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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

Tarptautinis virtualus jaunųjų dainininkų konkursas  

„Dainuok! Vilnius 2023“ 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinis virtualus jaunųjų dainininkų konkurso „Dainuok! Vilnius 2023“ vykdytojas – Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykla, Solinio dainavimo dalyko mokytojų metodinė grupė, VŠĮ „Inmezzo“. 

2. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto svetainėje 

www.karoliniskiumm.lt . 

3. Konkursas vyks 2023 m. balandžio 22 d., o gegužės 2 d. 17 val. – laureatų koncertas Lietuvos 

mokslų akademijos salėje (Gedimino pr. 3). 

II. TIKSLAS 

4. Skatinti mokinių meninę saviraišką, vokalinį meistriškumą bei kūrybinę iniciatyvą įvairiuose 

muzikos stiliuose. 

III. UŽDAVINIAI 

 

5. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai bei meninių ir asmeninių kompetencijų ugdymui. 

6. Suteikti galimybę mokytojams dalintis profesine patirtimi su kitų Lietuvos ir užsienio muzikos ir 

menų mokyklų pedagogais. 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

7. Konkurse atliekami 2 skirtingo charakterio kūriniai.  

A, B grupės dalyviai atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius (pageidautina skirtingo charakterio).  

C, D grupių dalyviai skirstomi į skirtingų žanrų grupes: klasikinį ir šiuolaikinį dainavimą (pop, 

džiazas, muzikinis teatras ir kt. komercinės muzikos žanrai).  

Klasikinio žanro atlikėjai atlieka du kūrinius: barokinė arba klasikinė arija, daina arba arija iš 

miuziklo bei laisvai pasirinktas kūrinys. 

Šiuolaikinio žanro atlikėjai: džiazo standartas (improvizacija – privalumas), daina iš miuziklo, filmo 

ar animacinio filmuko pasirinktinai bei laisvai pasirinktas kūrinys.  

Kūriniai gali būti atliekami a cappella ar su akompanimentu. Pritarti gali įvairūs instrumentai ar jų 

grupės. Garso stiprinimo aparatūra nebus naudojama. 

8. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio muzikos ir menų mokyklų mokiniai.  

9. Mokinių amžiaus grupės:  

A grupė (7–9 m.), B grupė (10–12 m.), C grupė (13–15 m.), D grupė (16–19 m.). 

10. Pasirodymo trukmė iki 6 minučių. 
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11. Konkurso dalyviams akompanuoti gali koncertmeisteris arba įvairios sudėties instrumentų 

ansamblis. 

12. Draudžiama naudotis fonograma. Dalyvio anketoje nurodyta programa nekeičiama. 

13. Konkursas vyks balandžio 22 d. – gegužės 2 d. šiais etapais: 

13.1. Elektroninės paraiškos kartu su dalyvio mokesčio pavedimo kopija pateikiamos iki 2023 m. 

balandžio 7 d. https://forms.gle/3AYA9NK5JbPSKDBu5 . 

13.2. Virtualių dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2023 m. balandžio 12–15 d.  

13.3. Aukščiausius komisijos balus surinkę dalyviai kviečiami dalyvauti laureatų koncerte 2023 m. 

gegužės 2 d. Lietuvos mokslų akademijos salėje. 

14. Konkurso dalyvio mokestis – 15 €. 

15. Dalyvio mokestis pervedamas į sąskaitą: 

Banko sąskaita: VŠĮ „Inmezzo“. 

Sąskaitos numeris: Nr. LT747044060007285212. 

Įmonės kodas:  302451097. 

Banko pavadinimas: SEB bankas. 

Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir konkurso pavadinimas. 

Mokesčio patvirtinimą pateikti kartu su dalyvio paraiška. 

16. Pateikdami dalyvavimo konkurse anketą, jūs sutinkate su konkurso organizatorių sąlygomis 

viešinti su konkursu susijusią informaciją įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose. 

 

V. KONKURSO REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠUI 

 

17.  Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera) stabilioje    

pozicijoje ir su kokybišku įgarsinimu. Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas/ansamblis. Vaizdo   

įrašas filmuojamas be montažo ir  turi būti  sukurtas  ne anksčiau kaip 2023 metais. 

18. Kūrinio atlikimo vaizdo įrašas patalpinamas Youtube socialiniame tinkle. Talpinant atlikėjo įrašą 

į Youtube tinklą reikia nurodyti: 

● Atliekamo kūrinio autorių, kūrinio pavadinimą, atlikėjo vardą ir pavardę; 

● Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams (,,Yes, it’s made for kids”); 

● Vaizdo įrašas turi būti nustatytas kaip neįtrauktas į sąrašą (,,Unlisted”).  

19. Išsaugoto įrašo Youtube nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.  

 

VI. DALYVIŲ VERTINIMAS 

 

20. Konkurso dalyvius vertins komisija, kurios sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

21. Visi konkurso dalyviai ir  mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

22. Komisija kiekvienoje kategorijoje skirs I, II, III kategorijos laureato diplomus, dalyvio diplomus 

bei specialiuosius prizus. 

 

VII. KONKURSO INFORMACIJA 

 

23. Konkurso informacija teikiama el. paštu: konkursas.dainuok@gmail.com . 

 

_____________________________________ 
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