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RESPUBLIKINIO PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SOLISTŲ IR KAMERINIŲ
ANSAMBLIŲ KONKURSO „AMABILE“ NUOSTATAI

1. Organizatorius, vieta, laikas 
      
      ●   Konkursą organizuoja Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla
      ●    Konkursas vyks 2019 m. kovo 14 d. 11.00 val. Ignalinos Miko Petrausko muzikos 

mokykloje,   Atgimimo g. 30  

2. Tikslai ir uždaviniai:

 Plačiau susipažinti su įvairių žanrų kamerine muzika, skatinti jos atlikimą Lietuvoje
 Plėtoti vaikų ir jaunimo muzikinę kultūrą
 Padėti atsiskleisti jauniems ir talentingiems atlikėjams bei kolektyvams
 Skatinti domėtis klasikine ir kita, turinčia išliekamąją vertę, muzika

3. Dalyviai – solistai; įvairūs kameriniai ansambliai, kurių sudėtyje yra bent vienas pučiamasis
instrumentas. Solistų ir kamerinių ansamblių koncertmeisteriai gali būti mokiniai, arba 
mokytojai.

4. Programa

      ●    Kiekvieno ansamblio programa susideda iš 2 skirtingų charakterių pjesių:

 Klasikinės muzikos ansambliams privalomas vienas Baroko arba Klasicizmo epochos 
kūrinys bei vienas Romantizmo arba modernus kūrinys

●    Lengvosios muzikos ansambliams privalomi du skirtingų charakterių kūriniai
      ●   Solistai programą atlieka mintinai 
      ●    Kameriniai ansambliai programą gali atlikti iš natų

5. Amžiaus grupės

 I grupė  –  iki 10 m.

 II grupė –  iki 12 m.

 III grupė – iki 15 m.

 IV grupė – iki 18 m.

 Ansamblio amžiaus grupė nustatoma pagal visų kamerinio ansamblio atlikėjų amžiaus 
vidurkį

6. Vertinimas ir apdovanojimai

 Konkurso dalyvių  pasirodymus vertins konkurso vertinimo komisija, kurios sudėtis bus 
paskelbta konkurso dieną

 Vertinimo komisijos sprendimai - galutiniai ir neginčijami



 Vertinimo komisija skirs specialias nominacijas už originaliausią ansamblio sudėtį bei 
stilistiškai  atliktą  epochos kūrinį 

 Kiekvienoje amžiaus grupėje I – III vietų laimėtojai bus apdovanojami diplomais, prizais

 Visi konkurso dalyviai  ir jų mokytojai  bus apdovanojami padėkos raštais 

7. Dalyvio mokestis ir paraiškos

 Konkurso dalyvio mokestis solistui – 5 Eur, kameriniam ansambliui  –  10 Eur 
 Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai
 Mokėti į Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos sąskaitą  LT45 7300 0101 2618 8971

AB „Swedbank“. Įstaigos kodas 190243661
 Mokant nurodyti: mokinio (ių) vardą (us), pavardę (es); kas moka (mokytojas ar mokykla);

konkurso pavadinimą
      Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2019 m. vasario 28 d. el. paštu:     
muzika@ignalina.lt
 Konkurso  nuostatus,  anketą  ir  kitą  informaciją  apie  konkursą  rasite  mokyklos  interneto

svetainėje www.muzika.ignalina.lm.lt 
 Konkurso dieną dalyvių registracija vyks nuo 09:00 iki 10:30 
 Konkurso dalyvių repeticijos koncertų salėje  - nuo 09:00 iki 10:30  
 Konkurso pradžia -  11:00

8. Konkurso dalyvių duomenų viešinimas

      ●    Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio (ės) atvaizdas (nuotraukose ar filmuotoje
vaizdo ir garso medžiagoje) ar jo dalis gali būti užfiksuojamas, atgaminamas, demonstruojamas ir 
kitokiu būdu naudojamas, įskaitant, bet neapsiribojant, (pa) skelbiamas konkurso interneto 
svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, stenduose, leidiniuose (pvz., informaciniuose 
lankstinukuose, laikraščiuose, straipsniuose ar kt.)
       ●   Asmens duomenys, kaip pavyzdžiui: vardas, pavardė, klasė, užimta vieta konkurse ar kt., 
visi kartu ar atskirai gali būti naudojami, įskaitant, bet neapsiribojant, (pa) skelbiami konkurso 
interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, stenduose, leidiniuose (pvz., informaciniuose 
lankstinukuose, laikraščiuose, straipsniuose ar kt.)

9. Konkurso koordinatoriai

Direktorė Birutė Paukštienė, tel.  (8 386) 36729; 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Čeponienė, tel. 8 686 87513; 
Pučiamųjų skyriaus vedėja Ugnė Čepulytė, tel. 8 627 67186 
Pučiamųjų skyriaus mokytojas Tomas Kochanka, tel. 8 657 83045
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 RESPUBLIKINIO PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SOLISTŲ IR KAMERINIŲ   

                 ANSAMBLIŲ KONKURSO „AMABILE“  DALYVIO ANKETA

1. Mokykla, telefonas, elektroninis paštas

2. Grupė I, II, III, IV (pabraukti)

3. Nurodyti ansamblio sudėtį (solistas, duetas, trio, kvartetas, kvintetas ir kt.)

4. Konkurso dalyvis (-iai)

Vardas, pavardė Gimimo data Klasė Instrumentas

5. Programa

Eil.
Nr.

Autorius (originalo kalba) Kūrinio pavadinimas Trukmė

6. Dalyvio (-ių) mokytojas (-ai)

7. Koncertmeisteris

P. S. Anketa pildoma didžiosiomis raidėmis.
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