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VIII-asis RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO
DAINAVIMO KONKURSAS

RUDENS SPALVOS

I. Konkurso tikslai ir uždaviniai

1. Skatinti domėjimąsi klasikinio dainavimo tradicijomis.
2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, meninį individualumą bei meistriškumą, lavinti sceninę patirtį.
3. Puoselėti nacionalinės muzikos tradicijas, liaudies dainos išsaugojimą.
4. Išrinkti ir įvertinti geriausius šios srities atlikėjus.
5. Tęsti bendradarbiavimą, bei dalintis pedagogine patirtimi tarp respublikos muzikos ir meno

mokyklų pedagogų.

II. Laikas ir vieta

6. Konkursas vyks 2021 m. spalio 23 d. nuo 10.00 val. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos
mokykloje, Karklėnų g. 9.

7. Dalyvių registracija vyks nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
8. Lietuvos Respublikoje paskelbus karantino ribojimus, dėl kurių konkursas negalėtų vykti

kontaktiniu būdu, konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu, vertinant dalyvių vaizdo įrašus,
atitinkančius nuostatuose patvirtintus reikalavimus. Šiuo atveju atnaujinta informacija bus
pateikta organizatoriaus interneto svetainėje: www.nvmm.lt

III. Dalyviai

9. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos respublikos meno ir muzikos mokyklų moksleiviai.
10. Dainininkai skirstomi į kategorijas:

A kategorija - ikimokyklinio amžiaus ir 7-10 m. moksleiviai.
B kategorija - 11-14 m. solistai
C kategorija - 15-19 m. solistai
D kategorija - 15-19 m. konservatorijų solistai

11. Solistams akompanuoja pianistas – koncertmeisteris ar instrumentinis ansamblis. Draudžiama
naudotis garso stiprinimo aparatūra ir fonogramomis.

IV. Repertuaras

12. Dalyviai privalo atlikti (du) kūrinius:
* Lietuvių liaudies dainą (autentinę arba harmonizuotą)

http://www.nvmm.lt


* Originalią kompozitoriaus dainą, ariją ar romansą (pageidautina remtis klasikiniu
vokaliniu repertuaru nuo baroko iki šiuolaikinių kompozitorių, atlikti įvairių žanrų kūrinius).
13. Pasirodymo trukmė iki 5 min. Dalyvis, viršijantis nustatytą pasirodymo trukmę, gali būti

sustabdytas.

V. Vertinimas ir apdovanojimai

14. Dalyvių pasirodymą vertins komisija, sudaryta iš šalies pedagogų ir muzikos profesionalų.
15. Solistai bus apdovanojami I-II-III laipsnio diplomais kiekvienoje amžiaus grupėje. Taip pat, už

išskirtinį pasirodymą įvertinti komisijos, specialiaisiais diplomais.
16. Visi mokytojai ir koncertmeisteriai gaus padėkos raštus.

VI. Bendros sąlygos

17. Dalyvių paraiškos privalo atitikti konkurso organizatorių nustatytas sąlygas.
18. Elektroninės dalyvių paraiškos priimamos iki 2021 m. spalio 16 d. el. paštu :

nvrspalvos@gmail.com
19. Dalyvio mokestis: 10 EUR.
20. Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui:

Gavėjas: BĮ Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Bankas: LUMINOR BANK AB
Sąskaitos Nr.: LT744010042403931814
Mokėjimo paskirtis: NVMM konkursui Rudens spalvos, Dalyvio Vardas, Pavardė.

Dalyviui pageidaujant mokestis gali būti sumokamas konkurso dieną registracijos metu.

21. Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai.
22. Dalyvio tėvai (globėjai) turi būti supažindinti su konkurso sąlygomis ir sutikti su viešinama

dalyvio vaizdo ir asmens duomenų medžiaga konkurso metu.
23. Pateikdami paraišką, dalyvio tėvai (globėjai) sutinka su šiais nuostatais.

VII. Konkurso organizatoriai

PROJEKTO ORGANIZATORIUS:
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla.
PROJEKTO VADOVAS:
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius.
PROJEKTO KOORDINATORĖ:
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos meno vadovė Ingrida Milašiūtė.
PROJEKTO MENO VADOVĖS:
Mokytoja ekspertė Natalija Katilienė (tel. 869962699)
Mokytoja ekspertė Rita Katinienė (tel. 867604622).

Informacija teikiama:
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, tel.: (8-5)2674718, tel.: (8-5)2675930,
el.paštas: nvmuzikosmokykla@gmail.com
Konkurso aprašymas, nuotraukos bei rezultatai bus skelbiami mokyklos puslapyje www.nvmm.lt

VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MUZIKOS MOKYKLA
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DALYVIO PARAIŠKA

Dalyvio vardas, pavardė............................................................................................................................

Gimimo data..............................................................................................................................................

Dalyvio kategorija ....................................................................................................................................

Mokykla ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Mokytojas, tel. nr., el. paštas.....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Koncertmeisteris........................................................................................................................................

PROGRAMA

*Kompozitorius, eilių autorius, kūrinio pavadinimas - originalo kalba. Prašome nesiųsti ranka rašytos
ir nukopijuotos programos.
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