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JAUNIMO MUZIKOS FESTIVALIO-KONKURSO „JAUNA MUZIKA 2023“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „Jaunimo muzikos festivalio-konkurso „Jauna muzika 2023” (toliau – Konkursas) nuostatai 

(toliau – Nuostatai)  reglamentuoja Konkurso tikslus, Konkurso organizavimo, dalyvavimo jame, 

Konkurso dalyvių vertinimo, apdovanojimo bei skatinimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Plungės rajono savivaldybės kultūros centras. Konkurso 

koordinatorė – Plungės kultūros centro renginių organizatorė Renata Žukauskė. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – sudaryti galimybę kūrybiškam, muzikaliam jaunimui bendrauti, 

bendradarbiauti, integruoti Ukrainos jaunimą ir sudaryti sąlygas dalyvauti bendrame kūrybiniame 

procese. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1.  ieškoti naujų formų pristatyti savo kūrybą suteikiant edukacinį pobūdį;  

4.2. Konkurso veiklų dėka sudaryti galimybę Ukrainos karo pabėgėlių jaunimui integruotis į 

bendrą kūrybinį procesą su Lietuvos jaunimu. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

5. Konkursas vyks 2023 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Plungės rajono savivaldybės kultūros  

centre (Senamiesčio a. 3, Plungė). Data ir laikas gali būti tikslinami. Apie tai Konkurso dalyviai 

informuojami iš anksto. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

 

6. Konkurse gali dalyvauti vokalistai ir jaunimo muzikos grupės iš visos Lietuvos. Vokalistų  ir 

grupių dalyvių amžius nuo 14 iki 29 metų. 

7. Norintys dalyvauti Konkurse turi pateikti užpildytą Konkurso dalyvio paraišką (priedas). 

Paraišką būtina pateikti iki 2023 m. balandžio 30 d. el. p. renginiai.plungeskc@gmail.com 

8. Konkurso dalyvių pasirodymų eiliškumą nustato Konkurso organizatoriai. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO REPERTUARAS 

 

9. Konkurso dalyviai gali pasirinkti įvairaus pobūdžio ir stiliaus muziką ir dainas. 



10. Konkurso metu pasirodymas atliekamas gyvai. 

11. Pasirodymą turi sudaryti du laisvai pasirinkti kūriniai (bendra viso pasirodymo trukmė iki 

6  min.). 

12.  Atsižvelgiant į užsiregistravusių dalyvauti Konkurse dalyvių skaičių Konkurso 

organizatoriai pasilieka teisę keisti pasirodymo numerių (kūrinių) skaičių ir trukmę. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

13. Konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija. 

14. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: techninių galimybių atskleidimas, originalumas, 

išraiškingumas, repertuaras, kūrinio atlikimas, estetinis įvaizdis ir sceninė kultūra, sirgalių 

palaikymas. 

15. Vertinimo komisija gali išskirti ir kitus vertinimo kriterijus. 

16. Apdovanojimai skiriami I, II ir III vietų laimėtojams, taip pat skiriamos įvairios 

nominacijos. 

17. Visi Konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Išsami informacija apie Konkursą skelbiama Plungės rajono savivaldybės kultūros centro 

interneto puslapyje www.plungeskc.lt, taip pat teikiama tel. 8 617 02436, el. p. 

renginiai.plungeskc@gmail.com (konkurso koordinatorė Renata Žukauskė). 

 

 

 

 

http://www.plungeskc.lt/
mailto:renginiai.plungeskc@gmail.com


Jaunimo muzikos festivalio- 

konkurso „Jauna muzika 2023“ nuostatų 

priedas 

 

JAUNIMO MUZIKOS FESTIVALIO-KONKURSO „JAUNA MUZIKA“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

1. Grupės pavadinimas, vokalistas (vardas, pavardė) veiklos vykdymo vieta (miestas) 

 

 

 

2. Grupės dalyvių skaičius, vardai, pavardės, amžius 

 

 

 

3. Atliekamų kūrinių pavadinimai, muzikos ir teksto autoriai, kūrinių trukmė (bendra viso 

pasirodymo trukmė ne daugiau 6 min.) 

 

 

 

4. Trumpa vokalisto, grupės kūrybinė biografija (įkūrimo metai, pasiekti rezultatai ir pan.) 

 

 

 

5. Kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. 

 

 

 

6. Vadovo ar kito asmens (pedagogo ir pan.) vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. 

 

 

 

7. Pageidavimai (mikrofonai, kėdės ir pan.) 

 

 

 

 

 

Paraišką užpildęs asmuo       
                                                                          (parašas)                                                         (vardas, pavardė) 


