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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA 
Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų nuotolinis 

festivalis 
 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  2021 m. Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų nuotolinio festivalio nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, konkurso etapus, vertinimą, laureatų 

apdovanojimą, konkurso įgyvendinimą. 

2. Konkurso vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Gitaros dalykų mokytojų 

metodinė grupė. 

3.  Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto svetainėje 

www.karoliniskiumm.lt , el. paštu  gitarufestivalis@gmail.com. 

4. Konkursas vyks 2021 m. gegužės 21 d. virtualioje aplinkoje.  

 

II. TIKSLAS 

 

5. Populiarinti muziką, atliekamą gitara (akustine, klasikine, elektrine), bei skatinti šiuolaikinės ir 

klasikinės gitaros dialogą.  

 

III. UŽDAVINIAI 

 

6.  Vienoje erdvėje apjungti skirtingų žanrų jaunuosius gitaristus: nuo klasikos ir flamenko iki džiazo 

ir roko muzikos. 

7.  Ugdyti moksleivių artistinius, muzikinius gebėjimus bei muzikinį skonį. 

8.  Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikimo meistriškumą. 

9.  Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą bei pedagogų dalijimąsi profesine patirtimi. 

 

IV. DALYVIAI 

 

10.  Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų gitaros dalykų mokiniai.  

11.  Dalyviai skirstomi į dvi grupes: A – solistai, B – gitarų ansambliai. Galimi mišrūs ansambliai, 

kurių sudėtyje būtų gitara. 

12. A grupės dalyviai (solo) atlieka laisvai pasirinktą kūrinį, trukmė iki 4 minučių: solo arba su 

akomponuojančia grupe, ar su fonograma. 

13.   B   grupės dalyviai (ansamblis) atlieka laisvai pasirinktą kūrinį, trukmė iki 10 minučių. 

 

V. FESTIVALIO EIGA 

 

14. Festivalis bus transliuojamas vaizdo įrašo pavidalu, surenkant visų dalyvių vaizdo įrašus į vieną, 

kuris bus patalpintas YouTube platformoje, be viešos prieigos (angl. ,,Unlisted“) (pamatyti vaizdo 

įrašą būtų galima tik turint nuorodą), bei patalpinamas mokyklos Facebook grupėje. 

 

 

http://www.karoliniskiumm.lt/
mailto:karoliniskiugitaros@gmail.com


VI. APDOVANOJIMAI 

 

15. Festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais, kuriuos bus galima atsiimti Vilniaus       

Karoliniškių muzikos mokyklos raštinėje po nurodytos festivalio datos.  

 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

16.  Festivalio dalyvio mokesčio nėra. 

17.  Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalio dalyviai turi pateikti 

dalyvio paraišką-anketą bei kartu atsiųsti YouTube nuorodą su vaizdo įrašu iki 2021 m. gegužės 

15 d. el. paštu gitarufestivalis@gmail.com; 

18.  Festivalio dalyvis privalo iki 2021 m. gegužės 15 d. atsiųsti paraišką bei kokybišką vaizdo įrašą, 

kuriame jis matytųsi pilnu kadru (matosi dalyvio rankos, veidas, gražus arba tiesiog tvarkingas fonas). 

Tie patys reikalavimai taikomi ir ansambliams.  

19.  Vaizdo įrašas turi būti nesuspaustas ir tinkamas redagavimui. 

20.  Esant nekokybiškam vaizdo įrašui, festivalis pasilieka teisę atsisakyti dėti tokį vaizdo įrašą į 

bendrą festivalio Video. 

21.  Iki nurodytos datos dalyvis privalo atsiųsti vaizdo įrašą per bet kokią viešą failų dalinimosi 

platformą (pvz. Dropbox, Wetransfer ir t.t.) arba atsiųsti YouTube nuorodą. 

Dalyviai, siunčiantys nuorodas į vaizdo įrašą, taip pat turėtų siųsti nuorodą gavėjui 

gitarufestivalis@gmail.com . 

22.  Kilus neaiškumams, kreipkitės į festivalio kuratorius. Informacija apie festivalį teikiama: tel.  

8-602-01606 (mokyt. M. Majorov) arba 8-602-55936 (mokyt. D. Lingytė),  el. p.: 

karoliniskiumm@gmail.com (mokyt. A. Žitkauskas), mokyklos svetainėje 

http://www.karoliniskiumm.lt . 

 

VIII. FESTIVALIO KURATORIAI 

 

23.  Aldona Skruibytė, Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;  

Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Mindaugas Paulikas, vyr. mokytojas;  

Antanas Žitkauskas, Gitaros dalykų metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas;  

Martin Majorov, mokytojas; Danguolė Lingytė, mokytoja. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Dalyvavimas Festivalyje reiškia dalyvių sutikimą, kad nuotolinio renginio filmuota (fotografuota) 

medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo 

apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, 

socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

25. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 

 

 

__________________________________ 
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