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                                                            įsakymu Nr. V –  

 
                            VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA 

 
I  JAUNŲJŲ  DAINININKŲ  KONKURSAS 

,,DAINA LIETUVAI‘‘ 

 

                                                  I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

           1. Tikslas: 

           1.1. populiarinti Lietuvių liaudies ir Lietuvių kompozitorių dainas; 

           1.2. puoselėti vaikų ir jaunimo solinio dainavimo tradicijas;  

           1.3. stiprinti Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities švietimo įstaigų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

           2. Uždaviniai: 

           2.1. skatinti moksleivių domėjimąsi Lietuvių kompozitorių klasikine vokaline muzika; 

           2.2. ugdyti jų meninę saviraišką. 

                                          

                                       II. DALYVIAI IR GRUPĖS 

 

          3. Konkurse gali dalyvauti: 

          3.1. Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų ir ne muzikinės krypties 

gimnazijų moksleiviai;   

          3.2. Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities muzikos, meno mokyklų, muzikinės krypties 

gimnazijų ir konservatorijos moksleiviai. 

          4. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes: 

          4.1. A grupė – bendrojo lavinimo mokyklos ir ne muzikinės krypties gimnazijos   

                A1 – 5 – 6 klasių moksleiviai 

                A2 – 7 – 8 klasių moksleiviai 

                A3 – 9 – 10 klasių moksleiviai 

                A4 – 11 – 12 klasių moksleiviai 

          4.2. B grupė - muzikos, meno mokyklos, muzikinės krypties gimnazijos ir konservatorijos 

                 B1 – 5 – 6 klasių moksleiviai 

                 B2 – 7 – 8 klasių moksleiviai 

                 B3 – 9 – 10 klasių moksleiviai 

                 B4 – 11 – 12 klasių moksleiviai 

 

                           III. KONKURSO DALYVIŲ PROGRAMA IR SĄLYGOS 

                                          

           5.  konkurso dalyviai atlieka du kūrinius, kurių tekstas dainuojamas lietuviškai, o visa 

atliekama programa negali viršyti 10 min. limito: 

           5.1. privalomas kūrinys – Lietuvių liaudies daina. Gali būti autentiška, harmonizuota, 

atliekama acapella ar su fortepijono pritarimu; 

           5.2. antras kūrinys –  laisvai pasirinkta daina. Gali  būti atliekamos Lietuvių kompozitorių 

dainos, romansai, arijos, vakarų ar kitų šalių kompozitorių (F. Šuberto, Ž. Vekerleno. W.A. 

Mocarto...ir t.t.) kūriniai. Tekstas turi būti būtinai išverstas į lietuvių kalbą.  

           5.3. Negalima naudotis mikrofonu ir fonograma. 

 



                  IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

           6. Dalyvių pasirodymus vertina kompetentinga  komisija, kurios sudėtį įsakymu tvirtina 

 Konservatorijos direktorius.  

           7. Konkurso nugalėtojai - laureatai ir diplomantai apdovanojami diplomais. 

           8. Konkurso dalyviams, jų pedagogams, koncertmeisteriams bus įteikti padėkos raštai.  

           9. Specialūs diplomai skiriami:  

           9.1. už išskirtinį lietuvių liaudies dainos atlikimą; 

           9.2. už muzikalumą.  

           10. Komisijos nariai savo moksleivių atlikimo nevertina. 

           11. Komisijos sprendimai galutiniai ir neginčijami. 

  

                               V. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

           12. Konkursas vyks  2022 m. balandžio 9 dieną, šeštadienį, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorijos koncertų salėje (Gerosios Vilties g.19,  LT-03147, Vilnius). 

           13. Dalyvių pasirodymų pradžia – 10 val. 

           14. Konkurso dalyvių pasirodymo eilės tvarką sudaro organizacinis komitetas. 

           15. Dalyvių pasirodymų eiga ir laikas bus paskelbti  2022 m. balandžio 6 d.  12.00 val. 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos el.svetainėje  www.konservatorija.lt 

 

 

                                  VI. DALYVAVIMO  SĄLYGOS 

 

16. Konkurso nuostatai  skelbiami el.adresu www.konservatorija.lt 

17. Registracija ir konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 1 d.  

nuspaudus šią nuorodą:  https://forms.gle/WbM1gHKqAGDsyBYTA 

18. Dalyvio mokestis yra paramos  konkurso pravedimui mokestis: 

 A grupės dalyviui-5 eurai, 

 B grupės dalyviui – 7 eurai. 

19. Dalyvio mokestį sumokėti iki 2022 m. balandžio 1 d. į banko sąskaitą:  

LT61 7044 0600 0427 1753 SEB bankas, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija,  

Gerosios Vilties, 19,  kodas 300033284, mokėjimo paskirtyje įrašyti:  parama konkurso „Daina 

Lietuvai“ pravedimui, nurodant dalyvio vardą ir pavardę. 

20.  Paramos pervedimams sąskaitos faktūros neišrašomos. 

            21. Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas. 

            22. Kelionės bei maitinimo išlaidas konkurso dalyviai apmoka patys. 

 

                                    VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

             23. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Dainavimo  metodinė grupė. 

             24. Organizacinis komitetas:  Irena Zelenkauskaitė Brazauskienė – pirmininkė, 

                                                              Natalja Krauter, 

                                                              Liutauras Navickas. 

 

                                   VIII. KONKURSO KURATORIUS 

             25. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos direktorė  

 

                                   IX. INFORMACIJA TEIKIAMA 

 

            26. Irena  Zelenkauskaitė Brazauskienė, tel. 869948011, el.paštu: zelenkauskaite@yahoo.com 
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