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NUOSTATAI 

 

Konkurso globėja – Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja 

Jurgita Šukevičienė 
 

 Tikslai, uždaviniai: 

- ugdyti klausytoją aktyviam muzikos klausymui ir jos suvokimui; 

- propaguoti ansamblinio muzikavimo tradicijas; 

- skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių šalių ir miestų (meno) muzikos mokyklų. 

- bendravimas, bendradarbiavimas, gerosios patirties skleidimas. 

 

1. Bendrosios nuostatos ir sąlygos:  
1.1. Virtualų tarptautinį jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursą organizuoja Alytaus 

muzikos mokykla. 

1.2. Konkurse ir gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių saviraiškos ir specializuoto muzikinio 

ugdymo muzikos ir meno mokyklų fortepijoniniai ir įvairūs kameriniai ansambliai.  

Mokytojai-iliustratoriai ansamblyje nedalyvauja. 

1.3. Paraiškos dalyvavimui konkurse gali būti teikiamos iki balandžio 15 d. el. paštu 

giovanivirtuosi@gmail.com   

1.4. Dalyviai tvirtinami tik kartu su paraiška atsiuntus už konkursą dalyvio mokesčio apmkėjimą 

patvirtinantį dokumentą (mokesčio kvitą). 

1.5. Konkurso rezultatai, ir kita su konkursu susijusi informacija bus skelbiama internetiniame 

konkurso ,,Facebook” puslapyje ,,Giovani virtuosi”.  

1.6. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2022 m. balandžio 30 d. internetiniame konkurso 

,,Facebook” puslapyje ,,Giovani virtuosi”.  

1.7. Diplomai ir padėkos mokytojams bei koncertmeisteriams išsiunčiamos iki 2022 m. gegužės 

10 d. paraiškoje nurodytais el. pašto adresais. Specialieji prizai  siunčiami Lietuvos paštu. 

1.8. Paraiškos pateikimas dalyvavimui konkurse yra vertinamas kaip sutikimas su visomis 

konkurso sąlygomis. 

 
 

2. Dalyvio mokestis: 
2.1. Konkurso stojamasis mokestis 15 EUR  kiekvienam dalyviui.  

  Dalyvio mokestį pervesti:  

 Alytaus muzikos mokykla     

 Įm. kodas 191057492, Sporto g. 12, Alytus 

 Šaulių bankas, sąskaitos Nr. LT 147181200002130675 

 Konkursui -festivalis „GIOVANI VIRTUOSI“ 

 Mokėjimo paskirtyje nurodyti: dalyvių pavardes, vardus ,Giovani virtuosi" konkursui. 

 

mailto:amm@muzika.alytus.lm.lt


3. Repertuaras: 
3.1. Konkurso dalyviai atlieka du skirtingų charakterių kamerinius kūrinius: 

 I. Baroko arba klasicizmo epochos kūrinį. 

 II. Romantinio laikotarpio ar XX−XXI amžiaus kūrinį.  

3.2. Kūriniai gali būti atliekami ne mintinai. 

 

4. Konkurso tvarka: 
 4.1. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas koncertiniame variante stabilia, nejudančia, horizontalia 

 kamera.Vaizdo įraše atlikėjai ir jų instrumentai turi būti matomi visu ūgiu. Vaizdo įrašas negali   

 būti sumontuotas. 

 4.2. Filmuojant dalyvių pasirodymus konkursui „Giovani virtuosi“ būtina matomoje vietoje šalia 

 atlikėjo naudoti 2022-ųjų metų konkurso ,,Giovani virtuosi” emblemą, kurią galima pateikti kaip 

 skaidrę vaizdo įrašo fone, atspausdintą ant lapo. 

4.3. Kūrinio įrašas turi būti patalpintas ,,YouTube” internetiniame kanale. 

 4.4. Vaizdo įrašas turi būti neįtrauktas į sąrašą (,,Unlisted”). 

 4.5. Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams (,,Yes,it’s made for kids”). 

 4.6. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti parašytas vaizdo įraše atliekamų kūrinių

 autoriai (vardas ir pavardė) ir kūrinių pavadinimų pilnas ir tikslus aprašymas (detalus 

 pavadinimas, jei yra – dalis, opusas ir t.t.). 

 

 5. Dalyviai:  
 5.1. Konkurso dalyviai skiriami į :  

 • muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės ugdymo programų;  

 • specializuoto muzikinio ugdymo programų (Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, 

 Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, Klaipėdos 

 E. Balsio menų gimnazijos, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos, Klaipėdos S. Šimkaus 

 konservatorijos, Kauno J. Gruodžio konservatorijos, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos).  

 

 

 Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes ir į keturias kategorijas (nurodyta 

 lentelėje).   
5.2. Esant skirtingam ansamblio atlikėjų amžiui, grupė nustatoma pagal ansamblio dalyvių 

 vidurkį. 

 

 

KATEGORIJA 7-9 metai       10-12 metai 

      

13-15 metai 

     

16-18 metai 

 

I FORTEPIJONINIAI 

ANSAMBLIAI 

(2-4 dalyviai) 

A1 grupė 
3-6 min. 

 

A2 grupė 

6-10 min. 
A3 grupė  

10-15 min. 
A4 grupė 

15-20 min. 

II 

 

VIENARŪŠIAI 

INSTRUMENTINIAI 

ANSAMBLIAI 

( 2-12 dalyvių) 

B1 grupė 

3-6 min. 
B2 grupė 

6-10 min. 
B3 grupė 

10-15 min. 
B4 grupė 

15-20 min. 

III MAŽIEJI 

KAMERINIAI 

ANSAMBLIAI 

(2-4 dalyviai) 

C1 grupė 

3-6 min. 
C2 grupė 

6-10 min. 
C3 grupė 

10-15 min. 
C4 grupė 

15-20 min. 



IV DIDIEJI  

INSTRUMENTINIAI 

KAMERINIAI 

ANSAMBLIAI 

(5-12 dalyviai) 

D1 grupė 

3-6 min. 
D2 grupė 

6-10 min. 
D3 grupė 

10-15 min. 
D4 grupė 

15-20 min. 

 

6. Konkurso vertinimas, prizai ir apdovanojimai: 
6.1. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija, kurios narius kviečia 

 organizatoriai. Komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

6.2. Konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus pažymėti padėkos raštais, o nugalėtojai apdovanojami 

Grand Prix,  I, II, III vietų laureatų ar diplomantų diplomais, bei organizatorių ir rėmėjų įsteigtais 

prizais. 

6.3. Konkurso dalyvių, laimėjusių Grand Prix, I vietas ir nominacijas už kūrinio atlikimą, įrašai 

bus viešinami internetiniame konkurso ,,Facebook” puslapyje ,,Giovani virtuosi”. Kiti konkurso 

laureatai ir konkurso dalyviai savo įrašus galės savarankiškai viešinti po oficialių  konkurso 

rezultatų paskelbimo.  

6.4. Nominacijos: 

 Už jauniausio ansamblio; 

Už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą; 

 Už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą; 

 Už geriausią romantinio laikotarpio kūrinio atlikimą; 

 Už geriausią XX a. kūrinio atlikimą; 

 Už ansambliškumą; 

7. Konkurso koordinatorė mokytoja ekspertė Rita Frendzelienė. 

Informacija: Tel. +370 616 49563   

Elektroninis paštas: rfrendzeliene@gmail.com 


