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XI TARPTAUTINIS ANSAMBLINIO MUZIKAVIMO KONKURSO 

„LIETUVA, AŠ UŽ MUZIKĄ“ 
 

                                                                NUOSTATAI 
 
 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
1. Skatinti ansamblinio muzikavimo įvairovę, muzikuojančių mokinių saviraišką, kūrybiškumą, 
meninę iniciatyvą, sceninę koncertinę patirtį. 
2. Skatinti mokinių ir pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą. 
3. Stiprinti muzikos pedagogų dalykines kompetencijas. 
 

II. ORGANIZATORIAI, VIETA IR LAIKAS 

 

4. Konkursą organizuoja ir rengia Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.  
Adresas: Nemuno g. 8, Panevėžys.  
5. Konkursas vyks 2023 m. kovo 10 d., Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje.  
Pradžia 11.00 val. 
 

III. DALYVIAI 

6. Konkurse dalyvauja Lietuvos konservatorijų, menų gimnazijų, meno ir muzikos mokyklų 5-12 
klasių mokiniai. 
7. Dalyvių kategorijos: 

7.1. mišrūs ansambliai 11.00 val.:  
A kateg. – 5-8 kl.; B kateg. – I-IV gimn. kl. – meno ir muzikos mokyklų mokiniai; 
A1 kateg. – 5-8 kl.; B1 kateg. – I-IV gimn. kl. – konservatorijų, menų gimnazijų,  
Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos mokiniai. 
 

7.2. instrumentiniai ansambliai 12.30 val.: 
A kateg. – 5-8 kl.; B kateg. – I-IV gimn. kl. - meno ir muzikos mokyklų mokiniai; 
A1 kateg. – 5-8 kl.; B1 kateg. – I-IV gimn. kl. – konservatorijų, menų gimnazijų,  
Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos mokiniai. 
 

7.3. vokaliniai ansambliai 14.00 val.: 
A kateg. – 5-8 kl.; B kateg. – I-IV gimn. kl. - meno ir muzikos mokyklų mokiniai; 
A1 kateg. – 5-8 kl.; B1 kateg. – I-IV gimn. kl. – konservatorijų, menų gimnazijų,  
Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos mokiniai. 



 
 

IV. KONKURSO PROGRAMA 
 
8. Kolektyvas  pasirengia atlikti laisvai pasirinktą programą (2-3 kūriniai, privaloma atlikti vieną 
lietuvių kompozitoriaus kūrinį). 
9. Programos trukmė: nuo 6 iki 10 min. 
 

 
 

V. VERTINIMO KOMISIJA IR VERTINIMO KRITERIJAI 
 
10. Konkurso dalyvius vertins vokalinės ir instrumentinės muzikos specialistų  vertinimo komisija. 
11. Vertinimo komisijos sudėtis paskelbiama konkurso  pradžioje. 
12. Vertinimo komisijos narius dalyvauti konkurse kviečia organizatoriai.   
13. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: 

13.1. ansambliškumas;  
13.2. intonavimas;  
13.3. kūrinių interpretacija;  
13.4. artistiškumas;  
13.5. repertuaro įvairumas;  
13.6. stiliaus atskleidimas. 

14. Konkurso vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 
 
 

VI. DALYVIŲ  APDOVANOJIMAI 
 
15. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų (I, II, III vietos) diplomais ir Grand Prix (meno ir 
muzikos mokyklų (A, B) ir konservatorijų, menų gimnazijų, Čiurlionio nacionalinės menų 
mokyklos (A1, B1) mokiniai .  
16. Visi kolektyvai ir jų pedagogai apdovanojami konkurso dalyvio padėkomis. 
 
 

VII. DALYVAVIMO  SĄLYGOS 
 
17. Dalyviai paraiškas siunčia iki 2023 m. kovo 1 d. el. paštu menumokykla@gmail.com. 
18. Konkurso dalyvių atliekama programa gali būti organizatorių filmuojama.    
19. Atlikėjų aprangos kodas –  koncertinis. 
20. Konkurso mokestis – 25 EUR kolektyvui  
Mokestį pervesti į sąskaitą iki 2023 m. kovo 1 d.  
Įmokoje nurodyti :  
Konkursui „Lietuva, aš už muziką“, dalyvio vardą, pavardę, kategoriją ir grupę. 
AB bankas „Swedbankas“  
Banko kodas 73000 
Sąskaitos Nr. LT81 7300 0100 9677 2200 
Mokyklos kodas 300 594 538 
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija 
Nemuno g. 8, Panevėžys 
 
 

VIII. INFORMACIJA IR KONTAKTAI 
 
21. Direktoriaus pavaduotoja meniniam (muzikiniam) ugdymui Rita Storastienė 
tel. (8 45) 435 296, el.paštas  storastienerita@gmail.com 



 
XI TARPTAUTINIO ANSAMBLINIO MUZIKAVIMO KONKURSO 

 „LIETUVA, AŠ UŽ MUZIKĄ“  
 
 

..............m. ...................... .......... d.  
(anketos pildymo data) 

 
 

DALYVIO PARAIŠKA 
 
Mokykla  
______________________________________________________________ 
 

Adresas  
______________________________________________________________ 
 
Ansamblio vadovo el. paštas ir telefonas 
__________________________________________ 
 

Kategorija  
____________________________________________________________ 
 

Ansamblio dalyviai: 
 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Instrumentas Mokytojo vardas, pavardė 
(jei yra koncertmeisteris,  
nurodyti jo vardą, pavardę) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Atliekama programa   
 

Muzikos ir žodžių autorius  
(originalo kalba, pilnas vardas ir pavardė) 

Kūrinio pavadinimas 
Trukmė 

   
   
   
 
………………………………………………………….. 
(Ansamblio mokytojo vardas pavardė, parašas) 


