
PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

Kultūros centro Žvejų rūmai direktoriaus 

2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-6 

 

TARPTAUTINIS MOTERŲ CHORŲ IR VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS 

 ,,VOX MARIS” 

 

2023 m. rugsėjo  22-24 d. Klaipėda 

 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. KONKURSO DALYVIAI, CHORŲ KATEGORIJOS 

 

 1.1. Festivalis yra atviras visiems moterų mėgėjų chorams ir vokaliniams ansambliams (išskyrus 

dirigentus, jie gali būti profesionalai), turintiems I kategoriją pagal LNKC kategorijų registrą, iš 

Lietuvos bei užsienio šalių; 

1.2. Chorų kategorijos: 

• Moterų, merginų chorai. Dalyvių skaičius nuo 16-50 (nuo 18 metų amžiaus), 

• Moterų vokaliniai ansambliai.  Dalyvių skaičius nuo 8-15 (nuo 18 metų amžiaus). 
 

II. KONKURSO REIKALAVIMAI 

 

2.1. Chorai ir vokaliniai ansambliai atlieka laisvai pasirinktą programą, vienas iš kūrinių turi būti savo 

šalies kompozitoriaus;  

2.2. Kolektyvo pasirodymo scenoje  trukmė – iki 15 minučių.  

Pastaba: Visi kūriniai atliekami be mikrofonų ir kitų įgarsinimo priemonių. 

              Vokaliniai ansambliai vieną kūrinį gali atlikti su instrumentiniu pritarimu. 

              Chorai gali naudoti pritarimus tik su ritminiais, ne melodiniais instrumentais.  

  

III. VERTINIMAS 

 

3.1. Chorų ir vokalinių ansamblių dainavimą 100 balų sistema vertina tarptautinė 5 asmenų komisija; 

3.2. Kolektyvų pasirodymus komisija vertina pagal šiuos kriterijus: meninė kūrinių atlikimo kokybė, 

techninis meistriškumas, vokalinė kultūra ir stilius.  

3.3. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčijami. 

 

IV. APDOVANOJIMAI 

 

4.1. Chorai ir ansambliai, surinkę aukščiausius balus, gauna atitinkamai I, II ir III vietos diplomus; 

4.2. Kiekvienai kategorijai numatyti apdovanojimai: 

• I laipsnio diplomas-surinkus 85-100 balų; 

• II laipsnio diplomas –surinkus 80-84,99 balų;  

• III laipsnio diplomas –surinkus 70-79,99 balų. 

• Dalyvio diplomas – surinkus iki -69,99 balų.  

 

4.3. Piniginės premijos: 

4.3.1. chorui, surinkusiam daugiausia balų- 500,00  Eur; 

4.3.2. ansambliui, surinkusiam daugiausia balų- 300,00 Eur; 



 

Papildomi piniginiai prizai atskirose chorų ir ansamblių kategorijose: 

4.3.3. Už savo šalies kompozitoriaus geriausią kūrinio atlikimą – (2 x100) 200,00 Eur; 

4.3.4. Už geriausią šiuolaikinio autoriaus kūrinio atlikimą–(2 x100) 200,00Eur; 

4.3.5. Už geriausią sakralinės muzikos kūrinio atlikimą  –(2 x 100) 200,00Eur. 

4.3.6. Už  vertingiausią konkurso programą ) –(2 x 100) 200,00Eur. 

 

Klaipėdos m. Moterų Rotary klubas  ,,Aditė“: 

4.3.7. Geriausiai dirigentei–250,00 Eur; 

4.3.8. Už geriausią kolektyvo įvaizdį –250,00 Eur 

 

4. 4. Kiti apdovanojimai  

Lietuvos chorų sąjunga 

4.4.1. Prizai geriausiam Lietuvos choro ir ansamblio vadovui. 

 

Klaipėdos chorinės bendrija ,,Aukuras“: 

4.4.2. Prizas už geriausią folkloro stiliaus kūrinio atlikimą. 

 

V. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

 

5.1. Paraiškos dalyvavimui konkurse priimamos nuo kovo 6 d.  iki birželio 1 d.  

5.2. Pateikę paraišką ir gavę kvietimą dalyvauti festivalyje-konkurse, kolektyvai  iki birželio 16  d. turi 

sumokėti dalyvio registracijos mokestį- 100,00 EUR. (Tarptautinio chorų konkurso dalyvio mokesčio 

apmokėjimas už Lietuvos chorus ir ansamblius gali būti finansuojamas per Lietuvos chorų sąjungą, 

pateikus jiems paraišką. www.lchs.lt ).  Mokestis pervedamas į rekvizituose nurodytą banko sąskaitą.  

