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I TARPTAUTINIS VIRTUALUS ŠOKIO  IR MUZIKOS ATLIKĖJŲ 

FESTIVALIS – KONKURSAS “IDĖJŲ MUGĖ 2021“ 

LIETUVA, ROKIŠKIS 

                                               

 

 

MUZIKINĖS DALIES FESTIVALIO - KONKURSO NUOSTATAI 

 

I  FESTIVALIO-KONKURSO ORGANIZATORIAI 

1. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyrius. 

II FESTIVALIO - KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2. Suteikti galimybę Choreografijos, muzikos ir meno mokyklų Choreografijos skyrių 

mokiniams grojantiems įvairiais muzikos instrumentais bei besimokantiems vokalo, dalyvauti 

festivalyje - konkurse, skatinti muzikos mokytojų kūrybingumą bei tobulinti atlikėjų sceninį 

meistriškumą. 

III FESTIVALIO - KONKURSO DALYVAVIMO SĄLYGOS 

3. Festivalyje - konkurse gali dalyvauti visų choreografijos, muzikos ir meno mokyklų                              

Choreografijos skyrių mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais bei besimokantys vokalo. 

4. Festivalio-konkurso dalyviai turi atlikti po vieną laisvai pasirinktą kūrinį.  

5. Kūriniai atliekami mintinai. 

IV FESTIVALIO - KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Visi norintys dalyvauti festivalyje - konkurse, turi atsiųsti vaizdo  įrašą  bei užpildytą 

konkurso dalyvio anketą, su nurodytais apmokėjimo rekvizitais el. p.  

 choreografijarok@gmail.com    nuo 2021 m. vasario 17 d. iki 2021 m. kovo 20 d.  

7. Įrašai siunčiami per Wetransfer programą arba patalpinus Youtube kanale ir atsiuntus  

vaizdo įrašo nuorodą. Užpildydami paraišką sutinkate, kad dalyvių asmens duomenys ir atvaizdai 

bus naudojami neatlyginamai ir skelbiami viešai mokyklos internetinėje svetainėje.  

8. SVARBU! Vaizdo įrašas, anketa ir apmokėjimo ataskaita turi būti atsiųsti tame pačiame 

elektroniniame laiške. 

 

https://mail.inbox.lt/compose?to=%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Choreografijos%20skyrius%20Roki%C5%A1kis%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22%20%3Cchoreografijarok%40gmail.com%3E


V AMŽIAUS GRUPĖS 

9. Šiame festivalyje - konkurse grojantys muzikos instrumentu ar besimokantys vokalo, 

dalyviai  skirstomi į amžiaus grupes: 

                             A – 7-10 m. 

                             B – 11-14 m.                       

                 C – 15-18 m. 

 

VI FESTIVALIO-KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS 

 

10. Festivalio muzikos instrumento dalyvių pasirodymus vertins  3 narių vertinimo komisijai, 

kuriai   pirmininkaus  Rokiškio   J.  Tūbelio  progimnazijos  muzikos  mokytojas  –  metodininkas 

R. Tamošiūnas. 

11. Geriausiai pasirodę dalyviai gaus diplomus: 

Ryškiausias pasirodymas 

Muzikaliausias pasirodymas 

Artistiškiausias pasirodymas  

Originaliausias pasirodymas 

 

VII FESTIVALIO - KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS BEI APDOVANOJIMAI 

12. Festivalio - konkurso dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2021 m. kovo 20-

25 d. Rezultatai bus paskelbti 2021 m. kovo 26 d. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 

Choreografijos skyriaus internetinėje svetainėje. Visi festivalio - konkurso   dalyviai, jų mokytojai, 

koncertmeisteriai  apdovanojami padėkos raštais, kurie bus išsiųsti el. paštu. 

 

VIII DALYVIO MOKESTIS 

13. Festivalis - konkursas mokamas:  atlikėjo mokestis - 3 eurai, muzikinio ansamblio - 5 

eurai. Mokestis pervedamas į sąskaitą, kurioje nurodoma mokėjimo paskirtis, į el. laišką kartu su  

registracijos anketa prašome prisegti mokėjimo ataskaitą pdf arba jpg formatu. 

14. Dalyvio mokestis mokamas: 

A/s:              LT 734010051005439133 

Bankas:        Luminor Bank AS 

Gavėjas:       Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla   

Į/k:               190253584   

Paskirtis: (būtina nurodyti):  Idėjų mugė    

 



IX FESTIVALIO KOORDINATORIAI 

15. Festivalio - konkurso koordinatoriai Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 

choreografijos skyriaus muzikos instrumento mokytoja – metodininkė Ona Vigėlytė, el. p.    

 onvigel@gmail.com, tel. +370 698 89 500 ir mokytojas - metodininkas Algis Bagdonas,  el. p. 

algisbag@gmail.com, tel. +370 614 48 374.                          

X REKOMENDACIJOS FESTIVALIO - KONKURSO VAIZDO ĮRAŠUI 

16. Apranga tvarkinga, estetiška, sceninė.  

17. Rekomenduojama festivalio vaizdo įrašą įrašyti koncertinėje aplinkoje, nesant tokiai 

galimybei, pasirūpinti vaizdo įrašo vietos aplinka. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas nuo pradžios 

iki pabaigos  be sustojimų ir montažo bei negali būti sukurtas ne anksčiau kaip 2020 metais.   

18. Rekomenduojama atkreipti dėmesį į įrašo garso bei vaizdo kokybę. 

XI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Visa informacija apie festivalį - konkursą https://mm.rokiskis.lm.lt/ CHOREOGRAFIJOS 

SKYRIUS  ir  Facebook. 

                                      _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

https://mail.inbox.lt/compose?to=%22onvigel%22%20%3Convigel%40gmail.com%3E
https://mail.inbox.lt/compose?to=%22algisbag%22%20%3Calgisbag%40gmail.com%3E
http://choreografijarok.lt/
http://choreografijarok.lt/


Pasirenkamojo muzikos instrumento ir vokalo  

festivalio- konkurso nuostatų   

Priedas 1 

       

 

 

VIRTUALUS ŠOKIO IR MUZIKOS ATLIKĖJŲ FESTIVALIS - KONKURSAS 

“IDĖJŲ MUGĖ 2021“ 

A N K E T A (SOLISTAS) 

Vardas  

Pavardė  

Gimimo data  

Mokymosi metai  

Instrumentas ar vokalas  

Mokykla  

Mokytojo vardas, 

pavardė 

 

Telefonas, el. paštas  

Koncertmeisterio 

vardas, pavardė 

(jei yra) 

 

 

Programa: 

Kompozitorius, 

kūrinys  

 

 

 

 

Nuoroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasirenkamojo muzikos instrumento ir vokalo  

festivalio- konkurso nuostatų   

Priedas 2 

 

 

 

VIRTUALUS ŠOKIO IR MUZIKOS ATLIKĖJŲ FESTIVALIS - KONKURSAS 

“IDĖJŲ MUGĖ 2021“ 

A N K E T A (ANSAMBLIS) 

1. Vardas  

Pavardė  

Gimimo data  

Mokymosi metai  

2. Vardas  

Pavardė   

Gimimo data  

Mokymosi metai  

3. Vardas  

Pavardė  

Gimimo data  

Mokymosi metai  

Muzikos 

instrumentai,vokalas 

 

Mokykla  

Mokytojo (-ų)   

vardas (-ai),  

pavardė (-ės) 

 

 

Telefonas, el. paštas  

Koncertmeisterio vardas, 

pavardė (jei yra) 

 

 

Programa 

  Kompozitorius, kūrinys 

  Nuoroda 

 

 


