
 

 

 

  

 

II – OJO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO 

„GENIUS ARTS“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso ,,GENIUS ARTS“ (toliau – Konkursas) nuostatai yra 

parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių, olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymu ISAK Nr. 574. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja: konkurso tikslą, uždavinius, programos reikalavimus, dalyvio mokestį, 

konkurso organizavimo, registracijos, vertinimo, apdovanojimų tvarką. 

II. KONKURSO TIKSLAS  

3. Konkurso tikslas – skatinti jaunuosius atlikėjus domėtis lietuvių kompozitorių kūryba, didinti 

profesionaliojo scenos meno sklaidą ir prieinamumą regionuose bei plėsti jaunųjų atlikėjų konkursinės ir 

koncertinės veiklos galimybes. 

4. Uždaviniai:  

4.1. Skatinti konkurso dalyvius į konkursinę programą įtraukti lietuvių kompozitorių kūrinius; 

4.2. Rengti viešas konkurso perklausas; 

4.3. Suorganizuoti konkurso laimėtojų koncertinį turą po Lietuvą. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

5. Konkurse gali dalyvauti muzikos, meno ir kitų mokyklų mokiniai ir studentai. 

6. Konkurso dalyviai skirstomi į penkias kategorijas: 

I kategorija – pianistai; 

II kategorija – vokalistai;  

III kategorija – pučiamieji instrumentai; 

IV kategorija – styginiai instrumentai; 

V kategorija – akordeonininkai. 

7. Kiekviena kategorija skirstoma į keturias amžiaus grupes pagal tai, kokio amžiaus dalyvis bus 

konkurso dieną, t. y. 2022 m. lapkričio 25 d. 

 

A grupė iki 9 m. (imtinai) 

B grupė 10 - 13 m. (imtinai) 

C grupė 14 - 18 m. (imtinai) 

D grupė 19 - 25 m. (imtinai) 

IV. KONKURSINĖ PROGRAMA 

8. Visoms kategorijoms taikomi reikalavimai pagal amžiaus grupę: 

Grupė Programa Trukmė 

A grupė 2 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas lietuvių kompozitoriaus kūrinys) 

Iki 6 min 



9. Programa atliekama atmintinai. 

10. Skatiname į programą įtraukti lietuvių kompozitorių kūrinius. Už juos bus skiriami specialūs prizai.  

11. Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą jam viršijus nurodytą programos trukmės laiką. 

V. DALYVIO MOKESTIS 

12. Dalyvio mokestis 30 Eur (dalyviui neatvykus ar dėl kokių nors kitų priežasčių nedalyvavus 

konkurse mokestis negrąžinamas). 

13. Dalyvio mokestis gali būti sumokamas dviem būdais: 

 1) Pavedimu į organizatoriaus banko sąskaitą: 

VšĮ GENIUS ARTS 

Atsiskaitomoji sąskaita: LT76 7044 0600 0774 1270 

AB SEB BANKAS 

Įmonės kodas: 302679033 

Pavedimo paskirtis: DALYVIO MOKESTIS, dalyvio vardas, pavardė, kategorija, amžiaus 

grupė 

2) Įsigyjant dalyvio mokesčio kuponą www.geniusarts.lt internetinėje parduotuvėje, pirkimo 

pastabose nurodant dalyvio vardą, pavardę, kategoriją, amžiaus grupę. 
14. Dalyvio mokestį mokant pavedimu – mokestis pervedamas iki 2022 m. lapkričio 10 d. 17:00 val., 

o kuponas, įsigytas internetinėje parduotuvėje, turi būti apmokėtas ne vėliau kaip 2022 m. lapkričio 9 d. 

17:00 val. 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

15. Konkurso organizatorius – Viešoji įstaiga ,,GENIUS ARTS“. 

16. Konkurso partneris – Švenčionių rajono Pabradės meno mokykla. 

17. Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 25 – 26 dienomis Švenčionių rajono Pabradės meno mokykloje 

(adresas: Vilniaus g. 8, Pabradė, Švenčionių r.). 

18. Darbotvarkė: 

• Lapkričio 25 d. 8:00 val. – 10:00 val. – tą dieną pasirodysiančių dalyvių registracija; 

• Lapkričio 25 d. 10:00 val. – konkurso atidarymo ceremonija; 

• Lapkričio 25 d. 10:15 val. – konkurso perklausų pradžia; 

• Lapkričio 26 d. 8:00 val. – 10:00 val. – tą dieną pasirodysiančių dalyvių registracija; 

• Lapkričio 26 d. 10:00 val. – konkurso perklausų pradžia; 

• Lapkričio 26 d. po perklausų – laureatų koncertas, konkurso GRAND PRIX rinkimai.  

• Rezultatai skelbiami po kiekvienos kategorijos atskirai. 

19. Konkurso programa, repeticijų ir pasirodymų grafikas bus išsiųstas elektroniniu paštu kiekvienam 

dalyviui / jį užregistravusiam asmeniui. 

