PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2021 m.
vasario 11 d. įsakymu Nr. V-21
(Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2021 m.
kovo 31 d. įsakymo Nr. V31redakcija)

VI VIRTUALAUS LIETUVOS JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSO
„DAINOS SPARNAIS APLINK PASAULĮ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VI virtualus Lietuvos jaunųjų dainininkų konkursas „Dainos sparnais aplink pasaulį“ (toliau –
Konkursas) vyks 2021 m. gegužės 8 d. nuotoliniu būdu.
2. Konkurso vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Chorinio ir solinio
dainavimo dalykų mokytojų metodinė grupė.
3. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, dalyvavimo
sąlygas, vertinimą, laureatų apdovanojimą, konkurso vykdymą.
4. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto
svetainėje www.karoliniskiumm.lt .
II. KONKURSO TIKSLAS
5. Konkursu siekiama sudominti jaunuosius dainininkus pasaulio tautų liaudies dainomis.
III. KONKURSO UŽDAVINIAI
6. Ugdyti mokytojų ir mokinių domėjimąsi kitomis tautomis bei jų kultūra;
7. Propaguoti ir skatinti mokinių solinį dainavimą, tobulinti vokalinį meistriškumą, atskleisti
individualius gebėjimus.
8. Atpažinti gabius mokinius, įvertinti konkurse dalyvavusių atlikėjų meninį pasiruošimą,
išrinkti geriausius atlikėjus.
9. Dalintis patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą su šalies muzikos ir meno mokyklomis,
pasitelkiant informacinių technologijų priemones.
IV. KONKURSO DALYVIAI
10. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos Respublikos muzikos ir meno mokyklų moksleiviai
nuo 7 iki 19 metų.
11. Konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes:
A 7–9 m.; B 10–12 m.; C 13–15 m.; D 16–19 m.
12. Konkurso dalyviai dainuoja vieną kūrinį:
pasaulio tautų (išskyrus lietuvių) liaudies dainą originalo kalba.

13. Pasirodymo trukmė iki 3 min.
14. Konkurso dalyviams akompanuoti gali koncertmeisteris arba įvairios sudėties instrumentų
ansamblis.
15. Draudžiama naudotis fonograma, išskyrus pritariamojo instrumento ar ansamblio įrašytą
akompanimentą.
V. DALYVAVIMO SĄLYGOS
16. Elektroninės konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 30 d.:
Dalyvio paraiška. Dainos sparnais aplink pasaulį 2021
17. Konkursas yra nemokamas.
18. Konkursui dalyviai pateikia pasirodymo vaizdo įrašą, nufilmuotą nuo pradžios iki pabaigos –
be montažo ir sustojimų.
19. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas horizontaliai, stabilia, nejudančia vaizdo kamera. Įraše turi
matytis atlikėjas visu ūgiu ir akompaniatorius(-iai).
20. Vaizdo įrašui parenkama estetiška aplinka, dalyvių apranga – koncertinė.
21. Vaizdo įrašo apraše būtina nurodyti atlikėjo vardą, pavardę, dainos pavadinimą.
22. Vaizdo
įrašus
siųsti
iki
2021
m.
balandžio
30
d.
elektroniniu
paštu dainossparnai@gmail.com,
naudojantis
WeTransfer
dalijimosi
platforma
(www.wetransfer.com)
23. Kartu su vaizdo įrašu privaloma atsiųsti tėvų/globėjų pasirašytą sutikimą viešinti dalyvio
vaizdo įrašą ir jo asmens duomenis Konkurso tikslams.
24. Informaciją teikia solinio dainavimo mokytoja metodininkė R. Janutėnaitė, tel. nr. 8 650
80582, el. paštas dainossparnai@gmail.com.
VI. KONKURSO VERTINIMAS
25. Dalyvių pasirodymą 2021 m. gegužės 8 d. vertina komisija.
26. Komisijos vertinimo balai sumuojami, rezultatai galutiniai ir neskundžiami.
27. Konkurso dalyviams, jų mokytojams ir koncertmeisteriams bus įteikti Padėkos raštai.
28. Kiekvienoje amžiaus grupėje laureatams bus įteikti I, II ir III vietos diplomai. Taip pat už
išskirtinį pasirodymą atlikėjai bus nominuoti specialiaisiais vertinimo komisijos diplomais.
29. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2021 m. gegužės 12 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos internetiniame puslapyje www.karoliniskiumm.lt.
30. Laureato diplomai ir padėkos raštai bus išsiųsti el. paštu į dalyvio mokymosi įstaigą.
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