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NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
I-ojo Respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso „VIVA MUSICA 2021“ (toliau Konkurso), skirto
Tarptautinei vaikų gynimo dienai, organizavimas pagrįstas vadovaujantis Kauno vaikų ir
moksleivių laisvalaikio rūmų (toliau VMLR) nuostatais, Neformaliojo vaikų švietimo
koncepcijos nuostatomis, užtikrinant vaikų saviraiškai sudarymo sąlygas.
Konkurso organizatorius – Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai (toliau – VMLR),
Parodos g. 26, Kaunas LT-44221. Partneriai – VDU Muzikos akademija, Šiaulių Sauliaus
Sondeckio menų gimnazija.
Visa informacija apie Konkursą ir jo eigą skelbiama interneto svetainėje www.vmlr.lt.
Konkurso tikslas – puoselėti ir ugdyti vaikų akademinio muzikavimo tradicijas ugdant jų poreikį
kultūriniam bendravimui, suteikti galimybę jauniesiems muzikams atskleisti savo gabumus,
išskirti talentingiausius atlikėjus ir paskatinti juos koncertinei veiklai.

2. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
2.1. Konkursas vyks 2021 m. birželio 1 d. virtualioje platformoje.
2.2. Konkurso dalyviai – jaunieji muzikos atlikėjai iki 18 metų (imtinai) varžysis šešiose
kategorijose:
 fortepijono (toliau F),
 akordeono (toliau A),
 pučiamųjų (toliau P),
 vokalo (toliau V),
 styginių (toliau S),
 liaudies instrumentų (toliau L),
amžiaus grupių kategorijose (imtinai):
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2.3. Atlikėjų koncertmeisteriais gali būti mokytojai ar mokiniai.
2.4. Konkurso dalyviai atlieka 2 laisvai pasirinktus skirtingo charakterio kūrinius mintinai.
2.5. Konkurso elektroninę dalyvio paraišką prašome pateikti iki 2021 m. gegužės 16 d. Dalyvių
paraiškos konkursui nuoroda – https://forms.gle/tAciQxD7YzJJ95qq5
2.6. Nekokybiški video įrašai vertinami ir transliuojami nebus. SVARBU! Įrašas „YouTube“
platformoje turėtų būti neįtrauktas į sąrašą ir skirtas vaikams. Konkurso programos įrašas
pateikiamas kaip vientisas pasirodymas. Programą leidžiama įrašyti po vieną kūrinį atskirai,
tačiau į Youtube platformą būtina įkelti vientisu failu, suteikiant jam vieną nuorodą. Youtube
platformoje prie įrašo turėtų būti pateikta išsami programa (atlikėjas, kategorija, kūrinių autoriai
ir kompozicijų pavadinimai).
2.7. Konkurso dalyvio mokestis – 15 EUR (pagal Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainius, 2019 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T129).
Rekvizitai sumokėti dalyvio mokesčiui:
Mokėjimo gavėjas: Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai
Įstaigos juridinio asmens kodas 190143732
Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT724010042501857133
Mokėjimo paskirtis: dalyvio vardas ir pavardė, VIVA MUSICA 2021, kategorija.

3. VERTINIMAS
3.1. Konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia žinomų Lietuvos muzikos pedagogų vertinimo
komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
3.2. Visi mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais.
3.3. Dalyvių kūrinių atlikimas vertinamas pagal atlikimo profesionalumą, muzikalumą, kūrinio
interpretaciją, konkursinės programos sudėtingumą, išbaigtumą, artistiškumą bei sceninę
laikyseną. Dalyviai privalo griežtai laikytis konkurso nuostatų reglamento.
3.4. Konkurso dalyviams gali būti suteikiami I, II, III vietų laureatų diplomai (siunčiami suvenyrai).
3.5. Konkurso dalyvių kategorijose gali būti išrenkami fortepijono, akordeono, pučiamųjų, vokalo,
styginių, liaudies instrumentų kategorijų GRAND PRIX nugalėtojai (siunčiamos nugalėtojų
taurės, suvenyrai, diplomai).
3.6. Konkurso dalyvių pasirodymai viešinami 2021 m. gegužės 31 d., rezultatai skelbiami – birželio 1
d. www.vmlr.lt svetainėje.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus ir vadovaujantis
VMLR mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
4.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ar papildyti nuostatus, juos skelbiant VMLR interneto
svetainėje.
4.3. Dalyvio tėvai privalo būti supažindinti su konkurso nuostatais ir su jais sutikti: dalyvių vardai,
pavardės, konkurso vaizdo įrašai gali būti publikuojami oficialiame VMLR internetinėje
svetainėje.
Konkurso koordinatorė:
Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė – VMLR direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavaduotoja.vmlr@gmail.com tel.nr.: +370 650 15061

