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XIII-ojo Tarptautinio džiazo - populiariosios (artimos džiazui) muzikos jaunųjų atlikėjų  
festivalio-konkurso 

,,Elektrėnų žiburiukai 2021“ 
skirto Elektrėnų meno mokyklos 60 metų sukakčiai 

 

NUOSTATAI 
 

Tikslai ir uždaviniai 

Plėtoti vaikų ir jaunimo muzikinę kultūrą. 

Padėti atsiskleisti jauniems, talentingiems atlikėjams bei kolektyvams. 

Skatinti domėtis džiazo - populiariąja (artima džiazui) muzika. 

Organizatorius 

Elektrėnų meno mokykla. 

Dalyviai 

Visi pageidaujantys dalyvauti mokiniai (solistai, įvairių sudėčių ansambliai). 

Programa 

Privaloma atlikti du skirtingo charakterio džiazo - populiariosios (artimos džiazui) muzikos kūrinius. Renginio 

programa bus sudaryta pagal atlikėjų amžių, pradedant jauniausiais. 

Vertinimas 

Vertins autoritetinga komisija. Žiuri narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią. 

Visiems atlikėjams, jų mokytojams bei koncertmeisteriams bus įteikti padėkos raštai. Laureatai yra kviečiami 

dalyvauti Elektrėnų kultūros centro organizuojamame džiazo festivalyje „Jaunystė“. Šis festivalis 

organizuojamas kasmet vasaros pabaigoje (data yra visada tikslinama). Pirmasis Lietuvoje džiazo festivalis 

įvyko 1968 metais ir po keturiasdešimties metų pertraukos 2008 metais buvo atgaivintas. Jame visada garbingai 

pasirodo festivalio -konkurso „Elektrėnų žiburiukai“ laureatai. 

Bendrieji reikalavimai 

1. Festivalis-konkursas „Elektrėnų žiburiukai“ šiais metais vyks vaizdo įrašo formatu. Paraiškas, patvirtinimą 

apie sumokėtą dalyvio mokestį ir dalyvių sutikimus naudoti asmens duomenis atsiųsti 2021 m. gegužės mėn., 

bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 17 d.. 

2. Vaizdo įrašas turi būti atsiųstas be montažų (t. y. kūrinys atliekamas vientisai). Viso atlikimo metu rodomas 

bendras statiškas vaizdas, negalima fokusuoti ar keisti vaizdų. Akompanimento fonograma (įrašas, jei toks būtų 

naudojamas) turi būti be solinės partijos (minusinis). 

3. Visus vaizdo įrašus įkelti į YOUTUBE. Paraiškas su nuoroda YOUTUBE siųsti el. paštu 

elektrenuziburiukai@gmail.com 

4. Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka, kad konkurso organizatoriai tvarkytų ir naudotų paraiškoje pateiktus 

jų asmens duomenis konkurso viešinimo tikslais. Įrašai gali būti publikuojami Elektrėnų meno mokyklos 

interneto svetainėje, Facebook`o paskyroje ir žiniasklaidoje konkurso viešinimo tikslais. 

Festivalio - konkurso rezultatai skelbiami gegužės 28 dieną Elektrėnų meno mokyklos tinklapyje. 
www.elektrenumm.lt  

Vaizdo įrašo įkėlimas: Skiltyje PAVADINIMAS rašyti: kompozitoriaus vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą  

„Elektrėnų žiburiukai 2021“ 

Skiltyje APRAŠYMAS rašyti: atlikėjų vardus ir pavardes, mokytojo vardą ir pavardę, mokyklos pavadinimą. 

Matomumas įrašo – viešas. 

Dalyvio mokestis kiekvienam jaunajam atlikėjui (išskyrus koncertmeisterį mokytoją) 10 €. Visas išlaidas 

susijusias su pinigų perlaida apmoka pats dalyvis. 

Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 17 d. adresu: 

Elektrėnų meno mokykla. Rungos g. 5, Elektrėnai LT – 26110 

Paraišką sudaro: dalyvio anketa ir dokumentas, patvirtinantis mokesčio mokėjimą. 

Dalyvio anketą ir dalyvio mokestį patvirtinančio dokumento kopiją siųsti el. paštu 

elektrenuziburiukai@gmail.com  

Nuostatus ir anketą galima rasti internetinėje svetainėje www.elektrenumm.lt  
 

Dalyvio mokestį privaloma sumokėti iki 2021 gegužės 17 d., dalyviui neatvykus - mokestis negrąžinamas. 
 

Rekvizitai: Elektrėnų meno mokykla, į. k 190681211 Rungos g. 5, Elektrėnai. 

LUMINOR bankas, b.k. 40100, a.s. LT514010042402860960 

 

Koordinatoriai: Evaldas Petkevičius tel. Nr. (8 615) 50182, Virginijus Skudas,  

      Elektrėnų meno mokyklos sekretorės tel. Nr. (8 528) 39816, (8 606) 13031 

http://www.elektrenumm.lt/
http://www.elektrenumm.lt/


 

 

XIII-ojo Tarptautinio džiazo muzikos - populiariosios (artimos džiazui) jaunųjų atlikėjų  

Festivalio-konkurso  

„Elektrėnų žiburiukai 2021“  
skirto Elektrėnų meno mokyklos 60 metų sukakčiai 

DALYVIO ANKETA 
 

Siųsti - elektrenuziburiukai@gmail.com  

 
DALYVIS, DALYVIAI (Pilnas vardas ir pavardė, klasė. Būtina nurodyti amžių, nes renginio 

programa bus sudaryta pagal atlikėjų amžių, pradedant jauniausiais. Ansambliai įtraukiami į programą 

pagal ansamblio narių amžiaus vidurkį, jį suskaičiuosim mes). 

 

 

 

 

MOKYTOJAS, MOKYTOJAI (vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

KONCERTMEISTERIS ansamblyje grojantis mokytojas ar kt. (vardas ir pavardė) 

 

 

TELEFONAS ir el. paštas 

 

 

MOKYKLA (tame tarpe gali būti ir formaliojo ugdymo), MOKYKLOS (jei atlikėjai yra iš 

skirtingų mokyklų), STUDIJA, KLUBAS IR KT. 

 

 

PROGRAMA: (Nurodykite pilną kompozitoriaus vardą ir pavardę, tikslų kūrinio pavadinimą originalo kalba)  

1. 

 

2. 

 

 

DALYVIO MOKESTIS – 10 € (kiekvienam ansamblio dalyviui, išskyrus dalyvių mokytojus ir 

mokytoją koncertmeisterį). 
 

 


