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II-OJO RESPUBLIKINIO SKRABALININKŲ FESTIVALIO – KONKURSO ,,PAMARIO 

ŽIRGELIAI“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. II-ojo respublikinio skrabalininkų festivalio-konkurso „Pamario žirgeliai“  (toliau – 

Konkursas)  nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, programą, konkurso organizavimo, konkurso 

dalyvių paraiškų pateikimo tvarką, konkurso dalyvių vertinimo ir skatinimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras. 

3. Konkurso partneriai: 

3.1. LMTA Klaipėdos fakultetai; 

3.2. Tautinės muzikos asociacija ,,Trimitatis“; 

3.3. Skrabalininkas Regimantas Šilinskas. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Populiarinti muzikos atlikimą skrabalais. 

5. Plėtoti jaunųjų atlikėjų muzikinio ugdymo galimybes. 

6. Atrasti talentingus jaunuosius atlikėjus ir ansamblius, bei skatinti juos. 

7. Skatinti ir inicijuoti naujų kūrinių skrabalams solo ir ansambliams atsiradimą. 

8. Skatinti tarpmokyklinį mokytojų, moksleivių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant 

aukštesnio muzikavimo lygmens. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

9. Muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, konservatorijų, jaunimo saviraiškos centrų bei 

savarankiškai pasiruošę moksleiviai. 

10. Dalyvių kategorijos:  

10.1. solistai (A), kuriems akompanuoja vienas instrumentas; 

10.2. solistai (B), kuriems akompanuoja instrumentinis ansamblis;  

10.3. ansambliai (C), kurių  sudėtyje yra skrabalai. 

11. Solistai pagal amžių skirstomi į grupes: 

11.1. A I  BI grupė – iki 9 metų; 

11.2. A II  BII grupė 10-13 metų; 

11.3. A III  B III grupė 14-16 metų. 

11.4. A IV B IV grupė 17-19 metų. 

11.5. B I B II B III B IV kategorijoje akompanuoti gali ne tik  tautinių instrumentų ansambliai. 

11. 12. Dalyvių skaičius  - nuo 3 iki 7. Skrabalininkas atlieka vedančias partijas. 

13. C kategorijoje dalyvauja įvairūs ansambliai. Skrabalai - privalomas instrumentas 

ansamblio sudėtyje.  Skrabalais nebūtina atlikti vedančias partijas. Amžius ir dalyvių skaičius 

neribojamas. 

Visų kategorijų dalyviams negalima naudotis fonogramomis. 

 

IV. KONKURSO PROGRAMA 

  

14. A I ir B I dalyviai atlieka po du kūrinius: 

14.1. A II ir B II dalyviai atlieka po tris kūrinius, vienas iš jų privalomas - 
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,,Per virvutę“- m. Alg. Kirilauskas; 

14.2. A III ir B III dalyviai atlieka po tris kūrinius, vienas iš jų privalomas - 

,,Lietuviška polka“- m. J. Čelkauskas; 

14.3. AIV ir B IV dalyviai atlieka po tris kūrinius, vienas iš jų privalomas  - 

,,Ispaniškas šokis“- m. A.Polonskij. 

15. C dalyviai atlieka po du kūrinius. 

16. Programos atlikimo laikas: 

16.1. A I ir B I grupė – iki 4 min. 

16.2. A II ir B II grupė   5-7 min. 

16.3. A III ir B III grupė   8-10 min. 

16.4. A IV ir B IV grupė 10-15 min. 

16.5. C grupė – iki 10 min. 

 

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

17. Konkurso dalyvių pasirodymus vertina komisija. 

18. Komisijos nariai savo mokinių nevertina, tokiu atveju du balsus turi komisijos 

pirmininkas. 

19. Komisijos pirmininkas skelbia konkurso laureatus. 

20.  Vertinimo komisijos sprendimai ir vertinimai – galutiniai ir neapskundžiami. 

21. Vertinimo kriterijai: 

21.1. Meninis ir techninis programos atlikimas; 

21.2. Muzikalumas, artistiškumas, įtaigumas, sceninė kultūra. 

21.3. Autoriaus nuorodų taikymas atliekant kūrinius. 

22. Visi dalyviai, laureatai, jų mokytojai bei koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais, 

diplomais: 

22.1. A  I ir B I visi dalyviai apdovanojami  padėkos raštais. 

22.2. A II, A III, A IV ir B II, B III, B IV dalyviai, surinkę didžiausią balų skaičių, skelbiami 

konkurso laureatais. 

