
     PATVIRTINTA 

Kupiškio meno mokyklos 

direktoriaus 2022 m. lapkričio 

10 d. įsakymu Nr. V-33 
   

VI-OSIOS RESPUBLIKINĖS VAIKŲ IR JAUNIMO VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ 

ŠVENTĖS-KONKURSO 

,,PASIIMSIU PAUKŠČIO BALSĄ“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Aktyvinti vaikų ir jaunimo vokalinių ansamblių veiklą. 

2. Sudaryti sąlygas naujų kolektyvų atsiradimui, tęstinumui, ugdyti jų meistriškumą, 

skatinti domėjimąsi vokaline muzika.  

3. Išrinkti ir paskatinti geriausius kolektyvus. 

 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS 

 

4. Vokalinių ansamblių konkursą-šventę „Pasiimsiu paukščio balsą“ nuo 2011 metų 

organizuoja Kupiškio meno mokykla.  

5. Konkurse-šventėje kviečiami dalyvauti mažieji vokaliniai ansambliai (duetai, 

tercetai, kvartetai) ir vokaliniai ansambliai (nuo 5 iki 12 dalyvių imtinai). 

6. Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMA 

 

7. Konkurso-šventės dalyviai atlieka 2 laisvai pasirinktus kūrinius (pageidautina 

skirtingo charakterio). Kūriniai gali būti atliekami a cappella ar su akompanimentu. Pritarti gali 

įvairūs instrumentai ar jų grupės. Garso stiprinimo aparatūra nebus naudojama. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

  

8. Vokalinių ansamblių konkursas-šventė vyks 2023 m. balandžio 6 d. 11.00 val. 

Kupiškio meno mokykloje (Gedimino g. 46, Kupiškis). Dalyvių registracija – nuo 10 val.  

9. Dalyviai skirstomi į grupes: 

A grupė Ikimokyklinio amžiaus vaikų ansambliai (iki 7 metų ) 

B grupė    Pradinių klasių moksleivių ansambliai (7-10 metų) 

C grupė   Pagrindinių klasių moksleivių ansambliai (11-14 metų) 

D grupė   Vyresniųjų klasių moksleivių ansambliai (15-19 metų)  

F grupė   Skirtingo amžiaus grupių moksleivių ansambliai  



10. Ansamblių amžiaus kategorija nustatoma pagal daugumos dalyvių amžių. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

11. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš renginio pradžią. 

12. Ansambliai bus vertinami pagal atliekamų kūrinių savitumą, atlikimo meninį lygį, 

sceninę kultūrą.  

13. Komisijos nariai savo mokinių nevertina. 

14. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

15. Geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais bei prisiminimo 

dovanėlėmis. 

16. Visiems kolektyvams ir jų mokytojams bus įteiktos padėkos už dalyvavimą 

konkurse. 

VII SKYRIUS 

ANKETŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

17. Dalyvių elektroninės anketos priimamos iki 2023 m. kovo 20 d 

18. Anketos formos pildomos internetu: 

https://forms.gle/3g62DbVsuatF1VBi7 

19. Konkurso dalyvio mokestis – 5 Eur (kiekvienam ansamblio dalyviui).  

20. Mokestį pervesti: Kupiškio meno mokykla, Gedimino g. 46, Kupiškis, įmonės 

kodas 191777764, AB „Šiaulių bankas“. Sąskaitos Nr. LT 807182900001130981 (pavedime 

nurodyti: Konkursui „Pasiimsiu paukščio balsą“ ir ansamblio pavadinimą). 

21. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas. 

22. Pateikdami dalyvavimo konkurse anketą, jūs sutinkate su konkurso organizatorių 

sąlygomis viešinti su konkursu susijusią informaciją įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose. 

23. Pageidaujantys konkurso dalyvių mokytojai bei koncertmeisteriai gauna 

kvalifikacijos kėlimo pažymas (kaina – 1,45 Eur). 

 

VIII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

24. Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti konkurso-šventės dalyvių 

pasirodymus, fotografuoti renginio metu ir laisvai disponuoti šia medžiaga. 

25. Renginio koordinatorės: 

Ritai Stankevičienei mob. tel. (8-687) 11889, el. p. rita.stanke@gmail.com  

Nidijai Sankauskienei mob. tel. (8-612) 3 0416, el. p. nidijasankauskiene@gmail.com  

 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 
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