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RESPUBLIKINIO JAUNIMO MUZIKOS GRUPIŲ KONKURSO „GARSAS LT“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio jaunimo muzikos grupių konkurso „GARSAS LT“ nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, konkurso sąlygas, konkurso 

organizavimo tvarką ir vertinimo kriterijus. 

2. Konkurso organizatorius – Joniškio kultūros centras. 

 

II. TIKSLAI 

3. Respublikinio jaunimo muzikos grupių konkurso „GARSAS LT“ tikslai: 

3.1.  Formuoti jaunųjų talentų vokalinio ir instrumentinio muzikavimo tradicijas; 

3.2. Skatinti asmeninės kūrybos kūrinių atlikimą, puoselėti jaunimo gyvo muzikavimo 

patirtį; 

3.3. Ugdyti jaunimo meninę brandą, estetinį suvokimą, sceninę kultūrą; 

3.4. Skatinti Lietuvos jaunimo pilietiškumą ir populiarinti savo krašto autorių ir atlikėjų 

kūrybą; 

3.5. Sudaryti sąlygas talentingo jaunimo kūrybinės laisvės plėtotei. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

4. Respublikinis jaunimo muzikos grupių konkursas „GARSAS LT“ vyks 2020 m. gegužės   

23 d. 13 val. Joniškio kultūros centre (Žemaičių g. 14, Joniškis). 

 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

5. Konkurse gali dalyvauti jaunimo muzikos grupės iš visos Lietuvos. Dalyvių amžius nuo 14 

iki 29 m. 

6. Norintys dalyvauti konkurse privalo užpildyti dalyvio anketą iki 10 dienos šiuo adresu: 

https://forms.gle/3HG7FCQUEypSnoS46 

7. Maksimalus grupės dalyvių pasirodyme skaičius – 16. 
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V. KONKURSO REPERTUARAS 

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

9. Konkurso metu kūriniai atliekami tik gyvai, nenaudojant fonogramų. 

10.  Konkurso dalyviai turi paruošti du kūrinius, galima ir autorinė kūryba (bendra trukmė – iki 

7 min.). 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI 

11.  Konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija. 

12.  Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai į kuriuos atsižvelgs komisija: techninių galimybių 

atskleidimas, vokalinės galimybės, pasirodymų originalumas, išraiškingumas, repertuaras, 

kūrinio atlikimas, estetinis įvaizdis ir sceninė kultūra. 

13. Vertinimo komisija gali išskirti ir kitus vertinimo kriterijus. 

14. Vertinimo komisija išrinks I, II ir III vietų laimėtojus. 

15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę pagal galimybes įsteigti ir daugiau prizų. 

 

VII. ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI 

16. Konkurso organizatorius – Joniškio kultūros centras. 

17. Kontaktiniai duomenys: Joniškio kultūros centro meno vadovė Jurinta Mickaite, tel.: 

8 627 83708, el. p. jurintamickaite@gmail.com, garso operatorius Valentas Drazdauskas, 

tel.: 8 695 45 056, el. p. drazdauskas.v@gmail.com. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Informacija apie konkursą skelbiama Joniškio kultūros centro internetinėje svetainėje 

http://www.joniskiokc.lt 
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