
NACIONALINIS TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS  

ŠVIETIMO, KULTŪROS, MOKYMO IR INFORMACIJOS CENTRAS 

 
 

VII tarptautinis populiariosios dainos konkursas „Muzikos arena“ 

2019-11-17 d. 8.30 val. 

NUOSTATAI 
 

I. ORGANIZATORIUS:  
Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centras 

 

PARTNERIAI: 

Lietuvos totorių asociacija; 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla;  

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“; 

Kaliningrado (Rusija) Dmitrijaus Šostakovičiaus vaikų muzikos mokykla. 

LKASKA „Nemunas“ 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
1. Puoselėti šiuolaikinį dainavimo meną. 

2. Siekti vaikų ir jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, meninės iniciatyvos. 

3. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių šalių (Lietuva, Latvija. Estonija, Rusija, 

Baltarusija, Lenkija). 

 

III. VIETA IR LAIKAS 

2019 m. lapkričio 17 d. nuo 8:30 iki 10:00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje 

(L.Asanavičiūtės g. 2/1, Vilnius).  

https://sites.google.com/site/ntmiskmic/renginiai/konkursai 

 

IV. RENGINIO DALYVIAI  

Kviečiami dalyvauti švietimo įstaigų mokiniai, tautinių bendrijų atstovai nuo 7 iki 27 metų, 

dainininkai solistai. Dalyvių amžiaus grupės:  

A grupė 7–10 metų amžiaus;  

B grupė 11–14 m. amžiaus;  

C grupė 15-17 m. amžiaus;  

D grupė 18-21 m. amžiaus;  

E grupė 22–27 m. amžiaus.  

Konkurso dalyvio mokestis (solistui 30 eurų) sumokamas į  

Nacionalinio tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centro 

sąskaitą. Rekvizitai: 

Įmonės kodas 302546104 / ne PVM mokėtojai;   

AB SEB bankas 

LT24 7044 0600 0787 7812 

Mokėjimo paskirtyje įrašykite: NTMIC konkursas „Muzikos arena“, nurodant dalyvio vardą ir 

pavardę.  

Mokėjimo pavedimo kopiją reikia būtinai atsiųsti el. paštu ntmicentras@gmail.com 

Dalyvio mokestis visais atvejais negrąžinamas.  

https://sites.google.com/site/ntmiskmic/renginiai/konkursai
mailto:ntmicentras@gmail.com
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V. REPERTUARAS 

 

Dainininkai atlieka po vieną laisvai parinktą dainą (originalo kalba). Prieš konkursą keisti 

programos negalima. Trukmė – iki 5 min. Naudojamos minusinės instrumentinės fonogramos 

įrašytos į Audio-CD ir USB atmintinę be back vokalo ir be solistą dubliuojančio balso. Dalyviui 

gali akompanuoti vienas pianistas. Kadangi bus vertinamas dainavimas, konkurso metu scenoje 

negali būti jokių papildomų atlikėjų, pritariančių balsų, šokėjų ar kitų muzikantų. 

Paraiškas užpildyti internetu iki 2019 m. spalio 24 d. Paraiška-anketa yra adresu:  

https://forms.gle/qrHgqS2HC4QJU4JH6 

 

VI. PROGRAMA: 

 

8.00 val. – Fonogramų Audio-CD ir USB atmintinių patikrinimas.  

8.30 val. - Atidarymas. Konkurso dalyvių pasirodymas. 

 

VII. KONTAKTAI: Vilnius, mob. +370 673 43 000 (skambinti nuo 18 iki 19.30 val.); mob. 

+370 679 57780 (galima rašyti SMS).  

Transporto išlaidas apmoka patys dalyviai. Apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas apmoka 

patys dalyviai. Konkurso organizatoriai gali tarpininkauti suteikiant apgyvendinimo ir kitas 

paslaugas.  

VIII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

1. Konkurso dalyvių pasirodymą ir kompozitorių kūrinius vertins tarptautinė vertinimo 

komisija.  

2. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

3. Dalyviai po savo pasirodymo gaus sertifikatus, konkurso programėles ir bus apdovanoti 

suvenyrais. 

4. Konkurso dalyvių pedagogams, koncertmeisteriams bus įteikti padėkos raštai. 

5. Nugalėtojų diplomai bus siunčiami dalyvio paraiškoje nurodytu el. paštu. Popierinės 

kopijos nebus teikiamos. 

6. Nugalėtojų vardai skelbiami konkurso internetinėje svetainėje. 

 

https://forms.gle/qrHgqS2HC4QJU4JH6

