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I-OJO RESPUBLIKINIO JADVYGOS ČIURLIONYTĖS UŽRAŠYTŲ DAINŲ 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Šie nuostatai reglamentuoja I-ojo respublikinio Jadvygos Čiurlionytės užrašytų dainų 

konkurso tikslus, uždavinius, laiką ir vietą, dalyvius, repertuarą, atlikimo reikalavimus, konkurso eigą, 

vertinimą, organizatorius ir koordinatorius. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Konkurso tikslai – aktualizuoti nematerialųjį tradicinės kultūros paveldą, skatinti 

ikimokyklinio amžiaus 5–7 metų vaikų ir moksleivių domėjimąsi savo krašto kultūra, suvokti jos vertę, 

puoselėti lietuvių liaudies dainas. Įprasminti lietuvių etnomuzikologės, menotyros daktarės, profesorės, 

visuomenės veikėjos Jadvygos Čiurlionytės asmenybę, siekti, kad etnomuzikologės užrašytos dainos 

būtų atsimenamos, dainuojamos, gyvos.   

2. Konkurso uždaviniai – ugdyti vaikų ir moksleivių vokalinę kultūrą ir artistiškumą, padėti 

atsiskleisti asmenybės meninei individualybei, inspiruoti muzikos, menų mokyklų dainavimo mokytojų 

bendradarbiavimą. 

 

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

 

3. Konkurse dalyvauja ikimokyklinio amžiaus 5–7 metų vaikai ir 1–12 klasių moksleiviai.  

4. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas ir keturias amžiaus grupes.  

I kategorija - folklorinio dainavimo. Amžiaus grupės: 

A grupė – ikimokyklinis amžius – 5–7 metų; 

            B grupė – 7–10 metų; 

C grupė – 11–14 metų; 

D grupė – 15–19 metų; 

E grupė – šeimyninio muzikavimo grupė (vaikų). 

II kategorija - klasikinio dainavimo. Amžiaus grupės: 

A grupė – 5-7 metų, ikimokyklinio amžiaus; 

            B grupė – 7–10 metų; 

C grupė – 11–14 metų; 

D grupė – 15–19 metų; 

E grupė – šeimyninio muzikavimo grupė (vaikų). 

 

IV. REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI 

 

 5. I-osios kategorijos konkurso dalyviai atlieka vieną autentišką J. Čiurlionytės užrašytą 

lietuvių liaudies dainą. 

6. II-osios kategorijos dalyviai renkasi autentišką arba išplėtotą J. Čiurlionytės užrašytą 

lietuvių liaudies dainą. 

7. Abiejose kategorijose dainos atliekamos a cappella. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva


V. REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠAMS 

 

8. Pagrindiniai reikalavimai vaizdo įrašui – garso kokybė ir vaizdo raiška. Vaizdo įrašai gali 

būti filmuojami išmaniuoju telefonu, fotoaparatu ar kamera, nustačius aukščiausios raiškos filmavimo 

kameros režimą, filmuojama horizontalia padėtimi, įrenginį laikant stacionariai.  

9. Filmuojant dalyvis (-iai) turi matytis visu ūgiu. 

10. Vaizdo įrašui parenkama estetiška aplinka, dalyvių apranga – koncertinė, atitinkanti 

dainavimo stilių. 

11. Konkurso dalyvis įrašo pradžioje prisistato, nurodydamas savo vardą, pavardę, atliekamą 

dainą. 

12. Filmuotą medžiagą įkelkite iki balandžio 1d. į dalyvio registracijos formą: 

https://docs.google.com/forms/d/189M_41JjIxrMaxV0e6lNu7wtOC-

24ObpRe3D74gZF8s/edit?usp=sharing 

 

VI. KONKURSO EIGA 

 

 13. Konkursas vyks nuotoliu 2021 m. balandžio 1–13dienomis. 

 14. Dalyvio registracijos forma pildoma ir įrašai siunčiami konkursui iki 2021 m. balandžio 

1d.  

15. Pateikdamas registracijos formą, dalyvis sutinka dėl asmens duomenų naudojimo, 

skelbimo, viešinimo (vardas, pavardė, amžius, įstaiga) konkurso vykdymo tikslais. 

16. 2021 m. balandžio 1–5 dienomis vaizdo medžiaga montuojama ir paskelbiama Varėnos 

Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos youtube ir facebook paskyrose. 

17. 2021 m. balandžio 5–10 dienomis dalyvių pasirodymus vertina komisija. 

18. 2021 m. balandžio 13 d., Jadvygos Čiurlionytės gimimo dieną, paskelbiami konkurso 

rezultatai Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos interneto svetainėje bei facebook paskyroje.  

19. Dalyviams, laureatams ir jų mokytojams išsiunčiamos padėkos bei diplomai.  

 

VII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

20. Vertinama kūrinio atlikimo kokybė, pateikimas, interpretacijos originalumas, stiliaus 

pojūtis, įtaigumas, laisvumas, balso natūralumas, sceninė kultūra.  

21. Konkurso dalyvius kiekvienoje kategorijoje vertina 3–5 kompetentingų asmenų komisija, 

sudaryta iš folkloro, akademinio dainavimo specialistų, pedagogų, etnomuzikologų. 

22. Komisija išrenka ir apdovanoja kiekvienos kategorijos ir amžiaus grupės (A, B, C, D, E) I, 

II, III vietų laureatus. 

23. Konkurso dalyvius paruošusiems mokytojams bus įteikiamos padėkos. Konkurso 

nugalėtojams – diplomai, kitiems dalyviams – padėkos.  

 

VIII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

24. Dalyvio mokestis visų kategorijų dalyviams – 10 Eur. Pavedimo kopiją prašome prisegti 

pildant registracijos formą. Dalyvio mokestį prašome pervesti iki 2021 m. balandžio 1d. 

Mokėjimo informacija: 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla 

Adresas: Vytauto 29  

Įmonės kodas: 290110060 

Sąskaitos Nr.: LT107181200002130068 Šiaulių bankas 

Mokėjimo paskirtyje įrašykite:  

Jadvygos Čiurlionytės konkursui, nurodant dalyvio pavardę. 

 

https://docs.google.com/forms/d/189M_41JjIxrMaxV0e6lNu7wtOC-24ObpRe3D74gZF8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/189M_41JjIxrMaxV0e6lNu7wtOC-24ObpRe3D74gZF8s/edit?usp=sharing


25. Prašome pranešti apie PVM sąskaitos-faktūros būtinumą. Nepranešus iš anksto, sąskaita 

nebus išrašyta. PVM sąskaitai-faktūrai gauti būtina nurodyti tikslų įmonės pavadinimą, adresą, įmonės 

kodą, PVM mokėtojo kodą. 

Informuokite konkurso koordinatorę el.p. ciurlionyteskonkursui@gmail.com 

 
IX. ORGANIZATORIAI 

 

Konkursą organizuoja Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla. 

Konkurso koordinatorės: 

solinio dainavimo mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė, mob. +370 689 04 780, el. p. 

a.liutkute1973@gmail.com; 

folklorinio dainavimo mokytoja Ineta Meduneckytė – Tamošiūnienė, mob. +370 674 04 499, 

el. p. ineta.tamosiuniene@gmail.com 

            

 

Iškilus klausimams prašome kreiptis  el.p. ciurlionyteskonkursui@gmail.com 

___________________________________ 
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