
                                 
 

 

 

I-OJO NACIONALINĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ 

ASOCIACIJOS ROMANTINIŲ DAINŲ FESTIVALIO  

„O GYVENIMAS EINA“,  

SKIRTO VILNIAUS 700 METŲ JUBILIEJUI, 

 

NUOSTATAI 

 

 

I. Bendrosios nuostatos (apibūdinimas) 

2023 m. Lietuvoje minimas istorinis įvykis – Vilniaus 700 metų jubiliejus. Vilnius pasaulyje 

ryškiai suspindo, kai 1323 m. sausio 25 d. didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė savo 

garsiuosius laiškus į Europą. 

Į jubiliejinį šventės renginių vainiką piname ir jubiliejui dedikuojame pirmą kartą organizuojamą 

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) romantinių dainų festivalį „O 

gyvenimas eina“. 

Tapkime Lietuvos sostinės šventės dalimi, nes šventė – kiekvieno mūsų širdyse. 

II. Festivalio tikslai 

 

1. Puoselėti romantinių dainų, romantinio muzikavimo tradicijas šiuolaikinėje tautos 

kultūroje. 

2. Aktyvinti ir populiarinti NTAUA trečiojo amžiaus universitetų (TAU) romantinio 

dainavimo (muzikavimo) kolektyvų veiklą ir vidinį senjorų poreikį dalyvauti kūrybinėje 

meninėje edukacinėje veikloje. 

3. Skatinti kolektyvų atvirą ir ilgalaikį bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

III. Dalyviai 

 

1. NTAUA sudėtyje esančių TAU romantinio dainavimo (muzikavimo)  kolektyvai. 

2. Dalyvių amžius nuo 50 m. ir vyresni. 

3. Dalyvių ir svečių skaičius iki 20 žm. 

 



IV. Festivalio laikas ir vieta 

 

Data: 2023 m. balandžio 15 d. (šeštadienis) .. 

Pradžia: 12:00 val. 

Adresas: Studentų g. 39, Vilnius. 

Vieta: Vilniaus kolegija, Aktų salė, III a. 

 

V. Dalyvavimo sąlygos 

 

1. Romantinio dainavimo (muzikavimo) kolektyvai atlieka po 2 romantines  dainas 

(romansus), kurių pasirodymų trukmė iki 7-8 min. (dainų skaičius ir pasirodymų trukmė 

gali keistis, priklausomai nuo dalyvių ir kolektyvų skaičiaus). 

2. Romantinės dainos gali būti atliekamos su vaidybiniais elementais, įterptomis eilėmis ir kt. 

3. Kolektyvų pasirodymo techninės ir įgarsinimo sąlygos nurodomos paraiškoje. 

4. Patvirtinimą apie dalyvavimą prašome pateikti iki 2023 m. kovo 1 d. el. paštu 

izabra@gmail.com. 

5. Paraiškos apie dalyvavimą (1 priedas) priimamos iki 2023 m. kovo 15 d. el. p. 

izabra@gmail.com. 

6. Dalyvių repeticijų tvarkaraštis ir programa bus paskelbta paskutinę savaitę prieš 

festivalį. 

7. Festivalio pabaigoje dalyviai dainuos bendrą festivalio dainą „O gyvenimas eina” 

(tekstas ir natos 2 priede). 

8. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio nuostatus, programą, vykdymo 

tvarką. 

 

VI. Apdovanojimai 

Visi dalyvaujantys kolektyvai bus apdovanoti Padėkos raštais ir atminimo dovanomis. 

VII. Festivalio organizatoriai 

 

1. Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija. 

2. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas. 

3.  Meninio ugdymo fakultetas,  dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė, el. p. izabra@gmail.com, 

tel. +370 699 06986. 
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Nuostatų 1 priedas 

 

I-ASIS NTAUA ROMANTINIŲ DAINŲ FESTIVALIS  

„O GYVENIMAS EINA” 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

KOLEKTYVO PAVADINIMAS 

............................................................................................................................................................ 

 

ATSTOVAUJAMA ORGANIZACIJA 

 

........................................................................................................................................................... 

 

KOLEKTYVO VADOVAS........................................................................................................... 

 

TRUMPAS KOLEKTYVO PRISTATYMAS (3–5 sakiniai) 

 

............................................................................................................................................................. 

 

........................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................. 

 

........................................................................................................................................................... 

DALYVIŲ SKAIČIUS........................................... 

DAINŲ PAVADINIMAS IR TRUKMĖ 

 

1. ....................................................................................................................................................... 

 

2. ....................................................................................................................................................... 

 

TECHNINĖS IR ĮGARSINIMO SĄLYGOS 

 

................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................... 

 

KONTAKTINIS ASMUO 

 

Vardas, pavardė.................................................................................. 

 

Tel. Nr.................................................................................................. 

 

El. paštas.............................................................................................. 

 



Nuostatų 2 priedas 

 

„O GYVENIMAS EINA“ /Aldonos Ignatavičienės žodžiai ir muzika/ 

Daug dainų nuskambėjo 

Per gimtuosius laukus,  

O gyvenimo vėjai  

Nešė mūsų metus. 

 

Priedainis: 

O gyvenimas eina, 

O mes traukiame dainą,  

O mes traukiame dainą, 

Ir gyventi linksmiau. (4x2) 

 

Skrido dienos lyg paukštės,  

Lyg drugeliai laukų, 

Mes mokėjome džiaugtis  

Ir dainuoti kartu. 

 

Priedainis... 

 

Nuoširdi mūs draugystė –  

Tai brangi dovana. 

Mūsų širdys nerimsta, 

Nenutyla daina. 

 

Priedainis... 
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