22.3. C kategorijos dalyviai (ANSAMBLIAI) apdovanojami padėkos raštais, nominacijomis. 

  

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

23. Skrabalininkų festivalis - konkursas ,,Pamario žirgeliai” vyks 2020 m. kovo 21 d. 

Klaipėdoje. 

24. Konkurso pradžia -12 val. 

25. Konkurso vieta – LMTA Klaipėdos fakultetų salė (K.Donelaičio 4 ). 

26. Repeticijų laikas bus paskelbtas iš anksto. Preliminarus repeticijų laikas - kovo 

20d.(pagal dalyvių pageidavimą) ir 21d.8.00 -11.30 val. 

27. Papildomą informaciją teikia organizacinės grupės nariai: 

27.1. Mokytoja Rima Spalinskienė, 861120639, el.p.: rima.spalinskiene@gmail.com 

27.2. Mokytojas Irmantas Mikalonis, 865632145, el.p.: imikalonis@yahoo.com 

28. Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai. 

29. Konkurso organizacinis mokestis: 

29.1. A kategorijoje – 15 eurų; 

29.2. B kategorijoje – 5 eurų vieno dalyvio mokestis. 

29.3. C kategorijoje – 5 eurų vieno dalyvio mokestis. Nuo 11 dalyvių  ir daugiau -3 eurų vieno 

dalyvio mokestis. 

30. Konkurso organizavimo mokestis mokamas pavedimu į Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centro sąskaitą Nr. LT447180500003142656, AB „Šiaulių bankas“, b. k.71805, nuo 

2020 m. sausio 2 d. iki sausio 31 d.   

mailto:rima.spalinskiene@gmail.com
mailto:imikalonis@yahoo.com
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VII.  PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

31. Paraiškas pateikti elektroniniu paštu mokytojai Rimai Spalinskienei el. pašto adresas 

rima.spalinskiene@gmail.com 

32. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2020 m.sausio31d. d. Patvirtinimas bei kvietimai bus 

atsiųsti po paraiškų pristatymo. 

33.  Prašome atsiųsti: 

33.1. solisto ar ansamblio spalvotą skaitmeninę nuotrauką; 

33.2. trumpą solisto ar ansamblio veiklos aprašymą; 

33.3. solisto gimimo datą (metai, mėnuo, diena); 

33.4. konkurse atliekamų kūrinių natas; 

33.5. sutikimą tvarkyti mokinio asmens duomenis ( mokinio vardas, pavardė, gimimo data, 

nuotrauka) konkurso metu. 

 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Kovo 20 d. organizuojamas respublikinis seminaras ,,Mokymo groti skrabalais 

metodikos ir repertuaro aktualijos“. Norintys dalyvauti ir skaityti pranešimus, prašau iš anksto 

informuoti. 

35. Informacija apie  Konkursą ir seminarą bus skelbiama Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centro internetinėje svetainėje www.kjc.lt  ir www. Facebook.com/ Trimitatis. 
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II RESPUBLIKINIO SKRABALININKŲ FESTIVALIO – KONKURSO 

 ,,PAMARIO ŽIRGELIAI“ 

Klaipėda 

2020-03-21 
 

 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

1.Solisto vardas ir pavardė, gimimo metai, 

mėnuo, diena. 

 

 

2.Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, 

telefonas, el. paštas. 

 

 

3.Solistą paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacinė kategorija, telefono 

nr. ir el. paštas. 

 

 

4. Ansamblio vadovo, koncertmeisterio 

vardas pavardė, kvalifikacinė kategorija. 

 

 

5.Nurodyti pasirinktą kategoriją ir grupę. 

 

 

6.Jei pasirinkta B ir C kategorija, nurodyti 

tikslų dalyvių skaičių. 

 

 

7.Programos kūrinių pavadinimai ir autoriai. 

 

 

8.Programos atlikimo laikas. 

 

 

9.Pageidavimai ( kiek kėdžių...) 
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