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VII RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ LIETUVIŠKOS MUZIKOS                            

FESTIVALIO-KONKURSO  

 

„ATLĖK, SAKALE“  

 

NUOSTATAI 

 

1. TIKSLAI, UŽDAVINIAI: 

 

1.1. Propaguoti lietuvių profesionalią muziką.  

1.2. Ugdyti moksleivių saviraišką, meninius, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant 

galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje. 

1.3. Ugdyti mokinių tautinę savimonę, artistiškumą, pasitikėjimą savimi. 

1.4. Skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio 

profesinio ir meninio lygio. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS: 

 

2.1. VI-ąjį respublikinį jaunųjų atlikėjų festivalį-konkursą organizuoja ir rengia Alytaus 

muzikos mokykla. 

2.2. Festivalis-konkursas organizuojamas kas antri metai rengiant solistų ir ansamblių 

pasirodymus:  

2.1.1. 2019 m. spalio 25 d. vyksiančiame festivalyje - konkurse kviečiami dalyvauti muzikos ir 

meno mokyklų mokiniai, muzikuojantys įvairių sudėčių ir dydžių ansambliuose.  

2.1.2. Solistai į renginį bus kviečiami 2020 m. (tikslesnė data bus paskebta vėliau). 

2.3. Konkurse – festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų įvairių 

skyrių moksleiviai, muzikuojantys ansambliuose. 

2.4. Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai. 
 

3. PROGRAMA:   

 

Kiekvienas kolektyvas privalo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius: 

1. Lietuviška pjesė. Galima atlikti pasirinktinai:  

a) Originalus lietuvių autoriaus kūrinys; 

b) Variacijos (improvizacija) lietuvių liaudies melodijos tema;  

c) Mokinio arba mokytojo sukurta pjesė. Šiuo atveju kartu su paraiška prašome  

atsiųsti ir kūrinio natas. 

2. Laisvai pasirinkta pjesė. 
Pasirodymo metu fonogramos nenaudojamos.  

 
4. FESTIVALIO-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA: 
 
4.1. Festivalis-konkursas įvyks 2019 m. spalio 25 d. Alytaus muzikos mokykloje, Sporto g.12; 
4.2. Dalyvių pasirodymų tvarka bus nustatoma atsižvelgiant į amžių ir ansamblio narių skaičių; 
4.3. Kategorija nustatoma pagal ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį; 
4.4. Festivalio-konkurso tvarkaraštis bus paskelbtas iki spalio 16 d.  

 
 
 



 
4.5. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes: 

 
 Dalyvių amžius  

 Ansamblių sudėtis 10 metų ir 
jaunesni 

11,12,13 
metų 

14,15,16, 
metų 

17 metų ir 
vyresni 

Vienarūšiai 
ansambliai  

Duetai,  
trio 

A1 A2 A3  
 
 

C 
Kvartetai, kvintetai, sekstetai  A4 A5 A6 

Mišrūs 
(kameriniai) 
ansambliai  

Duetai,  
trio 

B1 B2 B3 

Ansambliai nuo 4 iki 9 narių  B4 B5 B6 
Programos trukmė  Iki 5 min. Iki 6 min. Iki 7 min. Iki 8 min. 
 

4.6  Esant didesniam dalyvių skaičiui, C kategorija gali būti dalinama į kelias grupes;  
4.7. Esant didesniam kolektyvų iš 7-9 narių skaičiui, jie gali būti išskiriami į atskirą kategoriją.   

 
5. VERTINIMAS: 

 
5.1. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš renginio pradžią.  
5.2. Dalyviai vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą.  
5.3. Komisijos nariai savo mokinių nevertina. 
5.4. Vertinimo komisijos  sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.   

 
6. APDOVANOJIMAI: 

 
6.1. Visi dalyviai bus apdovanoti konkurso „Atlėk, sakale“ padėkomis ir suvenyrais. 
6.2. Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanojami laureatų diplomais. 
6.3. Komisijos sprendimu bus skiriami apdovanojimai už originaliausią lietuvių autoriaus 

kūrinio interpretaciją. 
 

7. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA: 
 

7.1. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 25 d. adresu:  
Alytaus muzikos mokykla: Sporto g.12, 62152 Alytus   
el. paštas atleksakale@gmail.com, tel. (8 315) 74 115  

 
7.2. Kartu su paraiška reikia atsiųsti stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio 

dokumento kopiją. Pervedant mokestį, prašome nurodyti renginio pavadinimą, dalyvių pavardes 
arba ansamblio pavadinimą ir mokyklą.  

7.3. Asmens dokumentus, arba jų mokyklos raštinėje patvirtintas kopijas, reikia turėti atvykus 
ir parodyti registracijos metu.  

7.4. Stojamasis kiekvieno ansamblio nario mokestis – 8 eurai.  
 

Stojamasis mokestis pervedamas į SEB bankas,  
sąskaitos Nr. LT 587044060001998903 
Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas. 

 
8. PAPILDOMA INFORMACIJA:  

 
8.1. Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti konkurso – festivalio dalyvių pasirodymus ir 

laisvai disponuoti šia medžiaga.  
8.2. Informacija teikiama:  

 
V. Ligeikienė (akordeonas): tel. 8-686-11767, el.p. violeta.ligeikiene@alytausmuzika.lt  
I. Krikščiūnienė (styginiai): tel. 8-670-74613, el.p. ingrida.kriksciuniene@alytausmuzika.lt 
V. Naujikienė (fortepijonas): tel. 8-650-66349, el.p. vita.naujikiene@alytausmuzika.lt 
E. Radvilavičienė (liaudies instrumentai): tel. (8 687) 99 284,                                                                   
el.p. edita.radvilaviciene@alytausmuzika.lt   
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