
                                                                                                                                    

 

 

 

Trečiojo respublikinio Miko Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos 

festivalio-konkurso 

NUOSTATAI 

 I. Tikslai ir uždaviniai 

1. Propaguoti ir skatinti muzikos mokyklų mokinių susidomėjimą lengvąja bei džiazo muzika, jos atlikimu 

ugdant kūrybines kompetencijas ir plečiant muzikinių idėjų raiškos būdus. 

2. Plėtoti vaikų ir jaunimo muzikinę kultūrą ugdant meninį skonį, jų sugebėjimus skirstyti lengvąją ir džiazo 

muziką pagal žanrus bei diferencijuojant šios muzikos stilistinius bruožus. 

3. Stiprinti moksleivių ritminio pojūčio įgūdžius. 

4. Skatinti kūrybinę saviraišką siekiant atskleisti mokinių individualius sugebėjimus (pvz., improvizacija), 

plėsti atlikimo galimybių technines ribas, vystyti lengvosios ir džiazo muzikos atlikimo meninį lygį. 

II. Laikas ir vieta 

Festivalis-konkursas vyks 2016 m. balandžio 30 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra “ ( Taikos g. 47, 

Vilnius). 

Dalyvių registracijos pradžia – 09.00 val. 

Festivalio-konkurso pradžia – 11.00 val. 

III. Dalyviai  

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bei bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai.  

IV. Festivalio-konkurso sąlygos 

1. Festivalyje-konkurse gali dalyvauti instrumentininkai ir vokalistai, solistai ir ansambliai (instrumentiniai, 

vokaliniai-instrumentiniai). 

2. Dalyvių amžius – iki 19 metų, į atskiras grupes pagal amžių atlikėjai neskirstomi. 

3. Dalyviai atlieka du laisvai pasirinktus skirtingo charakterio ir stiliaus kūrinius. Džiazo kūrinyje 

pageidautina improvizacija. 

4. Solisto ar ansamblio pasirodymo trukmė – iki 10 minučių. 

5. Festivalio-konkurso dalyvių paraiškos priimamos adresu lyra.gintaras@gmail.com 

6. Paraiškos priimamos iki balandžio 9 dienos. 
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7. Festivalio-konkurso dalyviai iki 2016 m. balandžio 9 dienos turi pervesti šiuose nuostatuose nurodytą 

dalyvio mokestį – 7 eurus. 

Banko sąskaita:  VšĮ „Muzikos takas“ 

Sąskaitos numeris:  LT41 7300 0100 7656 3358 

Banko pavadinimas:  AB Swedbank 

Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir festivalio-konkurso pavadinimas. Dalyvio mokestį 

pervedantis asmuo sumoka visus su tuo susijusius banko mokesčius. 

8. Kartu su paraiška dalyvauti festivalyje-konkurse turi būti pateiktas dalyvio mokesčio apmokėjimo 

dokumentas.  

9. Dalyviui neatvykus į festivalį-konkursą mokestis nebus grąžinamas. 

10. Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

V. Vertinimas ir apdovanojimai  

Visiems atlikėjams ir jų pedagogams bus įteikti padėkos raštai. Geriausiai pasirodę  atlikėjai, kuriuos vertins 

autoritetinga komisija, bus apdovanoti laureatų diplomais. Geriausias (a) atlikėjas (a) bus apdovanotas 

konkurso Gran prix. 

VI. Organizatoriai 

VMM „Lyra“, Estrados specializacija. 

Festivalio-konkurso koordinatoriai:  

Gintaras Mameniškis (tel. + 370 670 10689) – Estrados specializacijos kuratorius, mokytojas metodininkas 

Rimantas Jurkonis (tel. + 370 686 86937) – mokytojas ekspertas 

Vytautė Pupšytė (+ 370 676 82422 ) – vokalo mokytoja 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 


