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I-ASIS TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS 

„LAUDATE PUERI“, SKIRTAS  

KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS 30 – MEČIUI PAMINĖTI 

 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. I-ojo tarptautinio jaunųjų dainininkų konkurso „Laudate pueri“ (toliau – Konkurso) nuostatai 

reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius, laiką, dalyvavimo sąlygas, organizavimo vykdymą, vertinimą, 

laureatų apdovanojimą. 

2. Konkursą organizuoja Kauno sakralinės muzikos mokykla. 

3. Konkursas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų mokiniai – solistai, 

ansambliai, chorai. 

5. Atsiųsta dalyvio anketa patvirtina, kad esate susipažinę ir sutinkate su konkurso nuostatomis ir 

sąlygomis.  

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

 6. Puoselėti krikščioniškojo ir akademinio dainavimo tradicijas. 

 7. Skatinti mokinių domėjimąsi menine saviraiška, ugdant jų poreikį sakraliajam giedojimui bei 

akademiniam vokaliniam menui. 

 8. Atskleisti mokinių kūrybiškumą, meninį individualumą bei atlikimo meistriškumą. 

 9. Ugdyti sceninę patirtį. 

 10. Skatinti Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų mokinių ir jų pedagogų  kūrybinį 

bendradarbiavimą, profesinės patirties sklaidą. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

 11. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes pagal kategoriją ir amžiaus grupę: 

Kategorija Amžiaus grupė 

 A B C D 



Solistas Iki 6 metų 

amžiaus 

vaikai 

7-10 metų amžiaus 

mokiniai 

11-14 metų 

amžiaus mokiniai 

15-19 metų 

amžiaus mokiniai 

Ansamblis (duetas, 

tercetas ar kitos sudėties 

kolektyvas iki 12 asmenų) 

Iki 6 metų 

amžiaus 

vaikai 

7-10 metų amžiaus 

mokiniai 

11-14 metų 

amžiaus mokiniai 

15-19 metų 

amžiaus mokiniai 

Choras Iki 6 metų 

amžiaus 

vaikai 

7-10 metų amžiaus 

mokiniai 

11-14 metų 

amžiaus mokiniai 

15-19 metų 

amžiaus mokiniai 

12. Ansamblis arba choras priskiriamas amžiaus grupei pagal vidutinį kolektyvo narių amžių.  

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS IR VAIZDO ĮRAŠO PATEIKIMAS 

 

 13. Konkursas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. balandžio 2-15 d.  

 14.  Konkurso dalyviai mintinai atlieka laisvai pasirinktą sakralios muzikos kūrinį (nuo liturginės giesmės 

iki krikščioniškos dainos formos). Pasirodymo trukmė iki 5 min. 

 15. Konkursui dalyviai pateikia atlikto kūrinio vaizdo įrašą, nufilmuotą nuo pradžios iki pabaigos – be 

montažo ir sustojimų.  

16. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia, horizontalia kamera. Įraše turi matytis 

atlikėjas visu ūgiu.  

17. Pageidautina koncertinė dalyvio apranga.  

18. Savo vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje 

mokosi, „YouTube“ platformoje.  

19. Keliant įrašą į „YouTube“ platformą pažymėkite neįtraukti į sąrašą („Unlisted“) ir skirta vaikams 

(„Yes, it’s made for kids“).  

20. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius (originalo kalba) bei 

tikslus kūrinio pavadinimas.  

21. Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę, taip pat koncertmeisterio vardą, pavardę 

(jei kūrinys atliekamas su koncertmeisterio ar jo paruoštos fonogramos / įrašo pritarimu).  

22. Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.  

23. Konkurso dalyvio mokestis: 

solistui  – 5 Eur, 

ansambliui – 3 Eur vienam kolektyvo nariui, 

chorui – 2 Eur vienam kolektyvo nariui. 

24. Konkurso dalyviai nustatytos formos paraišką dalyvauti konkurse gali pateikti iki 2021 m. 

balandžio 1 d.: 

 24.1. elektroniniu paštu laudatepuerikonkursas@gmail.com atsiųsti dalyvio paraišką (Konkurso 

nuostatų 1 priedas) ir Konkurso dalyvio mokestį patvirtinantį banko pavedimo kvitą,  

24.2. arba užpildyti dalyvio registracijos anketą adresu  https://forms.gle/jDYNHqSbNdK3ZozR6 

 

Mokėjimo rekvizitai:  

 Gavėjas: Kauno sakralinės muzikos mokykla  

 Įmonės kodas 190144834 

 Adresas: M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas 

Banko sąskaita LT534010042502147020  

mailto:laudatepuerikonkursas@gmail.com
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SWIFT: AGBLLT2XXXX  

 IBAN: LT714010051004563647 

 Banko kodas 40100 

 Bankas Luminor Bank AB 

 Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti -Vardas Pavardė parama konkursui Laudate pueri. 

 Dalyvio mokestį galima mokėti už kelis dalyvius ir/ar kolektyvus vienu banko pavedimu. 

V. VERTINIMO KOMISIJA IR APDOVANOJIMAI 

 

 25. Dalyvių pasirodymus vertina kompetentinga vokalo pedagogų bei atlikėjų komisija.  

26. Dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus: muzikalumą, artistiškumą, kūrinio atlikimo meistriškumą, 

atlikėjo sceninę kultūrą.  

 27. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų (I,II,III laipsnio) ir diplomantų diplomais kiekvienoje 

kategorijoje. Visi konkurso dalyviai, jų pedagogai bei koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais. Komisijos 

sprendimu dalyviams gali būti skiriamos papildomos nominacijos (už originalų dainos atlikimą, už įtaigiausią 

kūrinio interpretaciją ir kt.). 

28. Vertinimo komisija pateiktus vaizdo įrašus vertins 2021 m. balandžio 2-14 dienomis. 

29. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. balandžio 15 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos 

internetinėje svetainėje.  

30. Laureato diplomai ir padėkos raštai bus išsiųsti per tris darbo dienas po rezultatų paskelbimo dalyvio 

anketoje nurodytu mokytojo el. pašto adresu.  

 31. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

         

32. Dalyvio tėvai (globėjai) ir dalyviai turi būti susipažinę su Konkurso nuostatais ir sutikti, kad konkurso 

organizatoriai oficialioje mokyklos interneto svetainėje bei mokyklos facebook puslapio paskyroje publikuotų 

dalyvio vardą, pavardę, dalyvio pasiekimus, konkurso metu darytas nuotraukas bei vaizdo įrašus be jokio 

užmokesčio. Už tai atsakingas mokinį konkursui ruošęs mokytojas.   

33. Projekto koordinatorė - dainavimo mokytoja metodininkė Jurgita Žilinskaitė (tel. +370 682 30289, el. 

paštas laudatepuerikonkursas@gmail.com ). 
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