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KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA

IV VAIKŲ IR JAUNIMO FESTIVALIO „MUZIKA KVIEČIA KIEKVIENĄ“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vaikų ir jaunimo festivalis „Muzika kviečia kiekvieną“ organizuojamas ketvirtąjį kartą.
Šie  nuostatai  reglamentuoja  festivalio  tikslus,  uždavinius,  dalyvavimo  sąlygas,  vertinimą  ir
apdovanojimus. 

2. Festivalis skirstomas į du etapus:
2.1. I – festivalio dalyvių atranka-konkursas;
2.2. II – vasaros stovykla ir festivalio baigiamasis koncertas

II SKYRIUS
 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Tikslas – surengti festivalį, skirtą vaikų kūrybiniam ugdymui, suburiant Vakarų Lietuvos
regiono  muzikos,  meno,  bendrojo  ugdymo  mokyklų,  neformalaus  ugdymo  įstaigų  mokinius,
bendradarbiaujant su muzikos atlikėjais profesionalais.

4. Uždaviniai:
4.1.  ugdyti  jaunųjų  atlikėjų  meninį  intelektą,  solinį  bei  ansamblinį  muzikavimą,  plėtoti

atlikimo meno profesinius įgūdžius, kelti mokymosi motyvaciją;
4.2.  keistis  ir  dalintis  naudinga  informacija,  skirtingų  mokyklų  kūrybine  ir  gerąja

pedagogine patirtimi, metodinėmis priemonėmis;
4.3.  skatinti  moksleivių  saviraišką,  meninius  gebėjimus,  kūrybinę  iniciatyvą  ir  tolesnį

muzikos profesinį pasirinkimą;
4.4. skatinti moksleivių koncertinę veiklą, pedagogų kūrybinę iniciatyvą ir bendrystę.

III SKYRIUS
RENGĖJAI IR RĖMĖJAI

5.  IV  vaikų  ir  jaunimo  festivalį  „Muzika  kviečia  kiekvieną“  inicijuoja  ir  organizuoja
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija.

6. Projekto rėmėjai: UAB „Bright logistic solutions“, UAB „Albright Lietuva“.  

IV SKYRIUS
DALYVAVIMO FESTIVALIO KONKURSE SĄLYGOS IR PROGRAMA

6. I etapas – festivalio dalyvių  atranka-konkursas;
6.1. atrankoje-konkurse gali dalyvauti Vakarų Lietuvos regiono muzikos, meno, bendrojo

ugdymo mokyklų,  neformalaus  ugdymo  įstaigų  mokiniai,  gebantys  dainuoti  ar  groti  bet  kokiu
muzikos instrumentu.

6.2. dalyvių kategorijos:
A – Vakarų Lietuvos regiono muzikos ir meno mokyklų mokiniai;
B  –  Vakarų  Lietuvos  regiono  progimnazijų,  laisvalaikio  centrų,  neformalaus  švietimo

būrelių, privačių muzikos studijų mokiniai.
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6.3. dalyvių amžiaus grupės:
I  – 11–13 metų;
II – 14–16 metų.
Pastaba: ansamblio grupę nulemia daugumos dalyvių amžius. 
6.4.  Atranka-konkursas  vyks  trimis  turais:  I  ture  dalyviai  atlieka  2  laisvai  pasirinktus

skirtingo  charakterio  kūrinius;  II  ir  III  turuose  dalyviai  atlieka  1  kūrinį  iš  I  turo,  kurį  atrinks
vertinimo komisija.

V SKYRIUS
KONKURSO TVARKA IR DATOS

7. I  turas vyks 2021 m. kovo 1 d.  nuotoliniu būdu – „online”. 
    II turas vyks 2021 m. balandžio mėn. Klaipėdos miesto koncertinėse erdvėse.
    III turas – finalas vyks 2021 m. gegužės mėn. LMTA Klaipėdos fakulteto salėje.
    II ir III konkurso turų tikslios datos bus paskelbtos po I turo.
8.  Paraiškos  (forma  pridedama)  priimamos  iki  2021  m.  vasario  15  d.  el.  paštu:

muzikakviecia@gmail.com.
9.  Prie paraiškos pridėti kokybiško vaizdo įrašo nuorodą Youtube platformoje. 
10. Konkurso dalyvio mokestis:
10.1. solistui –10 eurų;
10.2. mažos sudėties ansambliui (duetas, tercetas, kvartetas) – 20 eurų;
10.3. didelės sudėties ansambliui (iki 12 dalyvių) – 30 eurų. 
10.4. dalyviai sumoka negrąžinamą nurodytą mokestį pavedimu iki 2021 m. vasario 15 d. 
Sąskaita pavedimui: SWEDBANK LT697300010002330306
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. 
Įm. k. 190968528.
Įmokoje  nurodyti:  Konkursui  „Muzika  kviečia  kiekvieną“,  dalyvio  vardą,  pavardę,

kategoriją ir grupę.

