
Pirmasis Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas K. Petrauskui atminti 

 

2023 04 28 

NUOSTATAI 

 

Konkurso organizatoriai: 

LMTA Dainavimo katedra, LMTA Meno centras 

 

Konkurso dalyviai: 

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

moksleiviai.  

 

Konkurso dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:  

• „A“ grupė – dalyviai, besimokantys 7–9 klasėse (arba 7–8 ir I gimnazijos klasėse)  

• „B“ grupė – dalyviai, besimokantys 10-12 klasėse (arba II-IV gimnazijos klasėse) 

 

Konkurso vieta ir laikas: 

Konkursas vyks  2023 m. balandžio  28 d., LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino 42 pr.), Vilnius. 

 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

1. Respublikinio jaunųjų dainininkų konkurso tikslas skatinti klasikinio dainavimo tradicijas ir 

moksleivių kūrybiškumą. 

2. Konkurso uždaviniai: 

• didinti susidomėjimą klasikinio dainavimo tradicijomis; 

• skatinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 

bendradarbiavimą;   

• dalintis klasikinio dainavimo mokymo pedagogine patirtimi. 

 

Konkurso reikalavimai:  

A grupės dalyvių konkurso reikalavimai:  

1. Senovinė arija / arijetė; 

2. Harmonizuota l. l. daina, daina a cappella arba originalus lietuvių kompozitoriaus kūrinys. 



Programos trukmė iki 10- min. 

 

B grupės dalyvių konkurso reikalavimai: 

1. Baroko, klasicizmo, romantizmo epochos arija;  

2. Originali lietuvių kompozitoriaus daina (romansas), harmonizuota lietuvių laiudies daina.  

3. Daina, Lied, mélodie, romansas 

Programos trukmė iki 15 min. 

 

KONKURSO PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

Konkurso dalyvių paraiškos ir anketos pateikiamos iki 2023 m. balandžio 15 d. (imtinai)   

Paraišką dalyviams ČIA: https://forms.gle/JaTMVGyA288m2bgZ6  

Konkurso dalyvio mokestis – 20 eur* 

*Dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas. 

 

Rekvizitai: 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Gedimino per.42, 01110 Vilnius, Lietuva 

Įmonės kodas 111950624 

Atsisk. sąsk. Nr. 147300010002455553 

AB bankas “Swedbankas”, kodas 73000 

Pavedime nurodyti: LMTA Dainavimo katedros konkursui, mokinys / dalyvis (vardas, pavardė, 

mokymo įstaiga (pavadinimas) 

Dalyvio mokesčio pavedimo kopija pateikiama kartu su dalyvio paraiška iki  2023 m. balandžio 

15 d.(imtinai) 

 

KONKURSO NUOSTATAI: 

1. Visi kūriniai atliekami mintinai originalo kalba. 

2. Fonogramos konkurse nenaudojamos. 

3. Dalyviai privalo atlikti kūrinius, nurodytus dalyvio paraiškoje. Kitu atveju konkurso 

komisija turi teisę nevertinti dalyvio pasirodymo. 

4. Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apsimoka patys dalyviai. 

https://forms.gle/JaTMVGyA288m2bgZ6


5. Visi konkurso dalyviai apdovanojami diplomais, jų pedagogai ir koncertmeisteriai- 

padėkos raštais ir specialiaisiais prizais  

6. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami. 

7. Prieš pasirodymą dalyviai turi atvykti,užsiregistruoti konkurso sekretoriate (Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija, Centriniai rūmų (Gedimino pr. 42) - 101 aud.) 

8. Informacija apie konkurso eigą, repeticijas, pasirodymo laiką bus išsiųsta nurodytais 

dalyvio anketoje el. pašto adresais. 

9. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys: vardas, pavardė, nuotraukos, vaizdo 

įrašas, būtų skelbiami viešai konkurso metu ir LMTA internetinėje svetainėje. 

10. Organizatoriai pasilieka teisę filmuoti ir fotografuoti renginį. 

11. Konkurso dalyvis, atvykęs į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą, kad prireikus jį galėtų pateikti konkurso organizatoriams ar vertinimo 

komisijai. 

12. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu dainavimokatedra@gmail.com arba tel. 

+37068643259. 
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