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PATVIRTINTA 

Kupiškio meno mokyklos direktoriaus  

    2022 m. balandžio 4  d.  įsakymu Nr. V-19 

 

KUPIŠKIO MENO MOKYKLA 

 

 VOKALINĖS, CHORINĖS MUZIKOS FESTIVALIO 

„JAUNOS DIENOS“,  

SKIRTO KOMPOZITORĖS GALINOS SAVINIENĖS KŪRYBAI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDRIEJI  NUOSTATAI 

 

1. Kupiškio meno mokyklos (toliau – Mokykla) vokalinės, chorinės muzikos festivalio 

„JAUNOS DIENOS“ (toliau – Festivalis), skirto kompozitorės Galinos Savinienės kūrybai, 

nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo sąlygas. 

2. Festivalį organizuoja Kupiškio meno mokyklos chorinio dainavimo metodinės grupės 

mokytojai, įgyvendindami 2020-2022 metų mokyklos strateginį ir 2022 metų veiklos ir veiklos 

tobulinimo planus. 

3. Festivalio partneriai: Mokyklos dailės, fortepijono ir liaudies instrumentų metodinės 

grupės.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – puoselėti kamerinio ir chorinio muzikavimo tradicijas, aktyvinti vokalinio 

žanro veiklą, ugdyti mokinių vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, leisti atsiskleisti mokinių 

individualybei. 

5.Uždaviniai: 

5.1. Skatinti mokinius ir mokytojus aktyviai kurti ir veikti, bendrauti ir bendradarbiauti, 

dalytis patirtimi, originaliai ir vaizdžiai Mokyklos bendruomenei pristatyti inicijuotas veiklas 

koncerte;  

5.2. ugdyti kultūros kūrėją; 

5.3. populiarinti dainos žanrą; 

5.4. propaguoti kompozitorės G. Savinienės vokalinės ir instrumentinės kūrybos sklaidą; 

5.5. įvirtinti Mokyklos pedagogų bendradarbiavimo modelį „Kolega-kolegai”, stiprinti 

profesinį kapitalą.  

 

III. DALYVIAI 

 

6. Festivalyje kviečiami dalyvauti, Mokyklos, Mokyklos Subačiaus ir Antašavos skyrių 

vokaliniai ansambliai, chorai, solistai. 

7.Festivalio dalyviai 3 kategorijų (pabraukti): 

7.1.solistų kategorija; 

7.2.vokalinių ansamblių kategorija; 

7.3.chorų kategorija. 

 

IV. RENGINIO FORMA IR REPERTUARAS 

 

 8. Festivalio dalyvių programos trukmė 1-2 kūriniai. 
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9. Programoje pageidautina, kad vyrautų Lietuvos kompozitorių originali vokalinė 

instrumentinė muzika, įvairios dainų aranžuotės, transkripcijos. 

10. Festivalyje rekomenduojama viena kompozitorės G.Savinienės kūrybos daina arba 

daina a cappella, instrumentinė kūryba.  

11. Festivalyje fonogramos nenaudojamos. 

12. Kolektyvams, solistams gali pritarti įvairūs instrumentai ar jų grupės. 

 

V. LAIKAS IR VIETA 

 

13. Mokyklos festivalis „JAUNOS DIENOS“, skirtas kompozitorės Galinos 

Savinienės kūrybai, vyks 2022 m. gegužės 17 d. /antradienis/ 15.15 val. Kupiškio meno mokykloje 

(Gedimino g. 46, Kupiškis). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Festivalio koordinatorės: Mokyklos direktorė Daiva Šakiskienė, chorinio dainavimo 

metodinės grupės pirmininkė Asta Remeikienė. 

15. Festivalis- koncertas bus filmuojamas ir fotografuojamas, viešinamas medijose ir 

socialiniuose tinkluose. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


