
PATVIRTINTA 

Kauno Juozo Naujalio  

muzikos gimnazijos direktoriaus  

2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VĮ - 6 

V RESPUBLIKINIS JUOZO NAUJALIO VARDO 

JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS 
 

skirtas J.Naujalio 150-ioms gimimo metinėms paminėti 
 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

I KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 Puoselėti akademinio dainavimo tradicijas. 

 Atskleisti mokinių kūrybiškumą, meninį individualumą bei atlikimo meistriškumą. 

 Ugdyti sceninę patirtį. 

 Puoselėti nacionalinės muzikos tradicijas. 

 Skatinti Lietuvos Respublikos muzikos, meno mokyklų mokinių bei jų pedagogų kūrybinį 

bendradarbiavimą, profesinės patirties sklaidą. 

 

II ORGANIZATORIAI 

 J. Naujalio vardo dainininkų konkursą organizuoja Kauno Juozo Naujalio muzikos 

gimnazija. Konkursas vyksta kiekvienais metais.  

 

III DALYVIAI 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti  muzikos ir meno mokyklų mokiniai. 

2. Dalyviai skirstomi į kategorijas: 

 

A   11 - 14 metų amžiaus solistai; 

B  15 - 19 metų amžiaus solistai. 

  

IV PROGRAMOS REIKALAVIMAI 

Atliekami du kūriniai: 

1.Viena J. Naujalio originali ar harmonizuota lietuvių liaudies daina (pasirinkimui J. 

Naujalio dainų natas galima rasti http://www.nmg.lt svetainėje arba naudotis kitais šaltiniais); 

2. Lietuvių kompozitoriaus originali ar harmonizuota lietuvių liaudies daina. 

 

Solistams akompanuoja pianistas – koncertmeisteris ar instrumentinis ansamblis. Draudžiama 

naudotis garso stiprinimo aparatūra ir fonogramomis. Visi kūriniai atliekami mintinai. 
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V KONKURSO EIGA:  

Konkursas yra vieno turo ir vyks Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje 

salėje (Kęstučio g. 85, 44299 Kaunas) 2019 m. kovo 25 d. nuo 11 val.  

     1. 11:00 registracija, klasių paskirstymas repeticijoms; 

     2. 11:30 burtų traukimas; 

     3. 12:00 konkurso pradžia; 

     4. 15:00 komisijos vertinimas. Apdovanojimai. 

 

VI VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI: 

1. Dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga žiuri. Žiuri sprendimai yra galutiniai ir 

neginčijami. 

2.  Dalyviai bus apdovanojami I, II ir III laipsnio diplomais kiekvienoje kategorijoje. 

3.  Žiuri sprendimu gali būti įsteigti papildomi apdovanojimai: 

  diplomas už įtaigiausią kūrinio interpretaciją; 

  diplomas už geriausią lietuvių kompozitoriaus originalios dainos interpretaciją. 

4.  Visi dalyviai gaus padėkos raštus. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************** 

PASTABA. Paraiškų pateikimo termino pabaiga – 2019 m. kovo 22 d. 

Koordinatorė – Rita Novikaitė, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos dainavimo skyriaus vedėja, 

tel. 8 677 11928, el. paštas: rnovikaite@hotmail.com 


