
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

atlikėjų pučiamaisiais instrumentais  

nuotolinis etiudų konkursas  

 

„Vivo“ 

 

NUOSTATAI 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1.  Konkurso „Vivo“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso 

tikslus ir organizavimą. 

 

1.2. Konkurso organizatorius – Vilniaus Algirdo muzikos mokykla, koordinatorė – Eglė Juciūtė,  

el. p. eglejuciute@yahoo.com, tel. +3706001376.  

 

1.3. Konkursas rengiamas mokyklos mastu, skirtas mokinių technikos lavinimui. 

1.4.Siekiama etiudų populiarinimo, pateikiant juos kaip charakteringas koncertines, techniškas pjeses, 

norima skatinti pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, mokinių kaip solistų (grojant be 

koncertmeisterio) saviraišką. 

 

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

2.1. Konkurse gali dalyvauti II – VII klasių ir KMU Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai, 

grojantys pučiamaisiais instrumentais. 

2.2. Dalyviai skirstomi į 3 grupes: 1 gr. – II – III kl., 2 gr. – IV – V kl., 3 gr. – VI – VII kl. ir KMU.  

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3.1. Vaizdo klipe atliekamo etiudo trukmė: 1 grupei – iki  3 min., 2 grupei – iki 4 min., 3 grupei – iki 5 

min. 

3.2. Vaizdo klipo pradžioje atlikėjas pasako savo vardą ir pavardę. 

3.3. Konkurso dalyviai atlieka laisvai pasirinktą etiudą, grojimas mintinai nėra privalomas. 

3.4. Vienas mokinys konkursui gali pateikti vieną vaizdo klipą. 

3.5. Konkurso dalyvių video įrašus siųsti iki spalio 21 dienos 12 val.  

3.6. Spalio 26 d. įvyks rezultatų aptarimas, po jo laureatai bus paskelbti mokyklos internetiniame 

puslapyje vamm.lt.  

http://www.vamm.lt/


IV. KŪRINIO PATEIKIMAS 

4.1. Vaizdo įrašus pateikti galima iki spalio m. 21 d. 12 val. el. paštu eglejuciute@yahoo.com, arba 

Viber programėle (tel. nr. 860013763), taip pat prisegant atliekamo etiudo natas bei nurodant etiudo 

autorių, tonaciją, numerį (tempo nuorodą / pavadinimą) bei atlikėjo vardą, pavardę, gimimo datą 

bei klasę, mokytojo pavardę. Pageidautina, kad vaizdo įraše atlikėjas matytųsi visu ūgiu, kad būtų 

filmuojama vertikaliai. 

 

V. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS IR PASKELBIMAS 

5.1. Nugalėtojai bus išrinkti susumavus komisijos balsus, bus skiriamos prizinės vietos bei Grand Prix. 

5.2. Komisija nuo 24 d. iki 26 d. vertins kūrinius ir skirs balus, 26 d. įvyks komisijos posėdis Zoom 

platformoje, balsų skaičiavimas ir rezultatų paskelbimas.  

5.3. Komisija, vertinanti konkursui pateiktus etiudus, atsižvelgs į: 

a) atliekamo etiudo teksto išpildymą; 

b) atlikėjo sceninę kultūrą; 

c) etiudo sudėtingumą; 

d) techniškumą; 

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Organizatorius pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus. 

7.2. Dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais. 

mailto:eglejuciute@yahoo.com

