. 

29. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

30. Visi konkurso-festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

31. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Konkurso-festivalio organizatoriai ir koordinatoriai: smuiko mokytoja metodininkė 

Virginija Beržinskienė, tel. 8 601 67552, kanklių mokytoja Aušrinė Ulinskaitė, tel. 8 679 50395, gitaros 

mokytojas Gintaras Kamsiukas, tel. 8 677 00699. 

 

mailto:berzinskienevirginija@gmail.com


I respublikinio styginių instrumentų jaunųjų 

atlikėjų konkurso-festivalio „Virpančios 

stygos“ nuostatų  

1 priedas  

 

 

I RESPUBLIKINIO STYGINIŲ INSTRUMENTŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 

KONKURSO-FESTIVALIO „VIRPANČIOS STYGOS“                                           
DALYVIO ANKETA 

 

 

1. Mokyklos pavadinimas 

 

2. Grupė: G1 G2 G3 G4 G5 G6; K1 K2 K3 K4 K5 K6; S1 S2 S3 S4 S5 S6; V1 V2 V3 V4 V5 

V6 (pabraukti) 

 

3. Konkurso-festivalio dalyvis(-iai) 

           Dalyvio vardas, pavardė  Instrumentas                 Klasė           Gimimo data 

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Programa  

Eil. 

Nr. 

        Kūrinio autorius      Kūrinio pavadinimas Programos trukmė 

Nuoroda 

    

    

    

 

5. Dalyvio(-ių) mokytojas(-a),  el. paštas ir telefonas 

 

6. Koncertmeisteris(-ė) 

 

 

P. s. Dalyvio anketoje mokytojų ir mokinių vardus ir pavardes rašyti didžiosiomis raidėmis  

 

  


