
PATVIRTINTA  

Kauno Juozo Naujalio  

muzikos gimnazijos direktoriaus  

2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VĮ- 3 

 
RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ CHORO DIRIGENTŲ KONKURSO, 

SKIRTO JUOZO NAUJALIO 150 GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI 

NUOSTATAI 
 

I. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 Paminėti 150 Juozo Naujalio gimimo metines;  

 Skatinti moksleivių susidomėjimą dirigavimo disciplina;  

 Siekti ugdytinių žinių ir praktinių įgūdžių dirigavimo srityje gilinimo ir tobulinimo;  

 Skatinti respublikos moksleivių ir mokytojų kūrybinį bendradarbiavimą, dalintis pedagogine 

ir metodine patirtimi.  

 

II. ORGANIZATORIAI  

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos choro dirigavimo metodinė grupė.  

 

III. VIETA IR LAIKAS  

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Kęstučio g. 85, Kaunas  

Renginio pradžia 2019 m. balandžio 13 d. 10 val.  

Dalyvių registracijos pradžia 09:00 – 10:00 val.  

 

IV. DALYVIAI  

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos meno mokyklų, meno gimnazijų, meno ir muzikos 

mokyklų mokiniai. Mokyklai atstovauja ne daugiau kaip 5 mokiniai. Dalyviai skirstomi į keturias 

grupes pagal dirigavimo mokymosi programos trukmę:  

A grupė – mokiniai, besimokantys 1 - mus metus (pasirodymo trukmė 5-7 min).  

B grupė – mokiniai, besimokantys 2 - rus metus (pasirodantys 8-10 min).  

C grupė – mokiniai, besimokantys 3 - čius metus (pasirodantys 10-15 min).  

D grupė – mokiniai, besimokantys 4 - rius metus (pasirodantys 15-20 min).  

 

V. PROGRAMA  

 Konkurso A, B, C ir D grupių dalyviai:  

1. diriguoja du kūrinius prie fortepijono: vieną privalomą ir vieną pasirinktą (a cappella arba su 

akompanimentu);  

2. mintinai groja privalomą kūrinį;  
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3.1. A ir B grupių dalyviai - mintinai dainuoja pasirinktinai privalomo kūrinio partiją a cappella.  

3.2. C ir D grupių dalyviai - mintinai dainuoja pasirinktą J. Naujalio harm.l.l. dainą a cappella 

 

 Privalomi diriguoti prie fortepijono kūriniai:  

A grupės dalyviams – liet. l. d. harm. J. Naujalio aranž., V. Čepliausko ,,Garnys“ (diriguoja 

po 2 posmus).  

B grupės dalyviams – liet. l. d. harm. J. Naujalio ,,Ant kalno karklai“ (diriguoja po 2 posmus).  

C grupės dalyviams – IX motetas „Seniores populi“ 

D grupės dalyviams – I motetas „In Monte Oliveti“ 

 

VI. VERTINIMAS  

 Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri komisija.  

 Visi konkurso dalyviai, jų pedagogai ir koncertmeisteriai bus apdovanojami padėkos raštais.  

 Komisija kiekvienoje grupėje skirs I, II, III laipsnio ir laureatų diplomus bei specialias 

nominacijas.  

 

VII. DALYVIŲ REGISTRACIJA  

Pateikiami dokumentai:  

Dalyvio anketa  

1. Mokykla;  

2. Dalyvio vardas, pavardė;  

3. Dalyvio mokytojų vardas, pavardė, kvalifikacijos kategorija;  

4. Programa, koncertmeisterio vardas, pavardė.  

 

VIII. DALYVAVIMO SĄLYGOS  

Dalyvių anketas siųsti iki 2019 m. kovo 15 d. el. paštu vitacepkus@gmail.com. Dalyvio 

mokestis 5 Eur.  

Sumokėti atvykus į konkursą.  

 

 

Kontaktiniai telefonai:  

Audronė Marcinkevičiūtė tel.: +370 698 33843  

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija tel. (8 37) 22 99 33, el.p. gimnazija@nmg.lt 

 


