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I-ASIS RESPUBLIKINIS PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ
ATLIKĖJŲ KONKURSAS 

„GINTARINĖ MŪZA 2023“ 

  

I-ąjį respublikinį pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų atlikėjų konkursą organizuoja ir rengia Klaipėdos 
Juozo Karoso muzikos mokykla. 

                                                                       TIKSLAS 

1. Skatinti mokinių, grojančių pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais saviraišką ir kūrybiškumą. 

  
                                                                     UŽDAVINIAI 

2. Puoselėti jaunųjų šalies pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų atlikėjų kūrybiškumą ir altikimo 
meną. 3. Skatinti mokinių saviraišką, individualumą ir originalumą. 
4. Skatinti solinį bei ansamblinį muzikavimą pučiamaisiais ir mušamaisiais 
instrumentais; 5. Ugdyti sceninę patirtį, muzikinį skonį; 

                                                                LAIKAS IR VIETA 

6. Konkursas vyks 2023 m. Balandžio 29 d., Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje (Puodžių 
gatvė 4, Klaipėda) 
7. Informacija apie konkurso eigą, repeticijų grafiką bus išsiųsta į mokyklas el. paštu iki 2023 m. 
balandžio 18 d. 

                                           KONKURSO SĄLYGOS – NUOSTATAI 

8. Konkursas kiekvienais metais išrenka privalomos pjesės tematiką, skirtą atspindėti tuometinių 
pasaulio ir kultūros tendencijų aktualiją. 
9. Konkursas yra viešas. 
10. Konkurso dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal instrumentų kategorijas ir dalyvių 
amžių (ansambliuose pagal vyriausio dalyvio amžių). 
11. Užpildydami anketą konkurso dalyviai sutinka, kad jų duomenys gali būti naudojami viešinimo 
tikslais. 
12. Konkurse gali dalyvauti muzikos (meno) mokyklų mokiniai, grojantys pučiamaisiais instrumentais: 
solo arba įvairios sudėties ansambliuose. Konkurso dalyvių programa atliekama atmintinai. 

                                                                 



                                                                 PROGRAMA 

13. Konkurso dalyvis/ dalyviai solo, su akompanimentu arba fonograma atlieka du skirtingo charakterio
kūrinius:

 ∙ Aranžuotą arba laisvai interpretuotą bet kurios tautos etno/liaudies kūrinį. 

 ∙ Laisvai pasirinktą pjesę. 

 ∙ Programos trukmė iki 10 min. 

 ∙ Pjesės atliekamos mintinai. 

                                                     VERTINIMAS 

14. Konkurso vertinimo komisiją kviečia konkurso organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių 
pavardės bus paskelbtos konkurso atidarymo metu. 
15. Dalyviai vertinami pagal kūrybiškumą, originalumą, atlikimo meistriškumą, muzikalumą, 
artistiškumą. 
16. Komisijos sprendimu kiekvienoje amžiaus grupėje bus skiriamos nominacijos už originaliausią etno
stilistikos kūrinio interpretaciją ir atlikimą. 
17. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti I, II, III vietų laureatų ar diplomantų 

diplomais.

                                                    KONKURSO KATEGORIJOS 

18. Dalyviai skirstomi į šias kategorijas. 
19. Jei dalyvių klasės iš skirtingų kategorijų, tuomet kategorija nustatoma pagal vyriausio dalyvio 
amžių. 

Solistai Solistų 
mokestis 

Ansambliai Ansamblių 
mokestis 

Dalyvio amžius

A 15 € A1 20 € 7-9

B 15 € B1 20 € 10-12

C 15 € C1 20 € 13-15

D 15 € D1 20 € 16-18

                                                          PARAIŠKŲ TEIKIMAS: 

20. Paraiškos dalyvavimui konkurse (Priedas Nr. 1) turi būti pateiktos iki 2023 m. kovo 15 d. el. paštu
gintarinemuza@gmail.com. 
21. Teikiant paraišką dalyvavimui konkurse kartu prašome atsiųsti: 

 ∙ Užpildytą dalyvio paraiškos formą (Priedas Nr. NS 

 ∙ Konkurso dalyvio mokesčio mokėjimo pavedimo kopiją, 

 ∙ Asmens dokumento kopiją (asmens duomenys bus naudojami tik dalyvio amžiui nustatyti). 



22. Konkurso dalyvio mokestį: 

 ∙ Gavėjo bankas: Šiaulių bankas, Klaipėdos filialas 71805, 

 ∙ Gavėjo sąskaitos Nr. LT527180500000142399 (paramos lėšos), 

 ∙ Gavėjas: Juozo Karoso muzikos mokykla Įmonės kodas 190453485, 

 ∙ Mokėjimo paskirtis: „Gintarinė Mūza 2023“ dalyvio mokestis, dalyvio vardas, pavardė. 23. 
Paraiškos pateikimas dalyvavimui konkurse yra vertinamas kaip sutikimas su visomis konkurso 
sąlygomis. 

   Ko nkurso organizatorių kontaktai:   

Mantas Ziba 862700915; 

Ramunė Jašinskaitė 867581767; 

Vilma Ragaišienė 860177060. 


