
                                                                                                   PATVIRTINTA 

                                  Kauno A. Kačanausko muzikos  mokyklos direktoriaus                                                  

                                                                                                   2022 m. sausio 25  d.   įsakymu Nr. 1-4                                                                               

 

 

RESPUBLIKINIS  ALEKSANDRO KAČANAUSKO  

JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS 

Skirtas A. Kačanausko 140-osioms gimimo metinėms 

 

 

KONKURSO NUOSTATAI 
                                                                 

 

I. Konkurso tikslas ir uždaviniai 

 

1. Konkurso tikslas – suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams tobulinti sceninę patirtį, skatinti muzikavimo 

džiaugsmą. Plėtoti muzikos mokyklų vokalo pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą ir tobulinti dalykines 

kompetencijas. 

2. Konkurso uždaviniai: 

       2.1. Skatinti domėjimąsi  kompozitoriaus A. Kačanausko kūryba ir ją populiarinti; 

       2.2. Puoselėti akademinio dainavimo tradicijas; 

       2.3. Skatinti  moksleivių meninę saviraišką ir kūrybiškumą; 

       2.4. Plėsti mokinių koncertinį repertuarą. 

 

II. Konkurso organizatorius 

 

3. Kauno A. Kačanausko muzikos mokykla. 

         

                                                                              

                                                                      III. Konkurso laikas ir vieta 

 

4. Konkursas vyks 2022 m. gegužės 7 d. Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos koncertų salėje 

      (Aušros g. 32). 

                                                                                  

 

IV. Konkurso dalyviai 

 

5. Konkurse kviečiami dalyvauti 11-19 metų muzikos mokyklų solinio dainavimo dalyko  mokiniai. 

Akomponuoti gali mokiniai, mokytojai, profesionalūs muzikantai. Fonogramomis naudotis neleidžiama. 

5.1. Dalyviai pagal amžių skirstomi į kategorijas:  

       A kategorija - 11-13 metų amžiaus; 

                         B kategorija - 14-16 metų amžiaus; 

                         C kategorija - 17-19 metų amžiaus. 

                         Konkurse dalyvių skaičius ribotas-50 dalyvių. 

 

                                                       

 

 



                                                       V. Repertuaras 

 

6. Konkurso dalyviai privalo atlikti du kūrinius: 

6.1. A. Kačanausko originalią dainą arba A. Kačanausko harmonizuotą lietuvių liaudies dainą. 

6.2. Laisvai pasirinktą kūrinį (atitinkantį klasikinio vokalo repertuaro reikalavimus), liaudies dainą, 

romansą, ariją. 

 

 

                                                        VI. Vertinimas 

 

7. Konkurso organizatoriai sudaro ir kviečia vertinimo komisiją. Jos sprendimai galutiniai ir 

     neapskundžiami. 

7.1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais.  

7.2. Konkurso nugalėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje bus apdovanoti laureatų diplomais, specialiais 

prizais. Už geriausiai atliktą A. Kačanausko dainą įsteigtas specialus prizas.  

7.3. Dalyvių mokytojams ir koncertmeisteriams bus įteikiami padėkos raštai. 

 

                                                                               

VII. Paraiškų teikimo tvarka 

 

 

8. Konkurso dalyvių paraiškos, užpildytas Word programoje, priimamos  iki 2022 m. balandžio 15 d. el. 

        paštu akacanauskokonkursas@gmail.com 

9. Dalyvio mokestis:  15 eurų atsiunčiamas kartu su paraiška dalyvauti konkurse. 

10. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2022 m. balandžio 15 d. Mokėjimo pavedimo kopija siunčiama el.paštu 

        akacanauskokonkursas@gmail.com 

10.1.Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui: 

                      Gavėjas:  A. Kačanausko muzikos mokykla           

                      Bankas:  Luminor Bank AB 

                      Banko kodas: 21400 

                      Sąskaitos Nr.: LT05 4010 0425 0185 7272 

                      Mokėjimo paskirtis: Respublikinis A. Kačanausko jaunųjų dainininkų konkursas, 

                                                        dalyvio vardas ir pavardė. 

  

                                           VIII.  Informacija apie konkursą 

 
 

11. Informacija apie dalyvių registraciją ir konkurso eigą bus paskelbta Kauno  A. Kačanausko muzikos 

      mokyklos internetinėje svetainėje  https://www.kacanauskas.kaunas.lm.lt/. 

12.  Dalyvio tėvai (globėjai) turi būti supažindinami ir sutikti, kad konkurso organizatoriai oficialioje 

  mokyklos interneto svetainėje bei facebook paskyroje publikuotų dalyvio vardą, pavardę, konkurso  

  metu darytas nuotraukas bei vaizdo įrašus. Pateikdami paraišką dalyvio tėvai (globėjai) sutinka su 

  šiais nuostatais. 

 

Konkurso organizatoriai: 

pirmininkas:    A. Kačanausko muzikos mokyklos direktorius Arūnas Kigas 

koordinatorės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Norvaišienė (tel. 837731437) , 

                        direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Klevinskienė (tel. 837731437), 

                         mokytoja ekspertė Beata Kijauskienė (tel. 861514314),  

                         mokytoja metodininkė Giedrė Virbickienė (tel. 861572825) 
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