PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centro direktoriaus
2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-39
TARPTAUTINIO VOKALINĖS MUZIKOS KONKURSO
„LĖKIME DAINŲ SPARNAIS“ SĄLYGOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinio vokalinės muzikos konkurso ,,Lėkime dainų sparnais“ (toliau – Konkurso)
sąlygos parengtos vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 5 d. Nr. V-663 ir
Rokiškio rajono mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020
m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75, Rokiškio rajono savivaldybės mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų
renginių organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro
direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-121.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslą, organizavimo tvarką, finansavimą ir dalyvių
vertinimą bei apdovanojimą.
II SKYRIUS
TIKSLAS
3. Konkurso tikslas – skatinti dainuojančių vaikų ir jaunimo kūrybinę saviraišką bei sceninę
patirtį, priartinant juos prie liaudies muzikos ištakų; siekti moksleivių bei pedagogų tarpusavio
bendradarbiavimo.
III SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konkursas vyks:
4.1. 2021 metų gegužės 5 dieną – virtualiai;
4.2. 2021 metų gegužės 6 dieną įprastu kontaktiniu būdu Rokiškio Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos salėje (Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis).
5. Konkursą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Rokiškio
Rudolfo Lymano muzikos mokykla (toliau – Organizatorius).
Atsakinga mokytoja metodininkė Reda Kazlauskienė.
Visais su Konkursu susijusiais klausimais kreiptis į Redą Kazlauskienę tel. +370 614
21840, el. paštas: redakaz@gmail.com.
6. Numatoma Konkurso pradžia – 11.00 val. Gavus dalyvių anketas, Organizatorius
patikslins Konkurso pradžios laiką.
7. Konkurso dalyviai:
7.1. solistai;
7.2. mažieji ansambliai (duetai, tercetai, kvartetai, kvintetai);
7.3. ansambliai (6–12 moksleivių).
8. Solistai skirstomi į 6 amžiaus grupes:

8.1. A grupė 3–6 metų;
8.2. B grupė 7–8 metų;
8.3. C grupė 9–10 metų;
8.4. D grupė 11–12 metų;
8.5. E grupė 13–15 metų;
8.6. F grupė 16–19 metų.
9. Mažieji ir didieji ansambliai skirstomi į 5 grupes:
9.1. A grupė 3–7 metų;
9.2. B grupė 8–11 metų;
9.3. C grupė 12–15 metų;
9.4. D grupė 16–19 metų;
9.5. E grupė mišri.
10. Konkurso programą sudaro:
10.1. liaudies daina a`cappella (rekomenduojama dainuoti tris posmus, ne daugiau keturių).
Galimas pritarimas ritminiais instrumentais. Toninių instrumentų nenaudoti;
10.2. laisvai pasirinkta daina. Atlikėjams gali akompanuoti koncertmeisteris ar
instrumentinis ansamblis. Pritarti galima bet kokiu instrumentu. Įrašuose draudžiama dainuoti
naudojant balso stiprinimo aparatūrą (skaitmeninę fonogramą), išskyrus - pritariamojo instrumento
ar ansamblio įrašytą akompanimento partiją.
11. Nurodymai virtualaus Konkurso pasirodymams:
11.1. Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera)
stabilioje pozicijoje. Vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradžios iki pabaigos be sustojimų ir montažo
bei turi būti sukurtas ne ankščiau kaip 2020/2021 mokslo metais;
11.2. kūrinio atlikimo vaizdo įrašas išsaugomas Google diske duomenų saugykloje ar
YouTube (keliant nurodyti neįtrauktas į kontaktų sąrašą arba viešas) Mp4 formatu. Išsaugoto įrašo
nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.
12. Konkurso nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2021 m. gegužės 7 d. Organizatoriaus
internetinėse svetainėse, FB paskyrose.
13. Norintys dalyvauti Konkurse registruojasi ir moka dalyvio mokestį.
14. Elektroninę dalyvio paraišką rasite adresu https://mm.rokiskis.lm.lt/ arba paspaudę ant
nurodytos Google nuorodos (arba ją nukopijuokite į Google paieškos laukelį)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkij85ealQFFIj9QTe2XB88Yo7cZHxXQCSflO767jSMu9G
wQ/viewform?fbclid=IwAR2tpb-Ym4s-Vtypzz4BlzITiSTS95PUoO3mGOlr9wrlQsbCIVSieJqQOAQ.

