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VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLA 

Populiariosios muzikos metodinė grupė 

Respublikinis Povilo Meškėlos populiariosios muzikos konkursas 

 

I. Konkurso tikslas 

1. Skatinti mokinių domėjimąsi populiariosios muzikos žanrais ir jų atlikimu. 

2. Konkurse suteikti galimybes populiariąją muziką interpretuoti įvairių muzikinių gebėjimų 

moksleiviams – muzikos mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų solistams, ansambliams, 

kolektyvams. 
 

II. Konkurso uždaviniai 

1. Ugdyti mokinių vokalinę kultūrą populiariosios muzikos srityje. 

2. Supažindinti jaunąją publiką su populiariosios muzikos žanrų įvairove. 

3. Išlaisvinti mokinių artistiškumą ir laisvę improvizuoti scenoje.  
 

III. Laikas ir vieta 

Konkurso dalyvių pasirodymai vyks 2023 m. gegužės 20 d. (pradžia 15 val.), Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos Didžiojoje salėje (Algirdo g. 23, Vilnius). Repeticijos salėje vyks gegužės 

20 d., 10–14 val. Repeticijų tvarkaraščiai užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsti, likus 

10 dienų iki konkurso.  
 

IV. Konkurso reikalavimai 

Dalyviai atlieka po du skirtingo charakterio populiariosios muzikos kūrinius (vienas iš kūrinių  

– lietuvių kalba, kitas užsienio kompozitorių/atlikėjų pavyzdys pasirinkta užsienio kalba). 

Pasirodymo trukmė – iki 7 min. Dainuojama su fonograma, dainų takeliai (nurodant jų 

numanomą eiliškumą pasirodymo metu) išsiunčiami kartu su registracijos anketa, dalyvio 

mokesčio pavedimo kopija organizatoriams el. paštu.  

Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus 

naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose 

bei spaudos šaltiniuose. 

Dainininkai skirstomi į 5 kategorijas: 

1. A kategorija 6 – 9 metų dalyviai 

2. B kategorija 10 – 12 metų dalyviai 



3. C kategorija 13 – 15 metų dalyviai 

4. D kategorija 16 – 18 metų dalyviai 

5. E kategorija  – duetai, tercetai, kvartetai, vokaliniai ansambliai (iki 12 dainininkų, į amžiaus 

grupes neskirstomi). 
 

V. Vertinimas ir apdovanojimai 

Dalyvių pasirodymą vertins žiuri. Vertinimo kriterijai: intonacija, interpretacija, populiariosios 

dainos stiliaus perteikimas, artistiškumas (komunikacija su publika). Konkurso rezultatai bus 

paskelbti tą pačią dieną. Nugalėtojai bus apdovanoti I – II – III laipsnio laureatų diplomais, 

specialiaisiais diplomais ir dovanėlėmis. Visi dalyviai gaus padėkos raštus. 
 

VI. Dalyvavimo sąlygos 

Solistai, ansambliai ar kolektyvai, norintys dalyvauti konkurse registruojasi iki 2023 m. kovo 

30 d. Registracijos nuoroda – https://forms.gle/myrY4UrpHXzmVxUK9. Dalyvio mokestis – 

solistams 20 Eur, ansamblių, kolektyvų kategorijos dalyviams vieno nario mokestis – 10 Eur. 

Mokestis privalo būti pervestas iki 2023 m. balandžio 5 d. Būtina atsiųsti pavedimo kopiją ir 

fonogramos failus, el. paštu www.vamm.meskeloskonkursas@gmail.com. Registruotiems ir 

mokestį pateikusiems dalyviams, kurie neatvyko konkurso dieną, pinigai nėra grąžinami. 

Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu: 

Gavėjas: BĮ Skaitlis 

Bankas: LUMINOR BANK AB 

Sąskaitos Nr.: LT744010042403931814 

SWIFT: AGBLLT2XXXX 

Mokėjimo paskirtis: SVARBU NURODYTI  VAMM, Povilo Meškėlos vardo populiariosios 

muzikos konkursas, dalyvio Vardas, Pavardė 
 

VII. Konkurso organizatoriai 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (Vilnius, Algirdo 23, raštinės tel. (85) 2332414).  

Kuratorė – direktorė Daina Rakšnienė.  

Koordinatorės: 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė, tel. Nr. +370 5 233 0914, 

l. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Brigita Jurkonytė,  

el. paštas jurkonyte@gmail.com, tel. Nr. +370 5 233 3925. 
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