20. Visuomenės informavimo tikslais konkurso metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl 

konkurso dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Konkurso nuotraukos ir vaizdo 

įrašai gali būti skelbiami renginio organizatoriaus interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bei 

platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse informuojant apie konkursą. 

B grupė 2 arba 3 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas lietuvių kompozitoriaus kūrinys) 

Iki 10 min 

C grupė 2 arba 3 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas lietuvių kompozitoriaus kūrinys) 

Iki 15 min 

D grupė 2 arba 3 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas lietuvių kompozitoriaus kūrinys) 

Iki 20 min 

http://www.geniusarts.lt/


21. Jeigu šalyje bus įvestas karantinas ir / ar bus uždrausti panašaus pobūdžio renginiai, konkursas vyks 

nuotoliniu būdu. Tokiu atveju konkurso organizavimo tvarka bus paskelbta atskiru pranešimu. 

VII. REGISTRACIJOS TVARKA 

22. Visi, norintys dalyvauti konkurse, turi užpildyti dalyvio anketą ir sumokėti dalyvio mokestį. 

23. Konkurso nuostatus, dalyvio anketą ir reikiamą informaciją rasite www.geniusarts.lt . 

24. Užpildyta dalyvio anketa ir dalyvio mokesčio pavedimo kopija (arba internetinės parduotuvės 

užsakymo įvykdymo numeris) siunčiamas elektroniniu paštu info@geniusarts.lt iki 2022 m. lapkričio 10 d. 

17:00 val. Vėliau atsiųsti dokumentai nebepriimami. 

 

VIII. VERTINIMO TVARKA 

25. Konkurso dalyvių pasirodymus vertina kompetentinga žiuri. Žiuri sprendimai yra galutiniai ir 

neskundžiami. Žiuri nariai bus pristatyti konkurso atidarymo ceremonijoje. 

26. Konkurso dalyviai bus vertinami kiekvieno žiuri nario 100 balų sistemoje. Žiuri nariai vertina pagal 

penkis kriterijus: įtaiga, išraiškingumas, stilius, technika ir muzikinis tekstas. Visų konkurso dalyvių 

surinktų balų vidurkiai bus skelbiami viešai po rezultatų paskelbimo ceremonijos. Po rezultatų paskelbimo 

kiekvienas dalyvis turės teisę pabendrauti su komisijos nariais, užduoti klausimus, išgirsti argumentus dėl 

įvertinimo. 

IX. APDOVANOJIMAI 

27. Visi dalyviai gauna dalyvio diplomus, jų mokytojai – padėkos raštus. 

28. Kiekvienoje amžiaus grupėje renkami ir rėmėjų dovanomis apdovanojami pirmos, antros ir trečios 

vietos laimėtojai, o diplomantai – diplomais. 

29. Kiekvienoje kategorijoje renkama po vieną GRAND PRIX laimėtoją. Kiekvienas GRAND PRIX 

laimėtojas gauna 50 eurų piniginį prizą. Žiuri nariai pasilieka teisę neskirti GRAND PRIX laimėtojo, jei 

toje kategorijoje nei vienas iš dalyvių nesurinko 95 ar daugiau balų vidurkio. 

30. Iš visų GRAND PRIX laimėtojų, žiuri narių sprendimu, renkamas viso konkurso nugalėtojas. 

Piniginis prizas – 100 eurų. Viso konkurso nugalėtojas renkamas 2022 m. lapkričio 26 d., gyvai pasirodžius 

visų kategorijų GRAND PRIX nugalėtojams. 

31. Už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį specialųjį prizą ir 50 eurų piniginę premiją 

įsteigia VšĮ ,,Genius Arts“.  

32. Pagrindinis konkurso prizas – koncertinis turas po Lietuvą. Koncertinio turo dalyviai išrenkami 

bendru žiuri narių sprendimu. Sprendimas skelbiamas laureatų apdovanojimų ceremonijos metu. 

Koncertinį turą organizuoja VšĮ ,,Genius Arts“ projektų vadovė Konstancija Sabaliauskienė. 

33. Kiti galimi specialūs prizai: 

• Už geriausiai atliktą baroko epochos kūrinį; 

• Už geriausiai atliktą romantizmo epochos kūrinį; 

• Už geriausiai atliktą klasicizmo epochos kūrinį. 

X. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

34. Konkurso vadybininkė, VšĮ ,,Genius Arts” projektų vadovė Konstancija Sabaliauskienė, tel. nr.: 

+37063970073, el. paštas: info@geniusarts.lt;  

35. Konkurso meno vadovas, VšĮ ,,Genius Arts“ direktorius Dr. Remigijus Sabaliauskas, tel. nr.: 

+37068525551, el. paštas: ceo@geniusarts.lt; 

36. Konkurso koordinatorius, Švenčionių rajono Pabradės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui Kasparas Kerbedis, tel. nr.: +37063770345, el. paštas: menomokykla@pabrade.eu . 
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