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RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR JAUNIMO DAINAVIMO 

KONKURSO-FESTIVALIO 

„GARSŲ SŪKURY“ 

 

NUOSTATAI 

 

 

I. Konkurso tikslai ir uždaviniai 

 

1. Skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi menine saviraiška. 

2. Puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, ugdant jų poreikį klasikiniam vokaliniam menui. 

3. Ugdyti vaikų ir jaunimo sceninę patirtį, estetinį skonį, meistriškumą. 

4. Atskleisti meninį individualumą, muzikalumą, kūrybiškumą. 

5. Skatinti Respublikos muzikos, meno mokyklų bei konservatorijų pedagogų tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

 

II. Vieta ir laikas 

 

 Konkursas-festivalis vyks 2013 m. gegužės mėn. 8 d. 11 val. Ukmergės meno 

mokykloje (Vienuolyno g. 7, Ukmergė). 

 Dalyvių registracija nuo 10 val. 

 Pasirodymų eiliškumas bus paskelbtas prieš savaitę iki konkurso mokyklos 

tinklalapyje adresu www.meno.ukmerge.lm.lt 

 

III. Dalyviai 

 

 Konkurse-festivalyje kviečiami dalyvauti respublikos muzikos ir meno mokyklų bei 

konservatorijų solistai, mažieji vokaliniai ansambliai (duetai, tercetai, kvartetai) ir vokaliniai 

ansambliai (nuo 5 iki 12 dalyvių). 

 Dalyvių amžius nuo 7 iki 19 metų. 

 Dainininkai skirstomi į kategorijas: 

 A – solistai 7-10 m. 

 A1 – vokaliniai ansambliai 7-10 m. 

 B – solistai 11-14 m. 

 B1 – vokaliniai ansambliai 11-14 metų 

 C – solistai 15-19 metų 

 C1 – vokaliniai ansambliai, 15-19 metų 

 D – solistai, 15-19 metų  (konservatorijų moksleiviai)     

 D1 – vokaliniai ansambliai, 15-19 metų (konservatorijų moksleiviai)     

 E – mažieji vokaliniai ansambliai (duetai, tercetai, kvartetai). 

  Konkurso-festivalio dalyvio priskyrimas tam tikrai amžiaus grupei priklauso nuo to, 

kiek metų jam sueina tais pačiais kalendoriniais metais. 

 Vokalinių ansamblių kategorija nustatoma pagal daugumos dalyvių amžių. 

 Dainininkams akomponuoja koncertmeisteris-pianistas. 

 Neleidžiama naudotis garso stiprinimo aparatūra ir fonogramomis. 

 

 

http://www.meno.ukmerge.lm.lt/


IV. Repertuaras 

 

 Visi A, A1, B, B1, C, C1, D, E kategorijų dalyviai atlieka po du laisvai pasirinktus 

skirtingo charakterio kūrinius.  

 D1 kategorijos dalyviai atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius, iš kurių vienas a 

cappella. 

 Pasirodymo trukmė iki 7 min.  

 Pageidautina remtis klasikiniu vokaliniu repertuaru nuo baroko iki šiuolaikinės 

muzikos. 

 

V. Vertinimas 

 

 Dalyvių pasirodymus balais vertins Respublikos vokalinės muzikos specialistų 

vertinimo komisija. 

 Konkurso-festivalio dalyvių vertinimo kriterijai: atlikėjai vertinami atsižvelgiant į 

dalyvio amžiaus tarpsnį ir balso ypatumus, atlikimo lygį, vokalinę ir sceninę kultūrą, intonaciją, 

repertuaro įvairumą, artistiškumą, ansambliškumą, kūrinių interpretaciją. 

 Visi vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčytini. 

 

VI. Apdovanojimai 

 

 Visi konkurso-festivalio dalyviai bei jų pedagogai ir koncertmeisteriai apdovanojami 

padėkos raštais. 

 Kiekvienoje kategorijoje konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų (I, II, III vietos) 

ir diplomantų diplomais.  

 Bus apdovanotas geriausias konkurso koncertmeisteris. 

 

VII. Dalyvavimo sąlygos 

 

 Dalyviai paraiškas siunčia iki 2013 m. balandžio 24 d. elektroniniu paštu 

garsusukury@gmail.com konkurso organizatorei Daliai Sližytei, arba paštu: 

Konkursui „GARSŲ SŪKURY“ 

Vienuolyno g. 7  

LT-20130 Ukmergė 

 

 Telefonai pasiteiravimui:  

Dalia Sližytė, tel. 8-68577342  

Daiva Petrikienė, tel. 8-61231257 

 

 Dalyvio mokestis: 

 Solistams – 20 Lt; 

 Mažiesiems vokaliniams ansambliams – 25 Lt kolektyvui;  

 Vokaliniams ansambliams – 50 Lt kolektyvui. 

 Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 Mokestį pervesti į atsiskaitomąją sąskaitą  

Nr. LT254010042900530404 AB DNB bankas, gavėjas Ukmergės meno mokykla, gavėjo kodas 

302541858 iki balandžio mėn. 24 d., mokėjimo paskirtyje rašyti: konkursui „Garsų sūkury“ 

nurodant dalyvio pavardę ar ansamblio pavadinimą. 

 Jei konkurse-festivalyje nedalyvaujama, mokestis negrąžinamas. 
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VIII. Konkurso-festivalio organizatoriai 

 

Ukmergės meno mokykla                       

Konkurso kuratorius:  

Ukmergės meno mokyklos direktorius Egidijus Petrikas 

 

Konkurso-festivalio koordinatoriai: 

Mokytoja metodininkė Dalia Sližytė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui muzikai Miglė Čivienė 

Chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė Daiva Petrikienė 

Mokytoja metodininkė Dalia Stundžienė 

 

 

______________________ 

                  

                 

                             

 

 

 

 


