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VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA  

 

II RESPUBLIKINIO JUOZO TALLAT-KELPŠOS VARDO JAUNŲJŲ DAINININKŲ 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

(KONKURSAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU) 

 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

            Tikslai: 

1.  Puoselėti nacionalinės muzikos tradicijas. 

2. Puoselėti ir vystyti akademinio dainavimo tradicijas. 

3. Skatinti jaunimo poreikį akademiniam dainavimui, meninei saviraiškai, kūrybiškumui  

bei atlikimo meistriškumui. 

            4. Skatinti  bendrojo ugdymo, muzikos ir meno mokyklų,  konservatorijų mokinių ir 

pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą,  profesinės patirties sklaidą. 

Uždaviniai: 

1. Atskleisti ir paskatinti jaunus talentingus dainininkus; 

2. Ugdyti sceninę patirtį, estetinį skonį. 

            3. Gilinti akademinio dainavimo žinias 

            4. Pasidalinti gerąja patirtimi 

 

II. DALYVIAI 

 

8. Konkurse gali dalyvauti  bendrojo ugdymo, muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų 

mokiniai. 

9.  Konkurso dalyviai skirstomi į grupes: 

A grupė -muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklos: 

A1 pogrupis - 7-8 klasių mokiniai. 

A2  pogrupis  -  9-10 klasių mokiniai; 

A3  pogrupis  - 11-12 klasių mokiniai. 

 

 B grupė - konservatorijos, meno mokyklos: 

 B1 pogrupis – 9-10 (I-II) klasių mokiniai    

 B2 pogrupis– 11-12 (III-IV) klasių mokiniai 

 

  

III. KONKURSO PROGRAMA IR SĄLYGOS 

 

10. A1, A2, A3 ir B1 pogrupių dalyviai atlieka 2 kūrinius: 

 pageidautinas J.Tallat-Kelpšos vokalinis kūrinys; 

 laisvai pasirinktas kūrinys (gali būti harmonizuota, išplėtota liaudies daina, 

autentiška daina, romansas, arija). 

Pasirodymo trukmė – iki 6 min. 

11. B2 pogrupio dalyviai atlieka 2 kūrinius: 
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 pageidautinas J.Tallat-Kelpšos vokalinis kūrinys;  

 laisvai pasirinkta klasikinė arija; 

       Pasirodymo trukmė – iki 7 min. 

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

iki šių dienų muzikos).  

13. Dalyviai su savo koncertmeisteriais padaro programos kokybišką vaizdo įrašą. 

14. Neleidžiama naudotis garso stiprinimo aparatūra bei fonogramomis. 

15. Programa atliekama mintinai. 

16.  Dalyvių vaizdo įrašai vertinimo komisijai bus pateikti abėcėlės tvarka (pagal pavardės 

raidę) 

 

 

                                                        IV. VERTINIMAS  

 

17.  Dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga dainavimo pedagogų bei atlikėjų komisija, 

 sudaryta Konservatorijos direktoriaus įsakymu. 

18. Vertinimo komisija gali paprašyti dalyvio amžių liudijančio dokumento. 

19. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

 

                               V. APDOVANOJIMAI 

20. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami laureatų (I, II, III laipsnio) ir diplomantų 

diplomais kiekvienoje kategorijoje.  

21. Visiems konkurso dalyviams, jų pedagogams, koncertmeisteriams bus įteikti padėkos 

raštai.  

22. Už išskirtinį pasirodymą dalyviams gali būti skiriamos papildomos nominacijos bei 

specialūs prizai. Specialus prizas bus skirtas už geriausią kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos 

kūrinio atlikimą. 

23. Padėkos raštai, diplomai, specialūs  prizai bus išsiųsti paštu arba įteikti kitu priimtinu 

 būdu po konkurso rezultatų paskelbimo per 10 darbo dienų laikotarpį.  

 

 

VI. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

22. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija, Gerosios Vilties g. 19, LT-03147 Vilnius,  

 2021 m. balandžio 30 diena. 

 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

24. Konkurso nuostatai  skelbiami el.adresu www.konservatorija.lt 

             24. Konkurso dalyvių  vaizdo įrašai: 

             24.1.  patalpinami  www. youtube.com kanale; 

             24.2. konkursinės programos pateikiamos kaip vientisas pasirodymas, suteikiant jam vieną 

nuorodą Youtube platformoje;  

             24.3. visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai neturi būti įtraukti į sąrašą („Unlisted“) 

             24.4. vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it‘s made for kids“) 

             24.5 konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera) 

stabilioje pozicijoje, horizontalioje padėtyje. Vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradžios iki pabaigos 

be sustojimų ir montažo bei turi būti sukurtas ne anksčiau kaip 2021 metais; 

             24.6. vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi  būti įrašyti atliekamų kūrinių autoriai (originalo 

kalba) ir tikslūs kūrinių pavadinimai; 

http://www.konservatorija.lt/
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             24.7. vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą ir pavardę, klasę, taip pat 

koncertmeisterio vardą ir pavardę (jei kūrinys atliekamas su koncertmeisteriu). 

             25. Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio registracijoje su kita 

informacija ir siunčiami iki 2021 m. balandžio 21 d.  

             26.Registracija ir konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki balandžio 21 d.nuspaudus šią 

nuorodą: https://forms.gle/L8EFjPsq6dbBZBHL7 

             27. Dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2021 m. balandžio 30 d. 

             28. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2021 m. gegužės 3 d. 12.00 val. Vilniaus Juozo 

Tallat-Kelpšos konservatorijos el.svetainėje  www.konservatorija.lt   

             29. Registruodami dalyvį sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus 

naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami Konservatorijos el.svetainėje bei spaudos šaltiniuose. 

             30. Dalyvio mokestis visų kategorijų solistams – 10 eur.  

             Dalyvio mokestį sumokėti iki 2021m. balandžio 21 d. į banko sąskaitą:LT-61 7044 0600 

0427 1753 SEB bankas, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, Gerosios Vilties, 19,  kodas 

300033284, mokėjimo paskirtyje įrašyti: J.Tallat- Kelpšos konkursas, nurodydami dalyvio vardą ir 

pavardę. 

                    

Pasiteiravimui: zelenkauskaite@yahoo.com,  tel.869948011;  
                       nataljakrauter@gmail.com,  tel.869831732; 

                          Liutauras Navickas, tel.868785795. 

                                                

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

             Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Dainavimo metodinė grupė. 

             Organizacinis komitetas: pirmininkas Liutauras Navickas,  

                                                                              Irena Brazauskienė,  

                                                                              Natalja Krauter,  

                                                                              Nijolė Vaičiulienė,  

                                                                              Jolanta Ambraziejienė. 

 

 

                                         VIII.KONKURSO KURATORĖ 

 

               Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos direktorė Doleroza Pilikauskienė 

 

                                    IX. KONKURSO KOORDINATORĖ 

 

                Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos ugdymą organizuojančio skyriaus  

                 vedėja  Rita Auksoriūtė 

                          ________________________________________________ 
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