Mokėjimo paskirtyje nurodyti už ką ir  kokį kolektyvą mokama (Vox Maris; choro, ansamblio 

pavadinimas). Dalyviui atsisakius dalyvauti konkurse mokestis negrąžinamas.  

5.3. Norintys dalyvauti festivalyje-konkurse kolektyvai iki 2023 m. birželio 1 d. turi atsiųsti: 

-konkurse atliekamų kūrinių natas (geros kokybės ir raiškos); 

-trumpas kūrinių tekstų santraukas anglų kalba; 

-trumpą kolektyvo aprašymą lietuvių ir  anglų kalba; 

-kolektyvo naujausias geros kokybės skaitmenines nuotraukas. 

-kolektyvo vaizdo įrašą su garsu (tinkama ir internetinė nuoroda į vaizdo peržiūrą) 

-Sumokėto dalyvio registracijos mokesčio pavedimo kopiją. (iki birželio 1 d.) 

5.4. Už konkurso nuostatų ir dalyvavimo sąlygų nesilaikymą, dalyvis gali būti diskvalifikuotas.  

5.5. Dalyviai atvykimo, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apmoka patys. 

5.6. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad jų pasirodymai būtų filmuojami, fotografuojami ir 

viešinami organizatorių ir partnerių interneto svetainėse , „Facebook“ profiliuose, kitose socialinėse 

medijose, šalies dienraščiuose  ar TV. 

5.7. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei 

kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai, o pateiktuose 

įrašuose dalyvaujantys asmenys sutiko būti filmuojami/fotografuojami ir įrašomi. 

 

 

 

 

 



VI. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Numatoma festivalio programa:  

- rugsėjo  22-24 d. festivalio dalyvių koncertai Klaipėdos miesto ir rajono bažnyčiose ar koncertų 

salėse. 

- rugsėjo 23 d. 15.30 val. koncertas ,, Baltų vienybės diena“ (Lielais Dzintars" koncertų salė. (Liepoja, 

Latvija. Radio g. 8). 

-rugsėjo 23 d. 18.30 val. Festivalio atidarymo koncertas. Merginų choras ,,Balta“ (Latvija). Klaipėdos 

koncertų salė (Šaulių g. 36). 

-rugsėjo 24 d. nuo 10 val. chorų ir vokalinių ansamblių konkursas. Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Klaipėdos fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4). 

- rugsėjo 24 d. 15 val. seminaras chorų ir vokalinių ansamblių vadovams. Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Klaipėdos fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4). 

-baigiamasis festivalio koncertas ir laureatų apdovanojimai rugsėjo 24 d.18 val.  Klaipėdos miesto 

savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai didžiojoje salėje (Taikos pr.70). 

 

Visą reikalingą konkursui medžiagą siųsti adresu:   

voxmaris.festival.lt@gmail.com 
 

Kontaktai: 

Judita Kiaulakytė; tel. Nr. +37068699697; el. p. judita.kiaulakyte@gmail.com 

Emilija Medutė; tel. Nr.  846 410564/ 861597968  el. p. emilija@zvejurumai.lt 

 

REKVIZITAI 

Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros Centras Žvejų rūmai 

Įmonės kodas 300101454 

A/S Nr./ IBAN LT33 7300 0100 9812 0588, AB Swedbank,  Konstitucijos 20A, Vilnius 

SWIFT/BIC kodas HABALT22   

 

Organizatoriai: 

Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros Centras Žvejų rūmai 

Direktorius Alvydas Juozas Lenkauskas 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas 

 

Festivalio-konkurso meno vadovė: Judita Kiaulakytė; tel. +37068699697;  

el. p. judita.kiaulakyte@gmail.com 

Koordinatorė: Emilija Medutė; tel. +370 61597968 el. p. emilija@zvejurumai.lt. 

 

 

 

 

FESTIVALĮ FINANSUOJA LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 
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