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I RESPUBLIKNIO MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIŲ 

KONKURSO „BŪGNŲ MUZIKA“ 

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Respublikinio mušamųjų instrumentų ansamblių konkurso „Būgnų muzika“ nuostatai 

(toliau – konkursas) reglamentuoja tikslus ir uždavinius, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą ir 

laureatų apdovanojimą. 

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mušamųjų instrumentų 

ansamblių mokiniai. Konkursas vyks Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje, 

Statybininkų pr. 5, Klaipėda. 
 

KONKURSO ORGANIZATORIAI  

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos pučiamųjų ir mušamųjų skyriaus 

mokytojas metodininkas Večeslav Krasnopiorov. 

Klaipėdos Eduardo Balsio  menų gimnazijos  pučiamųjų ir mušamųjų skyriaus vyr. 

mokytoja Ingrida Kurienė. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos, Gargždų muzikos mokyklos, Skuodo meno 

mokyklos mušamųjų instrumentų mokytojas metodininkas Mykolas Eiva. 
 

KONKURSO  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

• Ugdyti mokinių ansamblinio grojimo įgūdžius, plėtoti jų meninę saviraišką.  

• Išskirti gabiausius atlikėjus ir paskatinti koncertinei veiklai.  

• Puoselėti ir propaguoti mušamųjų muzikos instrumentų žanrą. 

• Plėsti mušamųjų instrumentų ansamblių repertuarą. 

• Plėtoti muzikos (meno) mokyklų pedagogų kompetencijas, dalykinius ryšius.  

 

KOKNKURSO DALYVIAI  

Konkurso dalyviai skirstomi į grupes:  

A grupė 1–4 klasės (kūrinių trukmė iki 6 min.);  

B grupė 5–8 klasės (kūrinių trukmė iki 8 min.);  

C grupė 9–12 klasės (kūrinių trukmė iki 10 min.); 

D grupė Mišri grupė 1–12 klasės (kūrinių trukmė iki 12 min.).  

E grupė 5-12 klasių mokiniai lankantys muzikos (meno) mokyklą  pirmus arba antrus metus 

(kūrinių trukmė iki 10 min.). 

Konkurse gali dalyvaut melodinių ir ritminių mušamųjų instrumentų ansambliai: duetai, 

tercetai, kvartetai, kvintetai ir t.t. 

 

KONKURSO PROGRAMA 

Mušamųjų instrumentų ansamblių dalyviai atlieka du laisvai pasirinktus skirtingo 

charakterio kūrinius mintinai. 
 

  



KONKURSO KRITERIJAI, VERTINIMAI APDOVANOJIMAI  

Vertinimo kriterijai: tikslus ansamblio kūrinių teksto atlikimas, meistriškumas, 

kūrybiškumas, originalumas, emocionalumas, sceninė išraiška, instrumentų įvaldymas, garso estetika 

ir kokybė, kūrinio charakterio atskleidimas. 

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija.  

Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.  

Atlikėjai apdovanojami Grand Prix, I, II ir III laipsnio laureatų diplomais, padėkos raštais.  
 

KONKURSO TVARKA IR SĄLYGOS 

Konkursas vyks 2023 m. balandžio 19 d., Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos 

mokykloje (Statybininkų pr. 5, Klaipėda).  

Registracija nuo 9.00–11.00 val. 

Konkurso pradžia 11.00 val.  

Fonograma, akompanimentas kitais instrumentais, pavyzdžiui: klavišiniais, pučiamaisiais, 

styginiais instrumentais neleidžiamas.  

Mokytojai gali akompanuoti konkurso dalyviams, tačiau kūrinių partijos negali būti solinės 

ar pagrindinės. 

Konkurso nuostatus ir dalyvio paraišką rasite Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos 

mokyklos www.jkacinsko.lt tinklapio skiltyje „KONKURSAI“. 

 
DALYVIO MOKESTIS IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

Dalyvio stojamasis mokestis 15 EUR (dalyvis sumokėjęs ansamblio mokestį, dalyvaudamas 

keliuose ansambliuose papildomo mokesčio nemoka)  

Paraiškos formos nuoroda: https://forms.gle/ZQb21XFjyniCAAG3A  

Paraiškas siųsti iki 2023 m. kovo 19 d.  
 

Mokėjimo rekvizitai: 

Gavėjo sąskaita: LT097180500002142343 

Gavėjas: Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla 

Įmonės kodas:190453866 

Mokėjimo paskirtis: „Būgnų muzika“, dalyvio vardas, pavardė 
 

KONKURSO KOORDINATORIUS 

Večeslav Krasnopiorov, tel. +370 675 37992, el. pašto adresas bugnumuzika@gmail.com 

__________________________ 
 


