
XXIV VAIKŲ IR JAUNIMO GYVOS MUZIKOS ATLIKĖJŲ FESTIVALIO-KONKURSO 

„NAUJI VEIDAI 2021“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio vaikų ir jaunimo muzikos festivalio-konkurso „Nauji veidai“ nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso-festivalio tikslus, uždavinius, festivalio-konkurso 

organizavimo, dalyvavimo konkurse, konkurso dalyvių vertinimo, apdovanojimo bei skatinimo 

tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Pasvalio rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – 

Kultūros centras). 

 

II. FESTIVALIO-KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Skatinti ir ugdyti vaikų ir jaunimo muzikinį kultūrinį gyvenimą, puoselėti saviraišką 

ir kūrybingumą. 

2. Aktyvinti įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo muzikavimą, jų koncertinę veiklą, 

skatinti dalinimąsi patirtimi taip pritraukiant į kultūrinį gyvenimą nedalyvaujančius (ar mažai 

dalyvaujančius) vaikus.  

3. Sudaryti galimybę kokybiškai meninei kultūrinei raiškai, jos sklaidai ir tęstinumui. 

4. Puoselėti vaikų ir jaunimo patriotiškumą, entuziazmą ir pastangas. 

5. Suteikti galimybę vaikų ir jaunimo muzikinei kultūrinei raiškai, kūrybiniams 

eksperimentams. 

6. Sudaryti bendradarbiavimo terpę tarp skirtingų kartų kultūros ir meno atstovų 

kultūrinės saviugdos klausimais, plėsti kultūrinį akiratį. 

 

III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

1. Konkursas vyks 2021 m. rugpjūčio 7 d.  Pasvalio kultūros ir poilsio parke. Data, 

laikas ir vieta gali būti tikslinami. Apie tai konkurso dalyviai informuojami iš anksto. 

2. Kol komisija skaičiuoja konkurso dalyvių vertinimo balus, scenoje koncertuoja 

muzikos grupė.  

 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

1. Konkurse gali dalyvauti jaunimo muzikos grupės iš visos Lietuvos. Grupių dalyvių 

amžius nuo 14 iki 29 metų. 

2. Norintys dalyvauti konkurse turi pateikti užpildytą konkurso dalyvio paraišką (forma 

pridedama). Paraišką būtina pateikti iki liepos 24 dienos elektroniniu paštu r.vaicaitis@pasvaliokc.lt. 

mailto:r.vaicaitis@pasvaliokc.lt


3. Konkurso dalyvių pasirodymų eiliškumą nustato konkurso organizatoriai. 

 

V. KONKURSO REPERTUARAS 

1. Konkurso metu pasirodymai atliekami gyvai. 

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

3. Pasirodymą turi sudaryti du kūriniai: viena laisvai pasirenkama daina, kita, 

pageidaujama lietuviška, patriotinė daina (už tai skiriami papildomi balai). 

4. Konkurso organizatoriai atsižvelgdami į dalyvių skaičių pasilieka teisę keisti 

pasirodymo numerių (kūrinių) skaičių ir trukmę. 

5. Pagrindinį konkurso prizą laimėjusi muzikos grupė renginio pabaigoje atlieka vieną 

iš pasirodymo metu grotų kūrinių. 

 

VI. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

1. Konkurso dalyvius vertins sudaryta vertinimo komisija. 

2. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai į kuriuos atsižvelgs komisija: estetinis įvaizdis 

ir sceninė kultūra; repertuaro unikalumas, specifiškumas, pateikimas; techninių galimybių, 

inovatyvumo atskleidimas; pasirodymo originalumas, išraiškingumas; publikos palaikymas.  

3. Vertinimo komisija gali išskirti ir kitus vertinimo kriterijus. 

4. Komisija, priklausomai nuo dalyvių įvairovės ir prizinio fondo dydžio, taip pat 

papildomai gali įvertinti geriausią atlikėją, geriausią instrumentalistą ir t.t. (tai paskelbiama prieš pat 

konkursą). 

5. Konkursą laimėjusi grupė pretenduoja į išskirtinę teisę savo koncertinę programą 

2021 m. rugsėjo mėnesį atlikti Pasvalio miesto šventės metu. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Išsami informacija apie konkursą skelbiama Pasvalio kultūros centro interneto 

puslapyje www.pasvaliokc.lt, taip pat teikiama tel. 867110591, ir el. p. r.vaicaitis@pasvaliokc.lt. 
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