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PATVIRTINTA 
Vilniaus Broniaus Jonušo  
muzikos mokyklos direktoriaus  
2021 m. liepos 2 d. 
įsakymu Nr. V-37 

 

 
 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla 
 

III respublikinio jaunųjų pianistų  
Polifonijos nuotolinio konkurso  

 NUOSTATAI 
 
1. Polifonijos konkurso tikslai ir uždaviniai: 
- Plėtoti talentingų Lietuvos  jaunųjų pianistų paieškas ir gilinti jų gebėjimus. 
- Puoselėti polifoninio muzikavimo tradicijas. 
- Gilinti praktines ir teorines žinias, interpretuojant J. S. Bacho kūrinius. 
- Pažinti įvairių epochų kompozitorių polifoninę muziką, jos struktūrą, formų įvairovę.  
- Skatinti muzikos mokyklų pedagogus gilinti metodines žinias bei dalykinę kompetenciją. 
 
2. Vieta ir laikas: 
Konkurso dalyvių vaizdo įrašai pateikiami iki 2022 m. vasario 12 d.  
Konkurso laureatų koncertas vyks 2022 m. vasario 21 d., 19:00 val. nuotoliniu būdu. 
Konkursas skirtas Lietuvos muzikos ir menų mokyklų  fortepijono specialybės 1-8 klasių moksleiviams. 
Konkurso dalyviai skirstomi pagal muzikos mokyklos klases: 
a) Pradinis ugdymas (1 - 4 kl.); 
b) Pagrindinis ugdymas (5 - 8kl.). 
 
3. Programa: 
Konkurso dalyviai atlieka du kūrinius: 
a) Privalomas  J. S. Bacho kūrinys parinktas kiekvienai klasei. 
b) Laisvai pasirinktas polifoninis kūrinys iš įvairių epochų kompozitorių kūrybos (gali būti ir paties 
mokinio sukurtas). 
 
4. Taisyklės: 
-Konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarka kiekvienoje klasėje nustatoma pagal dalyvių gimimo datą. 
-Konkurso programa atliekama mintinai. 
-Konkurso dalyvių video įrašai patalpinami Youtube platformoje (gali būti du atskiri video). Įkeliant 
uždedama varnelė, jog video yra skirtas vaikams. Youtube vaizdo įrašo pavadinime įrašoma mokinio 
vardas, pavardė; kompozitorius ir atliekamo kūrinio pavadinimas. 
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-Konkurso dalyvių pasirodymą vertins kompetentinga vertinimo komisija. 
-Konkurso komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 
 
ĮRAŠO TECHNINIAI REIKALAVIMAI:  
- vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas horizontalia, stabilia, nejudančia kamera;  
- pageidautina, kad programa būtų atlikta akustiniu instrumentu;  
- pageidautina, kad vaizdo įraše matytųsi visas atlikėjas;  
- atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.  
 
5. Vertinimas: 
Konkurso dalyvių pasirodymas vertinamas 25 balų sistema: 
22-25 balai - laureatai; 
19-22 - diplomantai; 
Galimi specialūs prizai.    
 
6. Apdovanojimai: 
- Konkurso nugalėtojai bus paskelbiami nuotolinio laureatų koncerto metu 2022 m. vasario 21 d. 
- Konkurso nugalėtojams suteikiami laureatų ir diplomantų garbės vardai. 
- Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai.  
- Galimi kiti konkurso organizatorių bei vertinimo komisijos apdovanojimai. 
 
7. Polifonijos konkurso organizavimas 
 
7.1. Konkursą organizuoja Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla, VšĮ „Muzikos sala“.  
Projekto autorės: Audronė Budrytė (el. paštas: audrone.bud@jonuso.lt)  ir  
Diana Vengerskaja (el.paštas: diana.ven@jonuso.lt) 
Projekto kuratoriai – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė;  
VšĮ „Muzikos sala“ direktorė Eglė Vaitkienė. 
Projekto vykdytojos - Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės 
mokytojos. 
 
7.2. Registracija bei dalyvio mokesčio apmokėjimas vykdomas Paysera sistemoje: 
https://tickets.paysera.com/lt/event/iii-respublikinis-jaunuju-pianistu-polifonijos-nuotolinis-
konkursas  
Dalyvio mokestis –  10€.  
Konkurso dalyvių vaizdo įrašų Youtube nuorodos pateikiamos apmokant dalyvio mokestį Paysera 
sistemoje (gali būti du atskiri video) 
Dalyvio mokesčio apmokėjimas vyksta iki 2022 m. vasario 12 d. 
 
Sąskaitos faktūros išrašomos perkant bilietus Paysera sistemoje (pažymėjus laukelį, jog reikalinga 
sąskaita faktūra) ir atsiunčiamos nurodytu el. paštu. Sąskaitoje faktūroje įveskite įstaigos, kuri Jums 
apmokės dalyvio mokestį, duomenis.  
 
7.3. Išsami konkurso programa bei laureatų koncerto nuoroda bus skelbiama adresu www.jonuso.lt 
bei siunčiama el. paštu konkurso dalyviams. 
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