
                                         PATVIRTINTA  

                                                                                       Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

                                                                                       direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. 

įsakymu Nr. VĮ-31  

 

RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSO,  

SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI, 

 

NUOSTATAI 

 

1. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

1.1. puoselėti akademinio dainavimo tradicijas;  

1.2. ugdyti mokinių kūrybinį meistriškumą ir saviraišką;  

1.3. skatinti mokinių ir pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą, dalintis pedagogine-metodine 

patirtimi. 

 

2. KONKURSO DALYVIAI – konservatorijų, menų (meno) ir muzikos mokyklų, gimnazijų 

mokiniai. 

 

3. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

3.1. Organizatoriai – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos choro dirigavimo ir 

dainavimo metodinės grupės pedagogai. 

3.2. Konkursas vyks 2018 m. balandžio 14 dieną Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, 

adresas P. Višinskio g. 23, Šiauliai. 

3.3. Kompiuteriu užpildytas dalyvių paraiškas siųsti iki 2018 m. kovo 23 d. el. paštu: 

meninis.ugdymas@sondeckis.lt  

3.4. Dalyvio mokestis 10 Eur sumokamas atvykus. Kelionės ir maitinimo išlaidas dalyviai 

apmoka patys. 

3.5. Informacija apie konkurso eigą, repeticijų grafiką bus pateikta el. paštu, gavus užpildytą 

dalyvio paraišką. 

3.6. Konkurso koordinatorė Beata Smiltinikienė, tel. 8 699 96473. 

 

4. KONKURSO SĄLYGOS: 

4.1. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias grupes: 

A grupė – I, II  gimnazijos klasių (9, 10 kl.) mokiniai, besimokantys pagal specializuoto muzikos 

ugdymo programas;    

A1 grupė – I, II  gimnazijos klasių (9, 10 kl.) mokiniai, besimokantys bendrojo ugdymo, 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose; 

B grupė – III, IV gimnazijos klasių (11, 12 kl.) mokiniai, besimokantys pagal specializuoto 

muzikos ugdymo programas;    

B1 grupė – III, IV gimnazijos klasių (11, 12 kl.) mokiniai, besimokantys bendrojo ugdymo, 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose. 

4.2. Programa, jos trukmė: 

A, A1 grupių dalyviai atlieka po 2 kūrinius (pasirodymo trukmė iki 7 min.): 

- lietuvių liaudies daina (harmonizuota, išplėtota ar autentiška); 

- laisvai pasirinktas kūrinys (daina, romansas, arija). 

B, B1 grupių dalyviai atlieka po 3 kūrinius (pasirodymo trukmė iki 10 min.): 

- lietuvių liaudies daina (harmonizuota, išplėtota ar autentiška); 

- barokinė ar klasikinė arija; 

- laisvai pasirinktas kūrinys. 

4.3. Pageidautina rinktis kūrinius iš akademinio vokalinės muzikos repertuaro (nuo baroko iki 

šių dienų muzikos). Dalyviai atvyksta su savo koncertmeisteriais. Programa atliekama mintinai, 

fonogramos nenaudojamos. 

mailto:meninis.ugdymas@sondeckis.lt


4.4. Viršijus nustatytą laiką, komisija turi teisę nutraukti dalyvių pasirodymus. 

4.5. Konkurso dalyviai pasirodo abėcėlės tvarka. 

4.6. Konkurso perklausos viešos. 

 

5. VERTINIMAS 

5.1. Visi konkurso dalyviai, jų pedagogai ir koncertmeisteriai gaus padėkas. Vertinimo komisija, 

kurią sudaro konkurso organizatoriai, kiekvienoje grupėje skirs I, II, III vietas, diplomus, papildomas 

nominacijas. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

5.2. Pedagogai turės galimybę gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


