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VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLA 

Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinė grupė 

VI-asis Respublikinis muzikos mokyklų solistų ir ansamblių  

lietuvių liaudies dainos konkursas 

„Vai, žydėk, žydėk“ 

I. Konkurso tikslai 

1. Puoselėti lietuvių liaudies dainą. 

2. Skatinti mokinių domėjimąsi savo krašto tradicine kultūra, suvokti jos vertę. 

 

II. Konkurso uždaviniai 
 

1. Ugdyti mokinių vokalinę kultūrą ir artistiškumą. 

2. Padėti atsiskleisti asmenybės meninei individualybei. 

3. Inspiruoti Respublikos muzikos mokyklų dainavimo mokytojų aktyvų                                                                                                    

bendradarbiavimą. 

 

III. Laikas ir vieta 

Konkursas įvyks 2023 m. kovo 25 d. 11 val. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos Didžiojoje salėje. 

Adresas - Algirdo g. 23, Vilnius. 
 

Tikslus repeticijų ir pasirodymo laikas bus praneštas iki 2023 m. kovo 18 d. elektroniniu paštu. 

IV. Konkurso reikalavimai 

Dalyviai atlieka po dvi lietuvių liaudies dainas (autentiškas, išplėtotas, harmonizuotas, aranžuotas, 

ne daugiau trijų posmų). B, C, D ir E kategorijų dalyviams privaloma viena daina a cappella. 

Pritarti galima įvairiais instrumentais gyvai (be fonogramų). 

Dainininkai skirstomi į 5 kategorijas. 

1. A –  6 –   9 metų dalyviai 

2. B – 10 – 12 metų dalyviai 

3. C – 13 – 15 metų dalyviai  

4. D – 16 – 19 metų dalyviai 

5. E - duetai,  tercetai,  kvartetai, vokaliniai ansambliai (iki 12 dainininkų, į amžiaus grupes 

neskirstomi). 

 

 



V. Vertinimas ir apdovanojimai 

Dalyvių pasirodymą vertins žiuri.  

Vertinimo kriterijai: intonacija, interpretacija, lietuvių liaudies dainos dvasios perteikimas, 

artistiškumas. Nugalėtojai bus apdovanoti  I – II – III laipsnio laureatų diplomais bei specialiaisiais 

diplomais.  

 

 

VI. Dalyvavimo sąlygos 

Norinčius dalyvauti prašome teikti paraiškas elektroniniu būdu nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 

vasario 25 d.  

Nuorodą į registracijos anketą rasite šiuo adresu: https://www.vamm.lt/renginiai/festivaliai/ 

Iš vienos mokyklos pageidaujame ne daugiau 4 dalyvių. 

Dalyvio mokestis: solistui – 12 eurų, kiekvienam vokalinio ansamblio nariui po 5 eurus. 

Pinigus pervesti nuo 2023-02-25 iki 2023-03-05 d. d.  

Gavėjas: BĮ Skaitlis 

Bankas: LUMINOR BANK AB 

Sąskaitos Nr.: LT744010042403931814 

SWIFT: AGBLLT2XXXX 

Mokėjimo paskirtis: SVARBU NURODYTI  VAMM, Konkursui „Vai, žydėk“, dalyvio Vardas, 

Pavardė (arba Ansamblio pavadinimas) 

Mokėjimo nurodymą persiųsti el.p. vaizydek.konkursas@gmail.com 

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai 

bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose 

bei spaudos šaltiniuose. 

 

VII. Konkurso organizatoriai 

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

Kuratorė – direktorė Daina Rakšnienė. 

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė.  

Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė mokytoja metodininkė Gabrielė 

Rastenytė-Mališauskienė (el.p. vaizydek.konkursas@gmail.com;  tel. 8682 45810). 

______________________________ 
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