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GARGŽDŲ MUZIKOS MOKYKLA 

 

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO 

“IN CORPORE” 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 
 

 Nuotolinio ugdymo metu skatinti mokinių motyvaciją, saviraišką, plėtoti bendradarbiavimą,   

pasitelkiant informacinių  technologijų priemones. 

 

II SKYRIUS 

BENDRI NUOSTATAI IR SĄLYGOS 

 

1. Konkursą organizuoja Gargždų muzikos mokykla. 

2. Konkurse kviečiami dalyvauti muzikos (meno) mokyklų fortepijono, styginių, akordeono, 

pučiamųjų, liaudies instrumentų ir džiazo skyriaus mokiniai. (Gali dalyvauti visų specialybių 

ansambliai, orkestrai). 

3. Konkursas vyks nuotoliniu būdu. 

4. Konkurso dalyvio mokestis 10 eurų (už numerį). 

5. Paraiškos dalyvavimui konkurse teikiamos iki 2021-05-10 elektroniniu paštu: 

musicaincorpore@gmail.com 

6. Rezultatai bus paskelbti Gargždų muzikos mokyklos puslapyje 2021-05-26. 

 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMA IR ĮRAŠO PATEIKIMAS 

 

1. Konkurso dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį (iki 7min). 

2. Solistai kūrinį atlieka atmintinai, ansamblis gali atlikti iš natų. 

3. Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas nejudančia, stabilia, horizontalia kamera (gali 

būti telefono kamera). 

4. Vaizdo įraše turi pilnai matytis atlikėjas(-ai), bei jo (jų) instrumentas(-ai). 



5. Vaizdo įrašo garsas turi būti aiškus, be pašalinių trikdžių bei garsų. 

6. Kūrinio įrašas turi būti patalpintas Youtube internetiniame kanale. 

7. Dalyvių vaizdo įrašai gali būti prieinami visiems (Public) arba prieinami tik turintiems nuorodą 

(Unlisted). 

8. Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams (Yes, it’s made for kids). 

9. Įrašai negali būti sumontuoti iš kelių vaizdo įrašų. 

10. Informaciją prie vaizdo įrašo nurodyti šia tvarka: pavadinimo skiltyje parašykite atliekamo 

kūrinio autorių (vardas, pavardė) ir kūrinio pavadinimą; įrašo apraše nurodyti atlikėjo vardą ir 

pavardę, mokyklą, konkurso pavadinimą (IN CORPORE). 

 

 Konkurso dalyvių paraiškas siųsti elektroniniu paštu musicaincorpore@gmail.com 

 

 Elektroniniame laiške pateikti: 

 Pasirodymo video nuorodą Youtube kanale. 

 Kūrinio pavadinimą ir autorių (originalo kalba). 

 Dalyvio vardą ir pavardę, grupę. 

 Specialybės mokytojo vardą ir pavardę, koncertmeisterio vardą ir pavardę. 

 Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą. 

 Miestą. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

 Konkurso dalyviai skirstomi į penkias amžiaus grupes: 

 

 A grupė 1-2 klasių mokiniai. 

 B grupė 3-4 klasių mokiniai. 

 C grupė 5-6 klasių mokiniai. 

 D grupė 7-8 klasių mokiniai. 

 E grupė ansambliai (orkestrai). 

 

V SKYRIUS 

DŽIAZO KATEGORIJOS NUOSTATAI 

 

 Džiazo kategorijos dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 

 

 Solistai  

 A grupė nuo 9 iki 12 metų. 

 B grupė nuo 13 iki 16 metų. 

 C grupė nuo 17 iki 19 metų. 

 

 



 Ansambliai 

 D grupė iki 13 metų. 

 E grupė nuo 14 iki 19 metų. 

 

VI SKYRIUS 

PROGRAMA 

 

1. Dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą džiazo stiliaus kūrinį arba džiazines improvizacijas 

pasirinkta tema. Savos  kūrybos  kūrinys  vertinamas  kaip  privalumas. 

2. Improvizacija vertinama kaip privalumas. 

3. Jei kūrinys atliekamas su fonograma, ji turi būti geros kokybės.  

4. Programos trukmė iki 10 min. 

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

1. Ar atitinka stilių; kaip valdo džiazinę stilistiką ir štrichus; ritmiką. 

2. Improvizacija (jei yra) – dermė, melodika, vystymas, forma. 

3. Instrumento valdymo technika – štrichai, diapazonas; scat skiemenys. 

4. Ansambliams – bendras stiliaus, ritmo, štrichų pajautimas. 

 

 

 Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri.  

 Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami. 

 Visi konkurso dalyviai apdovanojami laureatų arba diplomantų diplomais, jų mokytojai ir 

koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais. 

 

 

VIII SKYRIUS 

DALYVIO MOKESČIO MOKĖJIMAS IR ORGANIZATORIAI 

 

 Konkurso dalyvio mokestis 10 eurų (už numerį). 

 Konkurso mokestis negrąžinamas. 

 

 Mokestį pervesti į sąskaitą:  

 LUMINOR bankas, banko kodas 40100 

 Sąskaitos nr. LT96 4010 0402 0006 0087 

 Gargždų muzikos mokykla, Kvietinių g. 2, Gargždai. 

 

 Norint išvengti nesklandumų, pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką ir mokesčio 

patvirtinimo kopiją prašome siųsti viename laiške (dalyvio paraišką pildyti kaip elektroninį 

laišką). 



 Konkurso  organizatorius: 

 Gargždų muzikos mokykla. 

 

 Konkurso kuratorė: 

 Gargždų muzikos mokyklos direktorė  

 Danutė Ruškytė (tel. 868546372). 

 

 Konkurso koordinatoriai: 

 Fortepijono skyriaus mokytojos  

 Daiva Jautžemienė (tel. 861582747), 

 Violeta Jokubaitienė (tel. 865690245). 

 

 Liaudies skyriaus mokytoja 

 Jūratė Jatulienė (tel. 861366013). 

 

 Džiazo skyriaus mokytojas 

 Vaidotas Rukas (tel. 867805441). 

 


