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PATVIRTINTA:  
Klaipėdos Juozo Karoso  muzikos mokyklos 
Direktoriaus 2021 sausio 21 d. 
įsakymu Nr. V1 - 04  
 
 

V Respublikinis  „Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ 
konkursas  

 
 

NUOSTATAI 
 
 

 
Konkurso tikslas: 
1. Atskleisti mokinių individualumą, atlikėjišką meistriškumą ir profesionalumą, skatinti vaikų 
instrumentinį muzikavimą bei šiuolaikinės ir džiazinės muzikos pažinimą. 

 
Konkurso vieta ir laikas: 
1. Konkursas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. balandžio 23 d. 
2. Atlikėjų vaizdo įrašų nuorodos siunčiamos iki 2021 balandžio 1 d.  
http://JKaroso-NAS.quickconnect.to/sharing/XnA415i5b 
Atlikėjų vaizdo įrašų nuorodos siuntimas pratęstas iki 2021 balandžio 15 d.  
Atlikėjo vaizdo įrašas turi būti vientisas, nemontuotas, filmuotas vienu metu be įrašo pauzių.  
Atlikėjas vaizdo ekrane filmuojamas visu ūgiu su instrumentu. Vaizdo įraše, prieš atlikdamas 
konkursinę programą, atlikėjas prisistato – pasako savo vardą, pavardę, atliekamo kūrinio 
pavadinimą. Atsiųsta anketa patvirtina, kad sutinkate, jog Jūsų filmuota medžiaga gali būti 
talpinama į Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos internetinę svetainę. 
 
Konkurso  dalyviai ir sąlygos: 
1. Konkursą organizuoja ir rengia Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla. 
2. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių, pučiamųjų, liaudies, 
akordeono, fortepijono ir dainavimo specialybių mokiniai. 
3. Dalyviai atlieka dvi laisvai pasirinktas (šiuolaikinę ir  džiazinę) pjeses. 
4. Kūriniai atliekami mintinai. 
 
Konkurso dalyviai skirstomi į keturias grupes: 
 

A grupė B grupė C grupė D grupė 
1-2  klasės 3-4 klasės 5-7 klasės 8-12 klasės 

 
Konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal abėcėlę. 
 
Konkurso vertinimas ir apdovanojimas: 
1. Konkurso vertinimo komisiją kviečia organizatoriai. Komisijos sprendimai yra galutiniai ir 
neskundžiami. 
2. Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai. Konkurso laureatai ir 
diplomantai bus apdovanoti diplomais.  
 
 

http://jkaroso-nas.quickconnect.to/sharing/XnA415i5b
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Dalyvių mokestis ir paraiškos: 
1. Konkurso dalyvio mokestis – 20 eurų.  
2. Dalyvio mokestį pervesti: 
Gavėjas: Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla 
Gavėjo bankas: AB Šiaulių bankas, Klaipėdos filialas, sąskaitos Nr. LT927180500001142137 
Mokėjimo paskirtis:  nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą. 
3. Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 1 dienos el. paštu dainora.tetenskiene@gmail.com. 
Paraišką sudaro dalyvio anketa (1 priedas) ir mokesčio mokėjimą patvirtinantis dokumentas. 
 
Informacija apie konkursą: 
Informaciją apie ,,Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ konkursą (nuostatus, paraiškas ir kt.) rasite  
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos tinklapyje  www.jkaroso.lt    
Informacija  teikiama  tel.  +370 610 09604,  konkurso  organizatorė  mokytoja  metodininkė  
Dainora Tetenskienė.
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