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VI-ASIS TARPTAUTINIS VIRTUALUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ
KONKURSAS

“POLIFONIJA IR AŠ “

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso ,,Polifonija ir aš” nuostatai reglamentuoja konkurso
tikslą ir uždavinius, organizatorius, partnerius, konkurso sąlygas, organizavimo komisiją, vietą ir
laiką, apdovanojimus, finansavimą.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

● Skatinti mokinių domėjimąsi polifonine muzika;
● Atskleisti jaunųjų muzikų individualybę, atlikėjo meistriškumą, turtinti jų koncertinę

praktiką, naudojant naujus inovatyvius darbo metodus.
● Skatinti mokinių saviugdą, kūrybingumą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo

pažinimą;
● Pažadinti mokinio-atlikėjo sugebėjimą emociškai veikti klausytoją, pasitelkiant

informacinių technologijų priemones;
● Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti mokytojams galimybę pasidalinti

profesine patirtimi.

III. KONKURSO ORGANIZATORIAI

● Radviliškio muzikos mokykla

IV. KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS

● Konkurso direktorė Aurelija Stončiuvienė, Radviliškio muzikos mokyklos direktorė,
fortepijono mokytoja metodininkė;

● Konkurso kuratorė Diana Sabulienė, Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono
metodinės grupės pirmininkė, fortepijono mokytoja metodininkė.

● Konkurso koordinatorė Dovilė Pranaitytė, Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja.

V. KONKURSO  SĄLYGOS

● Konkurse gali dalyvauti muzikos, bei meno mokyklų jaunieji pianistai.
● Moksleiviai skirstomi į keturias amžiaus kategorijas:

A kategorija 1-2 muzikos mokyklos klasėse besimokantys mokiniai.
B kategorija 3-4 muzikos mokyklos klasėse besimokantys mokiniai.
C kategorija 5-6 muzikos mokyklos klasėse besimokantys mokiniai.
D kategorija 7-8 bei kryptingo ugdymo muzikos mokyklos klasėse besimokantys
mokiniai.

● Konkurso dalyviai atlieka vieną polifoninio žanro kūrinį.



● Kūrinys atliekamas mintinai. Pakartojimai kūrinyje neprivalomi.
● Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera)

stabilioje pozicijoje. Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas. Vaizdo įrašas filmuojamas nuo
pradžios iki pabaigos be sustojimų ir montažo bei turi būti sukurtas ne anksčiau kaip 2022
metais.

●Kūrinio atlikimo vaizdo įrašas įkeliamas į dalyvio asmeninę www.youtube.com paskyrą.
Nuoroda turi būti nustatyta VIEŠA (funkcija - public) .

●Prie įrašo nurodyti informaciją šia tvarka: atlikėjo VARDĄ, PAVARDĘ, KLASĘ;
kompozitoriaus VARDĄ, PAVARDĘ (originalo kalba); KŪRINIO PAVADINIMĄ
(išverstas į lietuvių k.,), MOKYTOJO VARDĄ, PAVARDĘ.

Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.

●Konkurso dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2022 m. balandžio 25 iki
gegužės 06 d. Konkurso dalyvių pasirodymus galite perklausyti Radviliškio muzikos
mokyklos internetinėje svetainėje www.radviliskiomuzika.lt skiltyje Konkursai.

●Konkurso nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2022 m. gegužės 10 d. Radviliškio muzikos
mokyklos internetinėje svetainėje www.radviliskiomuzika.lt skiltyje Konkursai.

●Padėkos ir diplomai bus išsiųsti į paraiškoje nurodytą mokytojo el. paštą iki 2022m.
gegužės 16 d.

VI. DALYVIO PARAIŠKA

● Dalyvio paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 22 dienos. Konkurso dalyvio
mokestis 8 eurai.

Mokestį pervesti:
▪ Gavėjas: Radviliškio muzikos mokykla
▪ Sąskaitos Nr. LT917181400000130885
▪ UAB Šiaulių bankas
▪ Mokyklos kodas 290713820

(Nurodyti: Konkursui „Polifonija ir aš“, dalyvio vardas, pavardė ir kategorija)

●Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir įkelti ją elektroninę dalyvio paraišką.
Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

●Elektroninę dalyvio paraišką rasite adresu www.radviliskiomuzika.lt skiltyje Konkursai.
arba paspaudę ant nurodytos Google nuorodos (arba ją nukopijuokite į Google paieškos
laukelį).

●Kūrinio atlikimo vaizdo įrašo nuoroda ir mokesčio banko pavedimo kopija įkeliamos į
elektroninę dalyvio paraišką: https://bit.ly/35YXyoY

●Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys, atvaizdai ir įrašas
bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose
internetiniuose bei spaudos šaltiniuose.

VII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

● Konkurso dalyvius vertins konkurso žiuri, kurios sudėtis bus paskelbta konkurso metu.
Komisijos sprendimai neskundžiami.

● Konkurso nugalėtojams bus įteikti Grand Prix, I, II ir III laipsnio laureatų diplomai.
Sėkmingai pasirodžiusiems atlikėjams  - diplomai.

http://www.radviliskiomuzika.lt
http://www.radviliskiomuzika.lt
https://bit.ly/35YXyoY


● Padėkos raštai ir diplomai bus išsiųsti konkurso dalyviams, jų mokytojams paraiškoje
nurodytu elektroninio pašto adresu.

VIII. BENDROSIOS SĄLYGOS

● Papildoma informacija teikiama telefonais: 8 698 86397 (Aurelija Stončiuvienė)
arba 8 682 38968 (Diana Sabulienė).


