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III-IOJO RESPUBLIKINIO SKRABALININKŲ  KONKURSO ,,PAMARIO ŽIRGELIAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. III-iojo respublikinio  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. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija; 

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 

profesionalesnio 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. ansambliai (B), ne mažiau kaip keturi atlikėjai, grojantys tautiniais ar  kitais  

instrumentais, kurių sudėtyje yra privalomas instrumentas skrabalai, atliekantis solines partijas.  

11. Visų kategorijų dalyviams negalima naudotis fonogramomis. 

12. Atlikėjai pagal amžių skirstomi į grupes: 

12.1. solistai (A): 

12.1.1. A I  grupė – iki 9 metų; 

12.1.2. A II   grupė 10-13 metų; 

12.1.3. A III   grupė 14-16 metų; 

12.1.4. A IV  grupė 17-19 metų; 

12.2. ansambliai (B):  

12.2.1. A I  grupė – iki 9 metų; 

12.2.2. A II   grupė 10-13 metų; 

12.2.3. A III   grupė 14-16 metų; 

12.2.4. A IV  grupė 17-19 metų; 

12.2.5. A V grupė, kai ansamblyje daugiau nei 7 atlikėjai, gali būti įvairaus amžiaus. 
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IV. KONKURSO PROGRAMA 

13. A I  dalyviai atlieka po 3 kūrinius, vienas iš jų privalomas N. J. Živkovič. Polka. 

14. A II  dalyviai atlieka po tris kūrinius, vienas iš jų privalomas A. Bražinskas. aranž. V. 

Klišys.  Pjesė. 

15. A III  dalyviai atlieka po tris kūrinius, vienas iš jų privalomas J. Bramsas. Vengrų šokis 

Nr.5. 

16. A IV  dalyviai atlieka po tris kūrinius, vienas iš jų privalomas K. Dakenas. ,,Gegutė“. 

17. Programos atlikimo laikas: 

17.1. solistai: 

17.1.1. A I  grupė – iki 4 min.; 

17.1.2. A II  grupė   5-7 min.; 

17.1.3. A III grupė   8-10 min.; 

17.1.4. A IV  grupė 10-20 min.; 

17.2. ansambliai: visų grupių dalyviai atlieka po du skirtingo charakterio kūrinius. 

 

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

18. Konkurso dalyvių pasirodymus vertina komisija. 

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

20. Komisijos pirmininkas skelbia konkurso laureatus. 

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

22. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus ir programą. 

23. Vertinimo kriterijai: 

23.1. meninis ir techninis programos išpildymas; 

23.2. muzikalumas, artistiškumas, įtaigumas, sceninė kultūra; 

23.3. autoriaus nuorodų laikymasis atliekant kūrinius; 

23.4. ansambliškumas, originalumas. 

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

nominacijomis, diplomais. Daugiausia komisijos balų surinkę atlikėjai ar ansambliai vertinami 

GRAND PRIX. 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

25. Konkursas ,,Pamario žirgeliai” vyks 2023 m. vasario 25 d. Klaipėdoje. 

26. Konkurso pradžia -12 val.  

27. Konkurso vieta – Stasio Šimkaus konservatorija. 

28. Repeticijų laikas bus paskelbtas iš anksto. Preliminarus repeticijų laikas 2023 vasario 25 

d. 9.00 -11.30 val. 

29. Papildomą informaciją teikia organizacinės grupės nariai: mokytoja Rima Spalinskienė, 

8 611 20639, el.p.: rima.spalinskiene@gmail.com ir mokytojas Irmantas Mikalonis, 8 656 32145, 

el.p.: imikalonis@yahoo.com. 

30. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai. 

31. Jei bus reikalinga nakvynė, prašome iš anksto pranešti. 

32. Konkurso organizacinis mokestis: 

32.1. A kategorijoje – 15 eurai; 

32.2. B kategorijoje – 5 eurai (vieno ansamblio dalyvio mokestis). 

33. Konkurso organizavimo mokestis mokamas pavedimu į Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centro sąskaitą Nr.LT447180500003142656, AB „Šiaulių bankas“,  b. k.71805, nuo 2023 m. 

sausio 2 d. iki sausio 16 d.   

 

VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

mailto:rima.spalinskiene@gmail.com
mailto:imikalonis@yahoo.com
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34. Paraiškas pateikti elektroniniu paštu mokytojai Rimai Spalinskienei 

rima.spalinskiene@gmail.com 

35. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. sausio 16 d. Patvirtinimas bei kvietimai bus 

atsiųsti po paraiškų pristatymo. 

36. Kartu su paraiška prašome atsiųsti: 

36.1. solisto ar ansamblio spalvotą skaitmeninę nuotrauką (reikalinga programėlei); 

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

36.3. dalyvio mokėjimo pavedimo kopiją; 

36.4. sutikimą dėl leidimo fotografuoti, filmuoti. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. 2023 m. vasario 25 d. organizuojama respublikinė metodinė diena ,,Mokymo groti 

skrabalais metodikos ir repertuaro aktualijos“. Bus nurodytas registracijos adresas, atsiųsti 

pažymėjimai. Informacija apie Konkursą bus skelbiama Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

tinklalapyje www.kkljc.lt. 
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