
     PATVIRTINTA 

     Biržų Vlado Jakubėno 

     muzikos mokyklos direktoriaus 

     2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu  

     Nr. VK-66 

     (nauja redakcija 2022 m. sausio 3 

     d. įsakymo Nr. VK- 

      

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS  
I -OJO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (toliau – Konkurso organizatorius) I respublikinio 

jaunųjų dirigentų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo sąlygas.  

2. Respublikinį jaunųjų dirigentų konkursą organizuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 

(toliau – Mokykla) įgyvendindama 2020–2022 metų mokyklos strateginį ir 2021/2022 m. m.  

ugdymo planus.  

3. Konkursas skirtas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 65 įkūrimo metinėms paminėti.  

4. Konkurso partneriai: Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Lietuvos chorų sąjunga, Biržų rajono 

savivaldybė.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas - puoselėti chorinio dainavimo ir dirigavimo tradicijas. 

6. Uždaviniai: 

6.1.Skatinti mokinių domėjimąsi dirigavimo disciplina; 

6.2. populiarinti domėjimąsi chorine muzika ir įprasminti Mokyklos atminimą;  

6.3. skatinti chorinio dainavimo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalykinės ir 

pedagoginės patirties sklaidą. 

 

III SKYRIUS 

DALYVAVIMO SĄLYGOS  

 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai, kurie mokosi muzikos ir meno mokyklose, menų 

gimnazijose.  

8. Mokiniai skirstomi į dvi grupes, pagal dirigavimo disciplinos mokymosi trukmę: 
8.1. A grupė – 1-eri mokymosi metai (tik I turas);  
8.2. B grupė – 2-eji ir daugiau mokymosi metų (I ir II turas).   
 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA  

 
9. Konkursas vyks 2022 m. balandžio 2 d. 11 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, 

adresu: Kęstučio g. 6, LT - 41174 Biržai, tel.: (8 450) 32 947, el. p.: birzai.muzika@gmail.com, 

svetainė internete: http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt; 

9.1. Dalyvių registracija vyks 2022 m. balandžio 2 d. iki 10.30 val.  Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokykloje, adresu: Kęstučio g. Biržai. 

10. Konkurso dalyvių paraiškos: 
10.1. Konkurso dalyvių paraiškos teikiamos iki 2022 m. sausio 17 d.; 
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10.2. Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos google nuorodos (arba ją 

nukopijuokite į google paieškos laukelį) https://forms.gle/phr5U8vWn8SsCPZs8 
arba užpildytą formą – 1 priedas, sutikimą dėl filmavimo, fotografavimo – 2 priedas ir mokėjimą 

patvirtinantį dokumentą siųsti iki 2022 m. sausio 17  d. el. p.: birzai.muzika@gmail.com; 
Konkursas vyks dviem turais.  

11. I turas.  
11.1.Dalyvis (A ir B) diriguoja 2 kūrinius prie instrumento. Abu kūriniai a cappella. Vienas 

privalomas, antras – laisvai pasirinktas;  
11.2. atmintinai fortepijonu paskambina  laisvai pasirinktą savo antrąjį kūrinį; 
11.3. A cappella padainuoja  pasirinktą lietuvių liaudies dainą (ne iš 11.4-ojo punkto); 

11.4. privalomi kūriniai I ture, pasirinktinai: 
A grupė: 
1) M. K. Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina „Anksti rytą kėliau“; 

B grupė: 
1) M. K. Čiurlionio  harmonizuota lietuvių liaudies daina „Oi lekia, lekia“; 
12. II turas.  
12.1. Dirigavimas prie choro (diriguoja tik B grupės mokiniai); 

12.2. iliustruos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras; 
12.3. privalomi diriguoti kūriniai II ture: 
1) Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Per tamsią naktelę“; 
13. Esant pandeminei situacijai ar karantinui, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro 

rekomendacijas, Konkursas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. Konkurse dalyviai dalyvautų 

nuotoliniu būdu, atsiųsdami vaizdo įrašus.  Apie nuotolinio Konkurso organizavimo sąlygas, esant 

Force majure situacijai, Konkurso dalyviai bus informuoti asmeniškai. 

 

V SKYRIUS  

KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI  

 

14. Konkursą vertina Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. 

15. Konkurso vertinimo kriterijai: techniniai gebėjimai, kūrinių interpretacija, stiliaus perteikimas, 

artistiškumas. 

VI SKYRIUS 
APDOVANOJIMAI 

 

16. Atlikėjai ir juos parengę mokytojai apdovanojami laureatų diplomais, padėkos raštais.  

17. Konkurso data ir laikas gali keistis atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro rekomendacijas dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir pandemijos.  
 

VII SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

18. Pateikdami vaizdo įrašą Konkursui, dalyviai prisiima atsakomybę už jo originalumą.  

19. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaizdo įraše naudojamų muzikinių kūrinių 

autorių teisių.  

20. Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises Konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti jų 

kūrinius populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant Konkurso vaizdo įrašų publikavimą 

internetinėje erdvėje.  

21. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo medžiagoje matomų 

nepilnamečių atvaizdų. 

22. Visi Konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis) ir kartu perduodami 

organizacijos atstovų ar dalyvių ar bet kurių fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektai) asmens 

duomenis, patvirtina, kad informavo duomenų subjektus, kad jų duomenys bus perduodami Biržų 

https://forms.gle/phr5U8vWn8SsCPZs8
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Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, kokiais tikslais ir pagrindais, supažindino duomenų subjektus su 

jų teisėmis bei informavo, kad daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą jie gali rasti Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos privatumo politikoje 

https://www.muzikosmokykls.puslapiai.lt.asmensduomenuapsauga.lt). Bendraudami su duomenų 

subjektu Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla laiko, kad jis yra informuotas apie vykdomą jo 

asmens duomenų tvarkymą (BDAR 14 str. 5 d. (a)). 
23. Konkurso dalyvių pateikti duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi Konkurso 

organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie Konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką 

ir viešą paskelbimą), statistikos tikslais. Asmens duomenų valdytojas – Konkurso organizatorius 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla. 

24. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie įgyvendinamus 

projektus gali būti naudojami Konkurso viešinimo tikslais. 

25. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo 

komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami ir 

kitoms organizacijoms (Konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su Konkurso organizavimu 

ir/ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini. 

Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi Konkurso organizavimo 

ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip 

pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo 

asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų 

reikalavimų. 
 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Konkurso organizatorius – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla: 

26.1. Viktorija Morkūnienė, chorinio dainavimo mokytoja metodininkė, Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokykla, tel. +370 650 21979;  
27. Dalyvio mokestis: 

27.1. Konkurso dalyviai perveda 12 eurų Konkurso organizatoriui. 

27.2. Mokestį galima sumokėti pavedimu: bankas Luminor, sąskaitos numeris LT77 4010 0413 0005 

0129. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „I  respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, dalyvio vardas, 

pavardė“. 

28. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti Konkurso sąlygas. 
29. Dalyvavimas šiame Konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis.  

30. Konkurso organizatoriai ir mokytojai, kurių mokiniai dalyvaus Konkurse, gaus Biržų švietimo 

pagalbos tarnybos pažymas.  

 

 

_____________________________ 
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Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos  

I–ojo respublikinio jaunųjų dirigentų  

konkurso nuostatų 

1 priedas  

 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS I–OJO RESPUBLIKINIO  

JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSO   

DALYVIO ANKETA 

 

(pildoma didžiosiomis raidėmis kompiuteriu) 
 

Mokinio vardas, pavardė  

Mokinio amžius  

Mokykla, klasė  

Mokytojo vardas ir pavardė, dalykas, 

kvalifikacinė  kategorija 

 

Koncertmeisterio vardas ir pavardė, 

kvalifikacinė kategorija 

 

Konkurso grupė  

I turo dirigavimo programa  

I turo atliekama solo daina  

II turo pasirinktas diriguoti kūrinys prie 

choro (B grupės dalyviams) 

 

Apmokėjimas Pavedimu 

 

Anketas siųsti iki 2022 m. sausio 17 d. el. p.: birzai.muzika@gmail.com. 
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Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos  

I–ojo respublikinio jaunųjų dirigentų  

konkurso nuostatų 

2 priedas  

 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA  

SUTIKIMAS  

_____________ 

(data) 

DĖL NEPILNAMEČIO VAIKO DALYVAVIMO I-AJAME RESPUBLIKINIAME  

JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ  KONKURSE  

IR VIEŠO FILMUOTOS MEDŽIAGOS SKELBIMO 

 

_____________________________________________ 

Mokinio (-ės) vardas, pavardė, gimimo data 

 

Mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) ______________________________________________ 

   (vardas, pavardė) 

 

Mokinys ar jo tėvai, globėjai, rūpintojai (kiti įstatyminiai atstovai) pasirašydami nurodo, kad: 

 Sutinka 

(parašas) 

Nesutinka 

(parašas) 

kad mokinys būtų fotografuojamas, filmuojamas ar daromi garso 

įrašai Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyksiančio I-ojo 

respublikinio jaunųjų dirigentų Konkurso organizavimo metu 

viešinimo ir populiarinimo tikslais ir ši medžiaga viešai skelbiama 

mokyklos interneto svetainėje, socialinėje paskyroje, spaudoje. 

  

1. Mokinys arba jo tėvai (kitų įstatyminiai atstovai) patvirtina, kad jiems yra žinoma apie teisę bet 

kuriuo metu atšaukti šį savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio atlikto duomenų 

tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. 

2. Vaiko atstovai patvirtina, jog turi visus būtinus įgaliojimus ar sutikimus pasirašyti šį sutikimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo. 

3. Duomenų valdytojas: Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, juridinis asmens kodas 

190547931, adresas Kęstučio g. 6, Biržai, elektroninio pašto adresas: birzai.muzika@gmail.com 

 

 
______________________________________________________ 

(sutikimą pildžiusio tėvo (globėjo rūpintojo) vardas, pavardė, parašas) 
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