
                                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                           Joniškio Algimanto Raudonikio 

                                                                                           meno mokyklos direktoriaus  

                                                                                           2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-15 

                                                                                            

II RESPUBLIKINIS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS KONKURSAS 

,,GARSŲ SŪKURY“ 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         1. 2023 m. II respublikinio instrumentinės muzikos konkurso ,,Garsų sūkury“ nuostatai  

reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, konkurso tvarką, repertuarą, vertinimą bei 

apdovanojimus.  

         2. Konkurso rengėjas ir organizatorius – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla.  

         3. Konkurso partneris – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius.  

         4. Konkursas organizuojamas kas dveji metai. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

         5. Tikslas – ugdyti bendrąją meninę ir estetinę kompetenciją, sudarant sąlygas moksleiviams 

prasmingai realizuoti savo kūrybinius gebėjimus ir polinkius. 

         6. Uždaviniai:  

         6.1. Plėtoti moksleivių instrumentinio muzikavimo įgūdžius. 

         6.2. Ugdyti jaunųjų atlikėjų saviraišką, kūrybiškumą, sceninę patirtį. 

         6.3. Skatinti muzikos pedagogų bendradarbiavimą, suteikiant galimybę tobulinti dalykines ir  

bendrąsias kompetencijas, pasidalijimą profesine patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

         7. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos bei meno mokyklų, menų gimnazijų moksleivių 

instrumentiniai ansambliai.  

         8. Konkursas yra viešas.  

         9. Konkurse kviečiami dalyvauti ne daugiau kaip 4 instrumentiniai ansambliai iš vienos 

ugdymo įstaigos, organizatoriams dalyvių skaičius neribojamas.  

         10. Ansambliuose mokytojai dalyvauti negali (tik akompanuoti).  

         11. Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas ir kategorijų grupes pagal klases: 

 

A KATEGORIJA 

Instrumentiniai 

ansambliai –  

duetai, trio 

B KATEGORIJA 

Instrumentiniai 

ansambliai –

kvartetai ir 

didesnės sudėties  

C KATEGORIJA 

Fortepijoniniai 

ansambliai 

Klasės Programos 

trukmė 

GRUPĖS GRUPĖS GRUPĖS 

A 1 B 1 C 1 1–3 iki 5 min. 

A 2 B 2 C 2 4–5 iki 8 min. 

A 3 B 3 C 3 
6–7 ir kryptingo 

ugdymo 
iki 12 min. 

A 4 B 4 C 4 
1–7 ir kryptingo 

ugdymo 
iki 10 min. 

       



         12. Pateikdami paraišką dalyviai sutinka, kad jų atlikimas konkurso metu gali būti įrašomas, 

fotografuojamas, o fotografijos skelbiamos Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos interneto 

svetainėje ir „Facebook“ paskyroje. 

 

IV SKYRIUS 

REPERTUARAS 

     

         13. Konkurso dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį (originalų arba aranžuotą). 

         14. Dalyviai kūrinius atlieka atmintinai, koncertmeisteriai iš natų. 

         15. Fortepijoniniai ansambliai atlieka kūrinį vienam fortepijonui. 

         16. Konkurso metu, atliekant kūrinius, naudotis fonograma draudžiama. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

         17. Konkurso dalyvių pasirodymą vertina konkurso vertinimo komisija. 

         18. Komisijos nariai savo mokinių pasirodymų nevertina. 

         19. Vertinimo komisijos narių pavardės skelbiamos prieš konkurso pradžią.  

         20. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

         21. Konkurso vertinimo kriterijai – ansambliškumas, kūrinių meninis ir techninis išpildymas, 

sceninė kultūra. 

         22. Konkurso dalyviai bus apdovanojami laureatų ir diplomantų diplomais.  

         23. Konkurso dalyvių mokytojams ir koncertmeisteriams bus įteikti padėkos raštai. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURO DATA, VIETA IR LAIKAS 

 

         24. Konkursas vyks 2023 m. balandžio 7 d. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje 

(Vilniaus g. 14, Joniškis). 

         25. Dalyvių registracija ir repeticijos – 9.00–11.45 val. 

         26. Konkurso atidarymas – 12.00 val. 

         27. Organizatoriai pasilieka teisę keisti laiką, priklausomai nuo dalyvaujančiųjų skaičiaus. 

 

VII SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 

 

         28. Konkurso dalyvių paraiškas pateikti iki 2023 m. kovo 24 d. (imtinai) elektroniniu paštu: 

garsusukury06@gmail.com. 

         29. Kartu su konkurso paraiška (priedas) prašome atsiųsti konkurso dalyvio mokesčio 

mokėjimo pavedimo kopiją. Apie dokumentų gavimą informuosime elektroniniu paštu. 

 

VIII SKYRIUS 

DALYVIO MOKESTIS 

 

         30. Dalyvio mokestis vienam asmeniui 5 (penki) eurai. Už šį mokestį (5 (penkis) eurus) 

dalyvis gali dalyvauti keliuose ansambliuose. 

         31. Neatvykus į konkursą dalyvio mokestis negrąžinamas. 

         32. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai. 

         33. Dalyvio mokestį pervesti: 

         Gavėjas: Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla 

         Sąskaitos Nr. LT537300010077366884 AB bankas Swedbank 
         Mokyklos kodas  190566860 

         Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Konkursui „Garsų sūkury“, dalyvių vardus pavardes ir 

kategoriją.  

         34. Mokestis bus panaudotas konkurso organizavimo išlaidoms padengti ir suvenyrams, 

skirtiems konkurso dalyviams. 

mailto:garsusukury06@gmail.com


IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         35. Dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai.  

         36. Konkurso nuostatus ir dalyvio paraiškas rasite Joniškio Algimanto Raudonikio meno 

mokyklos interneto svetainėje adresu: www.raudonikis.lt.                    

         37. Konkurso dalyvių repeticijų ir pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbtas 2023 m. balandžio 3 

d. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos interneto svetainėje adresu: www.raudonikis.lt. 

          38. Organizacinis komitetas: 

Rasuolė Nesavienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė.  

Edita Rudienė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos viešųjų ryšių ir renginių 

organizatorė, birbynės mokytoja metodininkė. 

Jūratė Martūzienė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos fortepijono vyresnioji 

mokytoja. 

Eimantas Aušbikavičius – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos birbynės mokytojas 

metodininkas. 

Irena Stripinienė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo fortepijono 

vyresnioji mokytoja. 

Rita Eidukienė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo akordeono 

mokytoja metodininkė.  

         39. Informaciją teikia konkurso kuratoriai: 

Daiva Stankuzevičienė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, fortepijono mokytoja metodininkė; 

 (mob. +370 614 07 103, el. paštas: daivastankuz@gmail.com). 

Aušra Tiškevičienė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos fortepijono metodinės grupės 

pirmininkė, fortepijono mokytoja metodininkė;  

(mob. +370 698 46 268, el. paštas: tiskeviciene.ausra@gmail.com). 

 

 

___________________________ 
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