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IX TARPTAUTINIS 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ TAUTINIAIS INSTRUMENTAIS  
NUOTOLINIS KONKURSAS „MUZIKOS BURTAI 2020“ 

 
NUOSTATAI  

 
BENDROSIOS NUOSTATOS  

IX tarptautinio jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais nuotolinio konkurso 
„MUZIKOS BURTAI 2020“ (toliau vadinamo konkursu) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, 
dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, laureatų apdovanojimą, konkurso įgyvendinimą. 

 IX tarptautinis jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas „MUZIKOS 
BURTAI 2020“, vykdomas nuotoliniu būdu, yra nemokamas.  
 
KONKURSO ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI 

 Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, liaudies instrumentų metodinės grupės 
mokytojai.  
 
KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Plėtoti mokinių muzikavimo instrumentu saviraišką, atskleidžiant jų individualumą 
2. Ugdyti jaunąją tautinių muzikos instrumentų atlikėjų, mylėtojų kartą. 
3. Skatinti šalies bei užsienio muzikos ir meno mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, 

suteikti galimybę dalintis profesine patirtimi. 
 
KONKURSO DALYVIAI 

Konkurse kviečiami dalyvauti pradinio muzikinio ugdymo 2 klasės mokinai, grojantys 
kanklėmis, kokle, kanele, kantele, bandūra ir 2 - 3 klasės birbynininkai, lumzdelininkai. 
 
KONKURSO SĄLYGOS 

2 klasės mokiniai, grojantys kanklėmis, kokle, kanele, kantele, bandūra, mintinai atlieka 
vieną pasirinktą pjesę (iš trijų, paruoštų konkursui, pjesių): 
Pranas Stepulis (1913 - 2007) Polkutė „Šok, tėveli“, atliekame mišriuoju kankliavimo būdu;  
Heinrich Wohlfahrt (1797 - 1883) Etiudas „Mergaitės šokis“, pirštiniu kankliavimo būdu; 
Heinrich Wohlfahrt (1797 - 1883) Etiudas „Kaimiškas šokis“, pirštiniu kankliavimo būdu; 
Visi kūriniai atliekami su kartojimais. 
 

 2 ir 3 klasės birbynininkai, lumzdelininkai mintinai atlieka du kūrinius: 
1.  laisvai pasirinkta pjesė;  
2.  privaloma pjesė – pasirinkti vieną iš keturių, konkursui paruoštų, pjesių: 
Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Balio Dvariono „Skrido uodas“; 
S. Lukaniuk - „Pasaka“;  
Richard Rodgers - „Do Re Mi“;  
Tomas Leiburas - „Pirma nuotaika“ iš ciklo „Trys nuotaikos“.  
 
Privalomas pjeses konkursui rasite priede „Kankliu natos 2020.zip“ ir „Birbynes natos 2020.zip“. 
 
 



LAIKAS IR VIETA 
Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu. Atlikėjų vaizdo įrašų nuorodos siunčiamos iki 

2020 m. lapkričio 28 d. el. paštu: muzikosburtai@gmail.com. 
 
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

Konkurso dalyviai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 
kūrinio techninis atlikimo meistriškumas; artistiškumas; atlikimo įtaigumas; atlikėjo sceninė kultūra.  
Vertinimo komisiją sudaro organizatoriai. 
Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 
Vertinimo komisija pateiktus vaizdo įrašus vertins iki 2020 m. gruodžio 5 d. 
Dalyviai, pagal surinktą vertinimo balų skaičių, apdovanojami padėkos raštais, I, II, III vietos laureato 
diplomais. 
Konkurso dalyvių rezultatai bus skelbiami gruodžio 6 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos 
mokyklos internetinėje svetainėje https://www.jkacinsko.lt/ 
Padėkos raštai ir laureato diplomai bus išsiųsti dalyvio anketoje nurodytu mokytojo el. pašto adresu.  
 
PARAIŠKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ TEIKIMO TVARKA 

Konkurso dalyvio anketos ir atlikėjų vaizdo įrašų nuorodos priimamos iki 2020 m. 
lapkričio 28 dienos el. paštu: muzikosburtai@gmail.com.  
Atlikėjo vaizdo įrašas turi būti vientisas, nemontuotas, filmuotas vienu metu be įrašo pauzių. Atlikėjas 
vaizdo ekrane filmuojamas visu ūgiu su instrumentu. Vaizdo įraše, prieš atlikdamas konkursinę 
programą, atlikėjas prisistato – pasako savo vardą, pavardę, atliekamo kūrinio pavadinimą. 
Išsamesnę informaciją apie vaizdo įrašo pateikimą rasite priede ZIP kartu su natomis „Birbynes natos 
2020.zip“. 
Atsiųsta anketa patvirtina, kad sutinkate, jog Jūsų filmuota medžiaga gali būti talpinama į Klaipėdos 
Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos internetinę svetainę, Facebook paskyrą 
 
KONKURSO KOORDINATORIAI  
Loreta Tumanovienė (kanklių mokytoja ekspertė),  
Mob. tel. +370-615-95630, el. paštas: tumanoloreta@gmail.com 
Anatolijus Tumanovas (birbynės, lumzdelio mokytojas ekspertas), 
Mob. tel. +370-615-61183, el. paštas: anatolijust@gmail.com 

 
______________________________ 


