
                                         PATVIRTINTA  

                                                                  Joniškio Algimanto Raudonikio  

                                                             meno mokyklos direktoriaus  

                                                                               2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-18  

 

RESPUBLIKINIO KONKURSO – ŠVENTĖS „ŠEIMOS GAIDA“ 

SKIRTO TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI PAMINĖTI 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         1. Respublikinio šeimyninių ansamblių  konkurso - šventės „Šeimos gaida“ skirto tarptautinei 

šeimos dienai paminėti nuostatai  reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, konkurso tvarką, 

repertuarą, vertinimą bei apdovanojimus.  

         2. Konkurso - šventės rengėjas ir organizatorius – Joniškio Algimanto Raudonikio meno 

mokyklos Žagarės filialas.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

         3. Skatinti jaunųjų atlikėjų saviraišką, kūrybinę iniciatyvą, puoselėti meninį intelektą ir 

šeimyninio muzikavimo džiaugsmą. 

         4. Plėtoti muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti 

pedagogine patirtimi. 

          

III SKYRIUS 

KONKURSO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

         5. Renginys skaidomas į dvi dalis: 1) konkursas, 2) šventinis koncertas.  

         6. Renginys yra viešas.  

         7. Konkurse - šventėje kviečiami dalyvauti vienos šeimos (broliai, seserys), besimokantys 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose: muzikos ir meno mokyklose įvairios sudėties (instrumentiniai, 

vokaliniai-instrumentiniai, vokaliniai) ansambliai. Ansamblio dalyvių amžius nuo 5 iki 18 metų. 

SVARBU: ansamblį gali sudaryti tik vienos šeimos nariai (nepriklausomai, kokios amžiaus grupės) ir 

šiuo metu mokosi toje pačioje neformaliojo ugdymo įstaigoje.  

         8. Konkurso dalyviams (ansambliui) mokytojo pagalba ar fonograma negalima. Mokytojas gali 

tik akompanuoti ansambliui. 

         9. Šventinio koncerto dalyviams (ansambliui) gali pritarti, akompanuoti mokytojas, fonograma. 

              

IV SKYRIUS 

REPERTUARAS 

     

         10. Dalyviai turi atlikti vieną bet kokio žanro kūrinį mintinai, galimos įvairios originalaus 

kūrinio aranžuotės, atsižvelgiant į dalyvių amžių, instrumentų ar balso specifiką, ansamblio sudėtį. 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

         11. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija, 

kuri bus pristatyta konkurso dieną. 

         12. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

         13. Konkurso dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus: muzikalumą, artistiškumą, kūrinio 

atlikimo meistriškumą, atlikėjo sceninę kultūrą. 
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         14. Šventinio koncerto dalyviai nebus vertinami. 

         15. Šventinio koncerto dalyviams ir mokytojams, koncertmeisteriams bus įteikti padėkos raštai.  

         16. Konkurso dalyviai bus apdovanojami laureatų ir diplomantų diplomais.          

        

VI SKYRIUS 

KONKURSO – ŠVENTĖS DATA, VIETA IR LAIKAS 

 

         24. Konkursas - šventė vyks 2023 m. gegužės 19 d. 13 val. Joniškio Algimanto Raudonikio meno 

mokyklos Žagarės filiale (Jaunimo g. 3, Žagarė, Joniškio r. sav.).  

         25. Dalyvių registracija ir repeticijos – 10.00–12.45 val. 

         26. Konkurso - šventės atidarymas – 13.00 val. 

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

 

VII SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 

 

         28. Konkurso – šventės dalyvių paraiškas pateikti iki 2023 m. gegužės 10 d. (imtinai) 

elektroniniu paštu: ritaeidukiene75@gmail.com  

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

kopiją. Apie dokumentų gavimą informuosime elektroniniu paštu. 

        30. 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. 

 

VIII SKYRIUS 

DALYVIO MOKESTIS 

 

         31. Dalyvavimas šventinio koncerto pasirodyme nemokamas. 

         32. Konkurso dalyvio mokestis – 5 (penki) eurai kiekvienam kolektyvo nariui. 

         33. Neatvykus į konkursą dalyvio mokestis negrąžinamas. 

         34. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai. 

         35. Dalyvio mokestį pervesti: 

               Gavėjas: Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla. 

               Sąskaitos Nr. LT537300010077366884 AB bankas Swedbank. 
               Mokyklos kodas  190566860. 
         Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Konkursui „Šeimos gaida“, dalyvių vardus, pavardes ir mokyklą.  

          

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         36. Dalyvių pasirodymo eiliškumas nustatomas pagal paraiškų atsiuntimo laiką.  

         37. Konkurso dalyvių repeticijų ir pasirodymų tvarkaraštis bus atsiųstas paraiškų teikėjams 

elektroniniu paštu.  

         38. Organizacinis komitetas: 

               Irena Stripinienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo vyresnioji 

mokytoja. 

               Diana Blinovienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo vyresnioji 

mokytoja. 

                Algerdas Mintvydas, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo 

instrumentų vyresnysis mokytojas. 

                Orinta Orlickienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo vyresnioji 

mokytoja. 
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         39. Informaciją teikia konkurso - šventės kuratorė: 

               Rita Eidukienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo mokytoja 

metodininkė (mob. +370 629 54 279, el. paštas: ritaeidukiene75@gmail.com ). 

___________________________ 
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