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VILNIAUS MIESTO TRADICINĖS DAINOS KONKURSAS 

„(IŠ)DAINUOJU VILNIŲ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie Vilniaus miesto tradicinės dainos konkurso „(Iš)dainuoju Vilnių“ (toliau – 

konkurso) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvavimo sąlygas ir registraciją. 

2. Konkursas skirtas paminėti Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų. 

3. Konkursą organizuoja Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija. Atsakingi 

asmenys: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Gruodytė ir muzikos mokytoja metodininkė 

Lijana Šarkaitė-Viluma. Konkurso partneris – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis Vilniaus miesto tradicine kultūra, 

plėtoti mokinių kūrybiškumą ir atskleisti meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas bei 

paminėti Vilniaus 700 metų jubiliejų. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. puoselėti individualią / grupinę vaikų saviraišką;  

5.2. ugdyti mokinių teigiamą požiūrį į kultūros paveldą, skatinti kūrybiškumą; 

5.3. skatinti meninės raiškos būdais paminėti savo miesto – Vilniaus – 700 metų jubiliejų; 

5.4. puoselėti tradicinių dainų apie Vilnių gyvavimą; 

5.5. skatinti pilietinę, istorinę ir tradicinės kultūros savimonę; 

5.6. skatinti švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Vilniaus miesto 1–4 klasių mokiniai. 

7. Dainos apie Vilnių atlikėjai dalyvauja kaip solistai arba 2–10 atlikėjų grupės. 

 

 

 



IV. REPERTUARAS IR KŪRINIŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI  

 

8. Dainos apie Vilnių dalyviai atlieka vieną savo pasirinktą kūrinį. 

9. Konkursui tinkami kūriniai – tradicinės dainos apie Vilnių (rekomenduojami kūrinių 

šaltiniai nurodyti Konkurso nuostatų priede Nr. 2). 

9.1. Dainos atliekamos a cappella (be muzikos instrumento pritarimo) arba su 

instrumentiniu pritarimu. 

9.2. Dalyviai pasirenka kūrinių atlikimo būdą – tradicinis dainos atlikimas arba 

šiuolaikiška jos interpretacija. 

10. Dėl tinkamo repertuaro parinkimo kreiptis el. pašto adresu – 

vkgp.konkursai@gmail.com 

 

V. KONKURSO SĄLYGOS 

 

11. Dalyvio anketą (1 priedas) konkurso dalyviai atsiunčia vykdytojams iki 2023 m. 

sausio 20 d. el. paštu – vkgp.konkursai@gmail.com 

12. Vienam kolektyvo pasirodymui skiriamos 4 minutės. 

13. Dalyvavimas konkurse nemokamas. 

14. Kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka. 

 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

15. Konkursui pateiktus darbus vertins Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija. 

16. Tradicinių dainų atlikėjai vertinami pagal šiuos kriterijus: 

16.1. pasirinktų kūrinių meninė vertė; 

16.2. atlikimo stilius; 

16.3. sceninė kultūra; 

16.4. grojimo meistriškumas; 

16.5. balso natūralumas; 

16.6. atlikimo įtaigumas ir laisvumas. 

 

VII. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

17. Dalyvių registracija vyksta iki 2023 m. sausio 16 d. el. pašto adresu – 

vkgp.konkursai@gmail.com 

18. Registracija gali būti nutraukiama, jei užsiregistruoja daugiau kaip 20 dalyvių. 

 

VIII. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

19. Konkursas vyks 2023 m. sausio 25 d. (trečiadienį) Lietuvos nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius) Renginių erdvėje (305 kab., III a.). 

20. Konkurso pradžia 12.00 val. (registracija nuo 11.30 val.). 
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IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Konkurso vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konkurso nuostatus bei 

programą. 

22. Visiems konkurso dalyviams ir pedagogams bus išduotos padėkos, I – III vietų 

laimėtojams bus įteikti diplomai, kitos dovanos. 

23. Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse „(Iš)dainuoju Vilnių“ sutinka, kad 

konkurso metu įrašyta vaizdo ar filmuota medžiaga būtų skelbiama organizatorių bei kituose 

interneto puslapiuose konkurso viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, 

globėjo ar tėvų raštiško sutikimo. 

24. Visa informacija, susijusi su Konkursu, bus skelbiama tinklapyje 

https://gediminoprogimnazija.lt/. 

25. Papildoma informacija apie konkursą teikiama kontaktiniu telefonu +370 64 551378, 

el. paštu – vkgp.konkursai@gmail.com 

 

–––––––––––––– 
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1 Priedas 

 

VILNIAUS MIESTO TRADICINĖS DAINOS KONKURSAS 

„(Iš)dainuoju Vilnių“ 

2023 m. sausio 25 d. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos  

Renginių erdvėje (305 kab., III a.) 

Gedimino pr. 51, Vilnius 

 

DALYVIŲ ANKETA 

 

–––––––––––––– 

Švietimo įstaiga:  

Konkurso dalyvio(-ių) vardas(-ai) ir 

pavardė(s), amžius: 

 

Konkurso kolektyvo pavadinimas (jei 

yra): 

 

Kūrinio pavadinimas:  

Kūrinio šaltinis (leidinys ar archyvas, 

tautosakos pateikėjo vardas pavardė, 

vietovė) 

 

Atlikimo būdas (tradicinis dainos 

atlikimas ar šiuolaikiška jos interpretacija) 

 

Jei naudojamas instrumentinis pritarimas, 

išvardinti instrumentus 

 

Kūrinio trukmė:   

Mokytojas:  

El. paštas:  

Telefonas:  



2 Priedas 

 

VILNIAUS MIESTO TRADICINĖS DAINOS KONKURSAS 

„(Iš)dainuoju Vilnių“ 

Rekomenduotinų tradicinių dainų šaltinių sąrašas 

 

Krivickienė-Gustaitytė, Gražina. Vilnius lietuvių liaudies dainose. Vilnius, 1992. 

Lietuvių liaudies dainynas. T. III: Karinės-istorinės dainos. Parengė Pranė Jokimaitienė; melod. 

parengė Zofija Puteikienė; tomo red. kol.: Ambr. Jonynas (vyr. red.), K. Aleksynas, V. Juodpusis, 

L. Sauka. Vilnius: Vaga, 1985. 

Lietuvių liaudies dainynas. T. IX: Karinės-istorinės dainos. Parengė Pranė Jokimaitienė; melod. 

parengė Aušra Žičkienė; tomo red. kol.: L. Sauka (vyr. red.), K. Aleksynas, Z. Puteikienė, 

Ž. Ramoškaitė. Vilnius: Vaga, 1995. 

Lietuvių liaudies dainynas. T. XVII : Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 3 / red. komis.: Leonardas 

Sauka (pirm.). Parengė Vita Ivanauskaitė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo red. koleg.: 

Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. Vilnius: LLTI, 2003. 

Lietuvių liaudies dainynas. T. XVIII: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 4 / red. komis.: Leonardas 

Sauka (pirm.) ... [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo red. 

koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. Vilnius: LLTI, 2004. 

Lietuvių liaudies dainynas. T. XIX: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 5: Antrojo pasaulinio karo ir 

pokario dainos / parengė Kostas Aleksynas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo red. koleg.: 

Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]; red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]. Vilnius: 

LLTI, 2005.  

Slaviūnas, Zenonas. Sutartinės. III tomas. In:  

 http://sutartines.info/slaviunas/result.php?p=1&tomas=3 

 

Vilniaus mūrai: lietuvių poetų eilėraščių ir liaudies dainų rinkinys. Sudarė Stasė Budrytė ir 

Leonardas Sauka. Vilnius: Vaga, 1973. 

Muzikinio folkloro archyvas: http://folkloras.lmta.lt/ ir http://193.219.131.11/omeka/ 

LLTI archyvas:  

http://archyvas.llti.lt/lt/lietuviu_liaudies_muzikos_fonogramu_kolekcija/?nuo=7200#record 

Ir kt. šaltiniai. 
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