15. Dalyvio paraiškos pateikiamos iki 2021 m. balandžio 15 d. Konkurso organizatoriams.
16. Konkurse gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 vieno mokytojo parengti dalyviai vienoje
amžiaus grupėje (įskaitant abi dienas, ne daugiau 3 solistų ir ne daugiau 3 ansamblių).
17. Užpildžius dalyvio paraišką sutinkama, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus
naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami Organizatoriaus disponuojamuose internetiniuose bei
spaudos šaltiniuose.
IV SKYRIUS
FINANSAVIMAS
18. Konkurso dalyvių ir juos lydinčių mokytojų kelionės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga
arba patys dalyviai.
19. Visi Konkurso dalyviai moka Konkurso dalyvio mokestį.

20. Virtualaus Konkurso dalyvio mokestis:
20.1. solistas – 6 Eur;
20.2. mažieji ansambliai (duetas, tercetas ir kt.) – po 3 Eur dalyviui;
20.3. vokalinis ansamblis – po 3 Eur dalyviui.
21. Kontaktinio Konkurso mokestis:
21.1. solistas – 10 Eur;
21.2. mažieji ansambliai (duetas, tercetas ir kt.) – po 5 Eur dalyviui;
21.3. vokalinis ansamblis – po 5 Eur dalyviui.
22. Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2021 m. balandžio 15 d.
Gavėjas: Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla;
Gavėjo kodas: 190253584
Gavėjo sąskaitos numeris: LT34 4010 0415 0021 5641, Luminor bank AB
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą „Lėkime
dainų sparnais“. Būtina išsaugoti skaitmeninę mokesčio pavedimo kopiją ir iki 2021 m. balandžio 16
d. atsiųsti į mokyklos el paštą: muzika.rokiskyje@gmail.com
24. Konkurso mokestį ir visas su mokesčio pavedimu susijusias išlaidas sumoka siunčianti
mokykla ar pats dalyvis.
25. Esant poreikiui, sąskaitą faktūrą mokančiai įstaigai ar dalyviui išrašo Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos mokykla. Kreiptis į mokyklos sekretorę el. paštu: muzika.rokiskyje@gmail.com ar
telefonu +370 615 92 750.
26. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro
direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. Dalyviai vertinami pagal savitumą, intonacinį
tikslumą, sceninę kultūrą, artistiškumą, kūrinio atlikimo meninį lygį, programos originalumą,
bendravimą su žiūrovais.
V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
27. Kiekvienoje nominacijoje ir kiekvienoje amžiaus grupėje prizinės vietos skiriamos pagal
bendrai gautų balų skaičių:
27.1. 1 vieta laureato diplomas nuo 9,5 iki 10
27.2. 2 vieta laureato diplomas nuo 9,0 iki 9,4
27.3. 3 vieta laureato diplomas nuo 8,5 iki 8,9
27.4. 1 laipsnio diplomas
nuo 8,0 iki 8,4
27.5. 2 laipsnio diplomas
nuo 7,5 iki 7,9
27.6. 3 laipsnio diplomas
nuo 7.0 iki 7,4
27.7. diplomas
iki 6,9
28. Virtualaus Konkurso atlikėjai bus apdovanoti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
centro diplomais.
29. Konkurso, kuris vyks kontaktiniu būdu, atlikėjai bus apdovanoti Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centro diplomais ir Organizatoriaus atminimo dovanomis.
30. Visiems konkurso dalyvių mokytojams, koncertmeisteriams bus įteiktos Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centro padėkos. Gegužės 6 dienos Konkurse dalyvaujantys mokytojai ir
koncertmeisteriai gaus Organizatoriaus atminimo dovanas.
______________________________

