
XXI nacionalinis Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų konkursas 

Nacionalinio turo dalyviai (saviraiškos ugdymo kategorijos regioninių etapų 
nugalėtojai bei profesinio rengimo kategorijos dalyviai) turi užpildyti 

Dvariono konkursui skirtą anketą Artist Database tinklapyje 
nuo gruodžio 5 dienos  iki sausio 15 dienos (imtinai)!

Anketos pildymo patarimai: 

1. Prisijungę prie interneto, adreso juostoje įveskite www.ipmc.lt/artistdb arba
www.dvarionas.com/paraiska (jame reikės dar kartą paspausti PARAIŠKA) 

2. Atsidarys puslapis:

3. Puslapio dešiniame kampe viršuje spauskite Registracija:
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http://www.ipmc.lt/artistdb


4. Jums atsidarys langas, kuriame turėsite tiksliai įrašyti el-pašto adresą, kuriuo naudojatės,
KONKURSO DALYVIO Vardą ir Pavardę, sutikti su taisyklėmis ir pasirinkti, ar prenumeruosite 
naujienas apie konkursus: 

5. Užpildžius duomenis paspauskite rudą mygtuką Registracija (apibrauktas 4 punkto
paveikslėlyje). 

6. Paspaudus mygtuką jums atsidarys langas:

7. Pasitikrinkite savo el-paštą (tą, kurį nurodėte registruodamiesi). Turėjote gauti el-laišką su
patvirtinimo nuoroda, ją būtinai reikia paspausti, kitaip negalėsite registruotis toliau). Jei 
nerandate laiško – patikrinkite Trash, Spam arba Brukalas aplankus Jūsų el-pašto dėžutėje. Jei 
nerandate – skambinkite +370 699 31852.
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8. Paspaudus nuorodą jus nukreips į puslapį, kuriame galėsite prisijungti prie sistemos. Įrašykite
ankstesnėje registracijoje naudotus el-pašto adresą ir slaptažodį bei paspauskite Prisijungti: 

10. Paspaudę Prisijungti pateksite į konkursų sąrašą. Rinkitės vieną iš penkių Nacionalinio
Balio Dvariono konkurso registracijos formų pagal dalyvio instrumentą ir kategoriją: 

11. Pasirinkę vieną tinkantį konkursą spauskite Registracija.

XX nacionalinis Balio Dvariono stygininkų konkursas / SAVIRAIŠKA 

XX nacionalinis Balio Dvariono pianistų konkursas / SAVIRAIŠKA 

XX nacionalinis Balio Dvariono stygininkų konkursas / PROFESINĖ KATEGORIJA 

XX nacionalinis Balio Dvariono pianistų konkursas / PROFESINĖ KATEGORIJA 
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Svarbu: PROFESINĖS KATEFORIJOS  konkurso dalyviai anketą turi 
užpildyti iki               GRUODŽIO 21 dienos

Justas
Stamp



12. Atsidariusiame lange perskaitykite visus teiginius. Jei su viskuo sutinkate, pažymėkite
langelius kairiajame šone ties kiekvienu teiginiu ir spauskite Registracija. 
Pastaba: Jei negalite sutikti su visais punktais, pirma padarykite visa, ko trūksta (pvz. jei neturite nuotraukos 
– pasidarykite), tuomet grįžkite ir registruokitės toliau.

13. Paspaudus Registracija, jus nukreips į sekantį anketos langą, kuriame reikia užpildyti
tikslią KONKURSO DALYVIO informaciją. Jei konkurso dalyvis stygininkas – iš sąrašo būtinai 
 pasirinkite instrumentą: 

14. Lotyniškais rašmenimis įrašykite konkurso dalyvio Vardą ir Pavardę (pirmoji raidė –
 didelė, kitos – mažos): 
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15. Pildant gimimo datą, spauskite ant kalendoriaus mygtuko dešinėje:

 Iššoks lentelė; pirma pasirinkite metus;

 Pasirinkus metus, iššoks lentelė, kurioje
pasirinkite mėnesį;

 Paskiausiai pasirinkite dieną.

16. Pasirinkite dalyvio lytį:

17. Tiksliai užpildykite savo kontaktinius duomenis pagal pavyzdį:

18. Įrašykite tikslų mokyklos pavadinimą, kurioje šiuo metu mokosi būsimas dalyvis
(prašome, nerašykite visko didelėmis raidėmis, bet taip, kaip pavyzdyje): 

19. Įrašant mokytoją, pasirinkite jo titulą kaip pavyzdyje, įrašykite Vardą ir Pavardę
(prašome, nerašykite visko didelėmis raidėmis): 
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20. Įkelkite konkurso dalyvio nuotrauką (PORTRETINĘ), kurią naudosime internete ir
konkurso buklete: 

1 veiksmas 

 Nuotraukos dydis turėtų būti
     minimaliai ~120 KB, maksimaliai – 5 MB 

 Paspauskite ant Browse mygtuko

      2 veiksmas 

 Atsidarys langas, kuriame matysite
savo kompiuterio failus; išsirinkite 
nuotrauką, vieną kartą ant jos paspauskite 
ir spauskite Atidaryti (kaip pavyzdyje) 

 Nuotrauką įkėlėte:)

21. Spauskite dešiniajame apatiniame kampe esantį mygtuką Sekantis žingsnis. Pateksite į
sekantį langą. Jei dalyvis stygininkas, reikės įrašyti koncertmeisterio Vardą ir Pavardę: 

22. Pateikite dalyvio konkurso programą tokia tvarka, kokia ji bus atliekama konkurso metu.
Kompozitoriaus vardas rašomas lotyniškais rašmenimis originalo kalba (išskyrus, 

kompozitorius, kurių vardai pavardės rašomi ne lotyniškais rašmenimis, pvz.   ne   武満 徹  , 

o Toru Takemitsu, ne Cергей Рахманинов, o Sergejus Rachmaninovas) Pildykite pagal pavyzdį:
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23. Pasirinkite kūrinio žymėjimo tipą pagal kompozitorių (jei kompozitoriui žymėjimas nebūdingas
pasirinkite brūkšnį „–“), įrašykite kūrinio numerį (jei numerio nėra – įrašykite 0): 

24. Pasirinkite tonaciją (jei jos nėra, arba ją nusakyti sunku pasirinkite žodį „Nėra“), būtinai
nurodykite kūrinio trukmę (mm:ss), atliekamų dalių skaičių (pvz. jei atliekama tik trečia 
sonatinos dalis, pasirinkite 1 (vieną atliekamą) dalį, o atsiradusiuose laukeliuose įrašykite dalies 
tempą, arba pavadinimą); jei kūrinys vienadalis, ties laukeliu Dalys pasirinkite brūkšnį „–“. 

25. Jei trūksta vietos papildomiems kūriniams spauskite ženklą:

26. Užpildžius programą, pasirinkite konkurso dalyvio mokesčio apmokėjimo būdą:

27. Jei jau sumokėjote mokestį pavedimu, pasirinkite Apmokėjau bank. pav. Sekančiame lange
reikės įkelti banko pavedimo el-kopiją (tokiu būdu kaip įkėlėte nuotrauką). 

28. Spauskite rudą mygtuką dešiniame apatiniame kampe:

29. Sveikiname! Jei viskas buvo gerai, jums atsidarys langas su užrašu Registracija sėkminga.

30. Spauskite ant mygtuko Konkursai dešiniame viršutiniame kampe ir radę savo konkursą
peržiūrėkite savo paraišką, ją redaguokite. 

Kilus neaiškumams ar klausimams, rašykite el. paštu info@ipmc.lt 
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