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I RESPUBLIKINIO VACLOVO PAKETŪRO
KANKLIŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO 2021
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2021 m. I respublikinio Vaclovo Paketūro kanklių atlikėjų konkurso nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, konkurso etapus, vertinimą, laureatų apdovanojimą,
konkurso įgyvendinimą.
2. Konkurso vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Liaudies instrumentų dalykų
mokytojų metodinė grupė.
3. Konkurso partneriai: lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“, Lietuvos
muzikų sąjunga.
4. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto
svetainėje www.karoliniskiumm.lt, el. paštu vpkonkursas2021@gmail.com.
5. Konkursas vyks 2021 m. gegužės 29 d. nuotoliniu būdu.
II. TIKSLAS
6. Skatinti jaunąją kartą pažinti iškilaus kompozitoriaus kūrybą kanklėms, pagerbti ir įamžinti
Vaclovo Paketūro atminimą.
III. UŽDAVINIAI
7. Surengti I respublikinį Vaclovo Paketūro kanklių atlikėjų konkursą ir sudaryti sąlygas aukštą
motyvaciją turinčių mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti.
8. Ugdyti jaunųjų kanklių atlikėjų meninį skonį, propaguoti ir skatinti mokinių solinį
muzikavimą, tobulinti solinio grojimo meistriškumą, atskleisti individualius gebėjimus.
9. Atpažinti gabius mokinius, įvertinti konkurse dalyvavusių atlikėjų meninį pasiruošimą, išrinkti
geriausius atlikėjus.
10. Dalintis patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą su šalies meninio ugdymo mokyklomis.
IV. DALYVIAI
11. Respublikiniame konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų
kanklių dalyko mokiniai. Dalyvių atrankas į konkursą rengia meninio ugdymo mokyklos.
12. Konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus kategorijas. 2021 m. gegužės 29 d. faktinis dalyvio
amžius turi atitikti konkurso amžiaus kategoriją:
A grupė: 8 – 10 metų (imtinai);
B grupė: 11 – 13 metų (imtinai);
C grupė: 14 – 15 metų (imtinai);
D grupė: 16 – 18 metų (imtinai).
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V. PROGRAMOS REIKALAVIMAI
13. Konkurso dalyvių programą sudaro du skirtingo charakterio kūriniai, atliekami solo arba su
mokytoju koncertmeisteriu: vienas iš jų turi būti laisvai pasirinktas Vaclovo Paketūro kūrinys
kanklėms, kitas – transkribuotas, pritaikytas kanklėms baroko arba klasicizmo epochos kūrinys.
14. Programos trukmė: A grupė – iki 5 min., B grupė – iki 7 min., C grupė – iki 10 min., D grupė
– iki 15 min.
VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
15. Konkurso dalyvių pasirodymas turi būti nufilmuotas stabiliai nejudančia, horizontalia kamera
arba mobiliuoju telefonu.
16. Atlikėjo vaizdo įrašas turi būti vientisas, nemontuotas.
17. Atlikėjas turi būti matomas visu ūgiu su instrumentu.
18. Vaizdo įrašo išsaugota nuoroda turi būti nukopijuojama ir įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio
paraiškoje. Keliant vaizdo įrašą į YouTube, pavadinimo skiltyje būtina nurodyti mokinio vardą,
pavardę, grupę, atliekamo kūrinio autoriaus (vardą, pavardę) ir kūrinio pavadinimą.
VII. KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
19. Atlikėjus vertins komisija. Komisijos vertinimo balai bus sumuojami, rezultatai galutiniai ir
neskundžiami.
20. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. Didžiausią balų skaičių surinkę
atlikėjai bus apdovanojami prizais bei laureato arba diplomanto diplomais.
21. Dalyviams ir juos paruošusiems mokytojams bus išsiųstos padėkos elektroniniu paštu, kuris
nurodytas dalyvio paraiškoje.
VIII. DALYVAVIMO SĄLYGOS
22. Dalyvio anketa ir tėvų/globėjų sutikimas prisegami priede (priedas Nr. 1, Nr. 2). Dalyvio
anketą, tėvų/globėjų sutikimą ir dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą atsiųsti el.
paštu vpkonkursas2021@gmail.com iki 2021 m. gegužės 16 d.
23. Dalyvio mokestis – 7 Eur (neatsiuntus įrašo, dalyvio mokestis negrąžinamas). Konkurso
dalyvio mokestis mokamas į lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ sąskaitą
iki 2021 m. gegužės 16 d. Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė bei paskirtis:
konkursas „I respublikinis Vaclovo Paketūro konkursas“.
Įmokos rekvizitai:
Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“
Įmonės kodas 191952854
Senoji g. 9, Didžiosios Riešės k.,
Riešės sen. Vilniaus r. sav. LT-14261
Sąsk. Nr. LT35 7044 0600 0353 8222
AB SEB bankas, kodas 70440.
24. Informacija apie konkursą teikiama:
tel.: 8 679 55466 (mokytoja Rūta Budrytė), 8 679 50395 (mokytoja Aušrinė Ulinskaitė),
el. paštu vpkonkursas2021@gmail.com .
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos svetainėje adresu www.karoliniskiumm.lt.
__________________________________

