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Lietuvos gitaros solistų ir ansamblių konkurso – festivalio 

„DŽIAZUOJANČIOS GITAROS - 2022“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 

   

      1. Konkursą – festivalį organizuoja Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla. 

      2. Konkurso – festivalio idėjos autorius, organizacinio komiteto pirmininkas – Vievio meno 

mokyklos direktorius,  mokytojas metodininkas Eugenijus Vedeckas. 

      3. Konkurso – festivalio organizacinio komiteto nariai: 

 renginio koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė Adelė Kasputienė; 

 festivalio vedėjas – vyr. mokytojas Veslav Sobieski; 

 festivalio orkestro koncertmeisteris – mokytojas Miroslavas Janovičius; 

 festivalio garso režisieriai – mokytojai Linas Ivanauskas ir Andrius Šimkus; 

 renginio meninis apipavidalintojas – mokytojas Audrius Markūnas; 

 atsakingas festivalyje už scenos priežiūrą – mokytojas Armis Mangirdas; 

 festivalio vaizdo ir garso operatoriai – mokytojai Andrius Šimkus ir Linas Ivanauskas; 

 atsakingi už pagalbą festivalio dalyviams – vyr. mokytojai Gražina Petrauskaitė, Rytas Lingė ir 

mokytojas metodininkas Veslav Sobieski; 

 festivalio dalyvių registratorė ir renginio sekretorė – raštinės vedėja Vaida Juškienė. 

  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

      4. Konkurso tikslas:  

      4.1. aktyvinti visų Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigų gitaros mokinių meninę veiklą ir ansamblinį 

bendradarbiavimą su kitais instrumentais. 

      5. Konkurso uždaviniai: 

      5.1. sudaryti galimybę gitaros solistams ir gitaros bei mišrios sudėties ansambliams atskleisti savo 

muzikavimo gebėjimus;  

      5.2. populiarinti įvairius ansamblius, kurių sudėtyje yra bent viena gitara;  

      5.3. ugdyti meninę saviraišką, sceninę kultūrą, kūrybą ir improvizaciją. 

 

III. DALYVIAI 

 

      6. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų gitaros solistai ir įvairūs ansambliai, kurių 

sudėtyje yra bent viena gitara. 

      7. Solistai skirstomi pagal gitarų rūšis: akustines, elektrines ir bosines. Dalyvių grupės: 

      7.1. I gr. 7-9 m. 

      7.2. II gr. 10-12 m. 

      7.3. III gr. 13-15 m. 

      7.4. IV gr. 16-19 m. 

      8. Ansamblių dalyvių skaičius ir amžius neribojamas. 

 



IV. REPERTUARAS 

 

      9. Repertuaro reikalavimai solistams ir ansambliams: 

      9.1. vienas laisvai pasirinktas muzikinis kūrinys (pageidautina džiazinio charakterio); 

      9.2. solisto kūrinio trukmė iki 4 min.; 

      9.3. ansambliai pristato vieną laisvai pasirinktą muzikinį kūrinį, kurio trukmė iki 5 min. 

 

V. KONKURSO SĄLYGOS 

 

      10. Konkurso dalyvių užpildytos anketos (1 priedas, 2 priedas) ir vaizdo įrašai priimami iki 2022 m. 

balandžio 14 d. el. paštu: jazzyguitars2021@gmail.com 

      11. Vaizdo įrašo atsiuntimas patvirtina, kad įrašas gali būti viešinamas interneto erdvėje.  

      12. Daugiau informacijos apie Konkursą – festivalį Vievio meno mokyklos interneto svetainėje 

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt 

 

VI. LAIKAS IR VIETA 

 

      13. Apie Konkurso rezultatus informuosime iki 2022 m. balandžio 27 d.  

      14. Festivalis vyks 2022 m. gegužės 27 d. 15 val. Vievio meno mokyklos lauko koncertų salėje 

(Semeliškių g. 40, Vievis). 

 

VII.  VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

      15. Konkurso dalyvius vertins organizatorių sudaryta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, 

atsižvelgdama į kūrinio pasirinkimą, meninę raišką ir sceninę kultūrą. 

      16. Komisijos sudėtis skelbiama prieš Konkursą, sprendimai yra neginčijami ir neskundžiami. 

      17. Konkurso dalyviai ir jų mokytojai, ansamblių vadovai bus apdovanoti padėkos raštais. 

      18. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais, laureatų diplomais. 

      19. Konkurso nugalėtojų skaičių ir nominacijas numato Konkurso vertinimo komisija ir 

organizatoriai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

      20. Organizatorių nuožiūra Konkurso ansambliai bus  kviečiami  dalyvauti Festivalyje, kuris 

numatomas gegužės 27 d. 15 val. Vievio meno mokyklos lauko koncertų salėje.  

      21. Papildomą informaciją teikia Vievio meno mokyklos direktorius, mokytojas metodininkas 

Eugenijus Vedeckas el. paštu: jazzyguitars2021@gmail.com 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI 
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