
 

PATVIRTINTA 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus  

2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-7 

 

 

III RESPUBLIKINIO NUOTOLINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO 

„KARALIŠKASIS BAROKAS – 2022“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. III respublikinio nuotolinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Karališkasis Barokas – 

2022“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, 

dalyvavimo sąlygas, vertinimą, laureatų apdovanojimą, konkurso vykdymą.  

2. Konkursą organizuoja Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrius. 

3. Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu ir yra nemokamas. 

4. Konkurso organizatoriai pasilieka visas teises į Konkurso audio ir video įrašus, jų 

transliacijas bei publikacijas (straipsnius, recenzijas, nuotraukas ir pan.) spaudoje be atlygio 

konkurso dalyviams neribotam laikui.  

5.  Atsiųsta dalyvio anketa patvirtina, kad sutinkate su Konkurso nuostatomis 

ir sąlygomis. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Skatinti mokinius domėtis Baroko epochos instrumentine, vokaline muzika. 

7. Sudaryti galimybes muzikos ir meno mokyklų mokiniams aktyviai dalyvauti 

koncertinėje – konkursinėje veikloje. 

8. Išplėsti mokyklų meninio ugdymo veiklos ribas pasitelkiant informacinių 

technologijų priemones. 

9. Skatinti muzikos ir meno mokyklų mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, 

gerosios patirties sklaidą, stiprinti ryšius tarp mokyklų. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

10. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniai – 

solistai (išskyrus specializuotų meno/muzikos mokyklų bei konservatorijų mokiniai). 
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11. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių. 

12. Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas pagal mokymosi klases ir instrumentus: 

Klasė Fortepijonas Styginiai 
Pučiamieji 

Mušamieji 
Akordeonas 

Liaudies 

instrumentai 
Vokalas 

1 – 2 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E – 1 F – 1 

3 – 4 A – 2 B – 2 C – 2 D – 2 E – 2 F – 2 

5 – 6 A – 3 B – 3 C – 3 D – 3 E – 3 F – 3 

7 – 8 A – 4 B – 4 C – 4 D – 4 E – 4 F – 4 

9 – 12 A – 5 B – 5 C – 5 D – 5 E – 5 F – 5 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS IR VAIZDO ĮRAŠO PATEIKIMAS 

 

13. Konkursui atliekamas mintinai vienas laisvai pasirinktas Baroko epochos kūrinys 

(su akompanimentu arba fonograma, išskyrus jei kūrinys parašytas  instrumentui solo). 

14. Konkursui dalyviai pateikia atlikto kūrinio vaizdo įrašą, nufilmuotą nuo pradžios 

iki pabaigos – be montažo ir sustojimų.  

15. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia, horizontalia kamera. Įraše 

turi matytis atlikėjas visu ūgiu ir su instrumentu. Nekokybiški vaizdo įrašai nebus priimami. 

16. Koncertinė dalyvio apranga ir estetiška aplinka. 

17. Elektroninės dalyvių paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 12 d. (imtinai) 

https://forms.gle/eUUSn5HUMu2v4LHz6 (styginių, pučiamųjų, mušamųjų, akordeono, liaudies 

instrumentų, vokalo),  https://forms.gle/KvQk8KcnVwydffGt6 (fortepijono). 

18. Savo vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina asmeninėje arba ugdymo 

įstaigos, kurioje mokosi, „YouTube“ platformoje. 

19. Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“). 

20. Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“). 

21. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius 

(originalo kalba) bei tikslus kūrinio pavadinimas. 

22. Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę, taip pat 

koncertmeisterio vardą, pavardę (jei kūrinys atliekamas su koncertmeisterio ar jo paruoštos 

fonogramos pritarimu). 

23. Vaizdo įrašą pateikti be atlikėjo prisistatymų, papildomų užrašų, efektų, specialių 

užsklandų. 

24. Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje. 

 

https://forms.gle/eUUSn5HUMu2v4LHz6
https://forms.gle/KvQk8KcnVwydffGt6
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V SKYRIUS 

DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

25. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

Komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

26. Dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus: muzikalumą, artistiškumą, kūrinio 

atlikimo meistriškumą, atlikėjo sceninę kultūrą. 

27. Konkurso dalyvių vaizdo įrašai viešai skelbiami 2022 m. vasario 21–26 d. 

gimnazijos internetinėje svetainėje https://vyturys.kaunas.lm.lt/muzikos-skyrius/ . 

28. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2022 m. vasario 26 d. „YouTube“ kanale 

„Karališkasis Barokas – 2022“ ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus puslapyje 

https://vyturys.kaunas.lm.lt/muzikos-skyrius/ . 

29. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III laureatų, diplomantų 

diplomais, mokytojai ir koncertmeisteriai padėkos raštais. Jie bus įkelti svetainėje 

https://vyturys.kaunas.lm.lt/muzikos-skyrius/ . 

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIUS 

 

30. Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrius. 

31. Konkurso kuratorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Labanauskienė 

(el. paštas reda.labanauskiene@gmail.com, mobilaus tel. Nr. +370 616 00321). 

32. Konkurso koordinatorė – fleitos mokytoja metodininkė Gailė Markevičienė 

(el. paštas vgghj2003@gmail.com, mobilaus tel. Nr. +370 687 95778). 

 

________________________ 
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