
 
VIII tarptautinio jaunųjų atlikėjų ir kompozitorių konkurso „Muzikos garsai“ 

N U O S T A T A I 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Atrasti ir skatinti talentingus jaunuosius atlikėjus ir kompozitorius. 

2. Siekti vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos, kūrybiškumo, iniciatyvos. 

3. Skatinti tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių švietimo institucijų. 

 

II. LAIKAS IR VIETA 

4. Konkursas vyks 2019 m. balandžio 19 d. 9.00 val. Detalesnė informacija bus paskelbta vėliau. 

5. Konkurso vieta: Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Vargonų salė 

(T.Kosciuškos g. 13, Vilnius). 

6. Daugiau informacijos: https://sites.google.com/site/ntmiskmic/renginiai/konkursai 

 

III. DALYVIAI 

7. Kviečiami dalyvauti muzikos, meno, vidurinių mokyklų, gimnazijų, konservatorijų ir kitų švietimo 

įstaigų mokiniai bei studentai nuo 7-rių iki 24-rių metų.  

8. Dalyviai skirstomi į kategorijas: 

A – dainavimas (akademinis); A1 – nuo 7 iki 11 m., A2 – nuo 12 iki 16 m., A3 – nuo 17 iki 24 metų. 

B – fortepijonas; B1 – nuo 7 iki 11 m., B2 – nuo 12 iki 16 m., B3 – nuo 17 iki 24 metų. 

C – liaudies instrumentai ir akordeonas; C1 – nuo 7 iki 11 m., C2 – nuo 12 iki 16 m.,  C3 – nuo 17 

iki 24 metų. 

D – styginiai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai; D1 – nuo 7 iki 11 m., D2 – nuo 12 iki 16 m., D3 

– nuo 17 iki 24 metų;  

E – kameriniai ansambliai (nuo 2 iki 10 dalyvių); E1 – nuo 7 iki 11 m., E2 – nuo 12 iki 16 m., E3 – 

nuo 17 iki 24 metų (šios kategorijos dalyviai priskiriami pagal vyriausiojo ansamblio dalyvio amžių;  

F – kompozicija; F1 – nuo 7 iki 11 m., F2 – nuo 12 iki 16 m., F3 – nuo 17 iki 24 metų; 

Konkurso dalyvio anketą užpildyti iki 2019 m. kovo 29 d. internetu: 

https://goo.gl/forms/m1BT6FC6ItwoGBFq1 (visi vardai ir pavardės rašomi originalo kalba). 

Transporto, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas apsimoka patys konkurso dalyviai, mokytojai, 

koncertmeisteriai ir juos lydintys asmenys. Esant reikalui ir iš anksto pranešus, organizatorius gali 

rezervuoti vietas viešbutyje (vienam asmeniui iki 15-20 eurų). 

9. Konkurso dalyvio mokestis (solistui – 30 eurų, kiekvienam ansamblio dalyviui – po 15 eurų 

kiekvienam) iki 2019 m. kovo 29 d. sumokamas į                                                                                                                  

Nacionalinio tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centro 

sąskaitą.                                                                                                                                   

Rekvizitai: 

Įmonės kodas 302546104 / ne PVM mokėtojai;   

AB SEB bankas 

LT24 7044 0600 0787 7812 

Mokėjimo paskirtyje įrašykite: konkursas „Muzikos garsai“, nurodant konkurso dalyvio vardą ir 

pavardę, ansamblio pavadinimą ar ansamblio dalyvių pavardes. Mokėjimo pavedimo kopiją būtina 

atsiųsti el. paštu ntmicentras@gmail.com  Laiku nesumokėjus dalyvio mokesčio arba neatsiuntus 

mokėjimo pavedimo kopijos, dalyvio paraiška anuliuojama. Dalyvio mokestis visais atvejais 

negrąžinamas. 
 

IV. REPERTUARAS 

10. A, B, C, D ir E kategorijų dalyviai atlieka po du laisvai pasirinktus klasikinius arba akademinės 

muzikos kūrinius.  
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11. A, B, C, D ir E kategorijų dalyviams negalima naudotis garso stiprinimo aparatūra ir fonogramomis. 

A, C ir D kategorijų dalyviams gali akompanuoti vienas pianistas. Pasirodymo trukmė iki 8 min. 

Dalyviams, kurie viršys šį laiko limitą, bus mažinami balai. 

12. F kategorijos dalyviai pateikia vieną arba du savo sukurtą vokalinį ar/ir instrumentinį kūrinį 

kameriniam ansambliui arba solistui. F dalyvių sukurtos originalios kompozicijos gali būti atliekamos 

gyvai arba pateikiami vaizdo arba garso įrašai. Kūrinių natas, jų aprašus (anotacijas) ir įrašus (mp3 

arba mp4 formatu) dalyviai siunčia iki 2019 m. balandžio 5 d. el. paštu lyra@365.lt. Kūrinio aprašas 

(anotacija) turi būti ne ilgesnė nei vienas puslapis. 

  

V. APDOVANOJIMAI 

13. Konkurso dalyvių pasirodymą ir kompozitorių kūrinius vertins tarptautinė vertinimo komisija.  

14. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

15. Geriausi visų kategorijų dalyviai apdovanojami diplomais ir suvenyrais. 

16. Konkurso dalyvių pedagogams bei koncertmeisteriams įteikiami padėkos raštai. 

 

VI. ORGANIZATORIAI 

17. Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centras. 

18. Kontaktai:  

       +37068623612 (dėl repertuaro) 

  +37067343000  

 +37067957780 (SMS) 

ntmicentras@gmail.com 

 

VII. PARTNERIAI: 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla 

Lietuvos totorių asociacija  

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 

 Kaliningrado (Rusija) Dmitrijaus Šostakovičiaus vaikų muzikos mokykla 

LKSKA „Nemunas“ 
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