VI SKYRIUS
VERTINIMAS

11. Atrankos-konkurso dalyvius II-III turams atrinks vertinimo komisija:
11.1. I  turo metu (2021 m. kovo 1 d.) atrinkti dalyviai gaus nemokamas Klaipėdos Stasio

Šimkaus konservatorijos mokytojų pamokas ir gales dalyvauti II ture.
11.2.  II  turo  metu  (2021  m.  balandžio  mėn.)  dalyviai  koncertuos  Klaipėdos  miesto

koncertinėse erdvėse.
11.3.  II  turo  nugalėtojai,  kurių  atliekamų  kūrinių  akompanimentams  galima  pritaikyti

orkestrines aranžuotes, III ture turės galimybę groti su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos
mažuoju simfoniniu orkestru. Kūrinių aranžuotes orkestrui įsipareigoja sukurti konkurso rengėjai.
Dalyviai, kurių kūriniams nėra įmanoma pritaikyti orkestrinio akompanimento, kūrinius atliks solo. 

11.2.  III   turas  –  finalas  –  įvyks  2021  m.  gegužės  mėn.  Lietuvos  muzikos  ir  teatro
akademijos Klaipėdos fakulteto salėje.

VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAI

12. Atrankos-konkurso I turo dalyviai apdovanojami diplomais.
13.  II  turo  dalyviai  apdovanojami  diplomais  ir  kvietimais  dalyvauti  festivalio  vasaros

stovykloje Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje.
14. III turo nugalėtojai apdovanojami laureato diplomais, atminimo dovanėlėmis. 
15. Dalyvių mokytojams įteikiami padėkos raštai.
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VIII SKYRIUS
DALYVAVIMAS FESTIVALIO VASAROS STOVYKLOJE

16.  Visi  II  ir  III  turų  dalyviai  kviečiami  dalyvauti  2021  m.  rugpjūčio  23-28  dienomis
Klaipėdos  Stasio  Šimkaus  konservatorijoje organizuojamoje  projekto  vasaros  vaikų  kūrybinio
ugdymo stovykloje kartu su muzikos profesionalais. 

17.  Stovyklos  mokestis  priklausys  nuo  gauto  finansavimo  iš  projekto  rėmėjų  ir  bus
paskelbtas vėliau.

18. Mokytojai,  paruošę mokinius projekto konkursui,  galės nemokamai  dalyvauti  vasaros
stovyklos  veiklose.  Stovyklos  pabaigoje  mokytojams  bus  įteikiami  profesinio  tobulėjimo
pažymėjimai.

IX SKYRIUS
INFORMACIJA IR KONTAKTAI

19. Projekto  „IV  vaikų  ir  jaunimo  festivalis  „Muzika  kviečia  kiekvieną"  informacija
skelbiama:

http://klaipedoskonservatorija.lt/
https://www.facebook.com/konservatorija/
20. Kontaktai:
Projekto  vadovė  Renata  Krikščiūnaitė-Barcevičienė,  tel.  +370 659 75935,  el.  p.

renata.k.barceviciene@gmail.com  .  
Projekto koordinatorės:  
Živilė Čapienė, tel. +370 611 21519, el. p. zcapiene@gmail.com  .  
Jolanta Vyšniauskienė, tel. +370 652 00742, el. p. v.jolanta@yahoo.com  .  
Viešųjų  ryšių  koordinatorė  Regina  Baronienė,  tel.  +370 616 00883,  el.  p.

regina.baroniene@gmail.com   .  

_____________________________

mailto:regina.baroniene@gmail.com
mailto:v.jolanta@yahoo.com
mailto:zcapiene@gmail.com
mailto:renata.k.barceviciene@gmail.com
https://www.facebook.com/konservatorija/
http://klaipedoskonservatorija.lt/
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IV vaikų ir jaunimo festivalio „Muzika kviečia
kiekvieną“ nuostatų 
priedas

IV VAIKŲ IR JAUNIMO FESTIVALIO „MUZIKA KVIEČIA KIEKVIENĄ”
KONKURSO PARAIŠKA 

SOLISTAS (vardas, pavardė,
gimimo metai, tel. Nr.)

ANSAMBLIS (kiekvieno
ansamblio dalyvio vardas,

pavardė, gimimo metai, tel. Nr.)
 

1.
2.
3.
4.

MOKYKLA

DALYVIO KATEGORIJA 

DALYVIO GRUPĖ

MOKYTOJAS (vardas,
pavardė, kvalifikacinė
kategorija, kontaktai)

PROGRAMA

KOMPOZITORIUS KŪRINIO PAVADINIMAS
1.

2.

Dalyvių  ir  mokytojų  asmens  duomenys  renkami  konkurso  organizaciniais  tikslais,  šie
duomenys  nebus  naudojami  kitais  tikslais  ar  perduodami  tretiesiems  asmenims.  Duomenų
valdytojas – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, į. k. 190968528, adresas: S. Šimkaus g. 15,
92126 Klaipėda, el. paštas: info@klaipedoskonservatorija.lt.


