
 

 

 

II TARPTAUTINIS CHORŲ IR VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS  

„ATGAJA“ 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1.1. Tarptautinio chorų konkurso „Atgaja“ (toliau – Konkursas) tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi choro 

ir ansamblinio dainavimo menu, aktyviai dainuojant choro ar vokalinio ansamblio kolektyve ir klausant kitų 

moksleivių chorų atlikimų vokalinės muzikos kūrinių. 

1.2. Konkurso uždaviniai: 

 skatinti mokyklų chorų ir vokalinių ansamblių koncertinę veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

 integruoti specialiųjų poreikių mokyklų choro ir vokalinius ansamblius į visuomenę. 

 suteikti galimybę žmonėms gėrėtis vokaline muzika. 

 

2. KONKURSO ORGANIZATORIUS 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ (Taikos g. 47, Vilnius) 

 

3. KONKURSO DALYVIAI 

3.1. Dalyvių kategorijos: 

A – Jaunučių chorai (pradinių klasių moksleiviai iki 10 metų amžiaus); 

B – Jaunių chorai (10-16 metų moksleiviai); 

C – Merginų chorai (moksleivės nuo 15 metų amžiaus); 

D – Vaikinų chorai (moksleiviai nuo 15 metų amžiaus); 

E –  Mišrūs chorai (moksleivės ir moksleiviai nuo 15 metų amžiaus); 

F – jaunučių vokaliniai ansambliai (pradinių klasių moksleiviai iki 10 metų amžiaus); 

G – jaunių vokaliniai ansambliai (10-16 metų moksleiviai); 

H – merginų vokaliniai ansambliai (moksleivės nuo 15 metų amžiaus); 

I – vaikinų vokaliniai ansambliai (moksleiviai nuo 15 metų amžiaus); 

J – mišrūs vokaliniai ansambliai (moksleivės ir moksleiviai nuo 15 metų amžiaus). 

 

3.2. Choro dainininkų skaičius chore neribojamas. Vokalinio ansamblio narių skaičius neturėtų viršyti 16 

asmenų.  
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3.3. Kolektyvai skirstomi į šias grupes: 

1 – bendrojo lavinimo mokyklų (A1, B1 ir t. t.); 

2 – muzikos ir meno mokyklų (A2, B2 ir t. t.); 

3 – specializuotų vidurinių muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų (E3 ir pan.); 

4 – specialiojo ugdymo įstaigų, daugiafunkcių centrų (A4, B4 ir t. t.). 

4.  KONKURSO REIKALAVIMAI 

4.1. Visų kategorijų dalyviai atlieka laisvai pasirinktą programą, rekomenduojama a cappella.  

4.2. Programos trukmė – 7-20 minučių.  

4.3. Rekomenduojama atlikti 2-4 kūrinius, iš kurių bent vienas būtų savo šalies kompozitoriaus kūrinys. 

4.4. Draudžiama naudoti fonogramas ir garso stiprinimo aparatūrą. 

 

5. VERTINIMAS 

5.1. Dalyvių pasirodymus vertina tarptautinė vertinimo komisija.  

5.2. Pasirodymai vertinami pagal šiuos kriterijus: vokalinė kultūra, intonacija, ansambliškumas, dikcija ir 

artikuliacija, meninė kūrinių atlikimo kokybė, techninis meistriškumas, stiliaus pojūtis.   

5.3. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčijami. 

 

6.  APDOVANOJIMAI 

6.1. Konkurso dalyviai gali pelnyti I, II, III laureato diplomus arba tapti diplomantais. 

6.2. Konkurso dalyviai gali būti apdovanojami specialiaisiais prizais. 

6.3. Diplomais gali būti apdovanojami geriausi chorų dirigentai.  

 

7. PARAIŠKA KONKURSUI 

7.1. Paraiška-anketa konkursui siunčiama iki 2022 m. kovo 30 d. internetu pildant anketą. 

7.2. Iki 2022 m. kovo 30 d. elektroniniu paštu lyra@365.lt atsiunčiama: 

a) trumpa kolektyvo kūrybinė biografija lietuvių ir anglų kalbomis; 

b) kolektyvo nuotrauka (būtina gera raiška); 

c) konkurse atliekama programa (originalo kalba). 

7.3. Informacija teikiama tel. +370 68632612 arba elektroniniu paštu: lyra@365.lt 

7.4. Kvietimas dalyvauti konkurse kolektyvui išsiunčiamas iki 2022 m. balandžio 10 d. 

 

8.  DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR VIETA 

8.1. Konkurso dalyvio mokesčio nėra. 
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8.2. Gavę kvietimą dalyvauti konkurse kolektyvai iki 2022 m. balandžio 30 d. turi atsiųsti konkurse 

atliekamų kūrinių natas. 

8.3. Visą reikalingą konkursui medžiagą siųsti elektroniniu paštu: lyra@365.lt 

8.4. Kolektyvas negalės dalyvauti konkurse, jeigu nustatytu laiku nebus įvykdytos nurodytos sąlygos. 

8.5. Konkursas vyksta nuotoliniu būdu (online). Dalyvis anketoje pateikia savo pasirodymo YOUTUBE 

vaizdo įrašo nuorodą.  

 

9. KONTAKTAI 

9.1. El. paštas: rolandas.aidukas@gmail; telefonas: +37068632612 

9.2. Informacija apie konkursą: http://lyra.365.lt/programos/atgaja/ 
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