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N U O S T A T A I  

 

 
BENDROJI DALIS. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrius bei Kauno 1-oji 

muzikos mokykla organizuoja respublikinį harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a’cappella konkursą 

„Oi žiba žiburėlis“ – 2023. Kviečiame dalyvauti pradinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų, muzikos 

ir dailės mokyklų mokinius, kurie nėra abejingi lietuviškai dainai, lietuvių tautos istorijai, liaudies ir 

profesionaliųjų muzikų sukurtam gėriui ir grožiui.  

 „Oi žiba žiburėlis“ – tai dainų a’cappella konkursas, kuriuo siekiama ugdyti meno bei kūrybos 

poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti 

geriausius duetus, trio, kvartetus  ir ansamblius. 

 

DALYVIAI 

Konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas ir tris amžiaus grupes. 

  I kategorija – pradinių mokyklų, vidurinių mokyklų, gimnazijų. Šios kategorijos mokinių 

dainose viename balse gali būti ne daugiau dviejų atlikėjų. Taigi, dvibalsę dainą atliks 4 mokiniai, 

tribalsę 6, keturbalsę 8 mokinių. 

  II kategorija – muzikos mokyklų, choro ar muzikos studijų. Šios kategorijos dainose vieną 

balsą dainuoja tik vienas atlikėjas. Taigi dainuosime duetais, trio, kvartetais. 

A grupė 1-4 klasės mokiniai atlieka dvibalsę dainą. Lygių balsų ansambliai. 

B grupė 4-8 klasės mokiniai atlieka tribalsę dainą. Lygių balsų ansambliai. 

C grupė 8-12 klasės mokiniai atlieka  keturbalsę  dainą. Lygių balsų arba mišrių balsų 

ansambliai. 

 

Konkurse gali dalyvauti mergaitės ir berniukai, lygių balsų ir mišrūs vokaliniai ansambliai. 

Dainavimo trukmė iki 5 min. Viršijus nurodytą nuostatuose pasirodymo laiką komisija palieka sau 

teisę nutraukti dainavimą. 

Konkurso dalyvių grupės mokestis A, B, C kategorijos – 10 eur.   

 



DALYVAVIMO KONKURSE MOKESTIS 

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2023 m. balandžio 15 d. 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą „Oi žiba žiburėlis“- 2023. 

Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir atsiųsti kartu su dalyvio paraiška. 

Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. 

Gavėjas: Kauno 1-oji muzikos mokykla 

Adresas: J. Gruodžio 25, LT – 44289 Kaunas 

Gavėjo kodas: 190144649 

Gavėjo sąskaitos numeris: LT 10 4010 0425 0185 8637 

Gavėjo bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Telefonas/Faksas (8 37) 422 834; el. paštas: info@pirmamuzikos.lt  

 

REPERTUARAS  

Visi konkurso dalyviai paruošia po vieną lietuvių kompozitorių harmonizuotą liaudies dainą. 

(Dainoms galimas tik perkusinis pritarimas).  Prašome atsiųsti 1 egz. natų. 

 

Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 15 d. el. paštu:  arunas.vazinskis@gmail.com 

 

LAIKAS IR VIETA 

Konkurso laureatų  atranka  vyks  2023 m. balandžio 29 d.  

Kauno 1–ojoje muzikos mokykloje G. Kuprevičiaus koncertų salėje 11.00 val.  

(J. Gruodžio 25, LT – 44289 Kaunas) 

  

VERTINIMAS IR PASKATINIMAI  

Atlikėjai vertinami pagal atlikimo lygį, vokalinę ir sceninę kultūrą, interpretaciją, vokalinius 

duomenis, repertuaro atlikimą. 

Konkurso organizacinis komitetas sudaro ir kviečia žiuri komisiją. 

Žiuri komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

Konkurso nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje apdovanojami laureatų diplomais, dalyviai – 

dalyvio diplomais, jų mokytojai padėkos raštais. 

 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

Konkursą organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla. 

Konkurso koordinatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo 

skyriaus vyr. specialistas dr. Gintaras BALČIŪNAS.  
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Informacija teikiama: 

Projekto vadovė Loreta MAČIENĖ – mob. tel. 8676 21314 

              Projekto vadovas Arūnas VAŽINSKIS – mob. tel. 8686 22729 

 

Konkurso „OI ŽIBA ŽIBURĖLIS” - 2023 organizacinis komitetas: 

 

Komiteto pirmininkas – Mindaugas LABANAUSKAS, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius. 

Nariai: 

Loreta MAČIENĖ projekto vadovė, mokytoja metodininkė. 

Arūnas VAŽINSKIS projekto vadovas, mokytojas metodininkas. 

Giedrė BEINARIENĖ vyresnioji mokytoja. 

Aistė ANDZIULEVIČIENĖ mokytoja metodininkė. 

Miglė CHMIELIAUSKAITĖ mokytoja metodininkė. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų  

lietuvių liaudies dainų a’cappella  konkursas 

„OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2023 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Mokykla, adresas, tel. Nr., el. 

paštas 

 

Rajonas, miestas 

 

 

Mokytojo/ vadovo vardas, 

pavardė, pareigos,  kvalifikacinė 

kategorija, tel.(mob.) Nr., el. 

paštas 

 

 

Vokalinio ansamblio sudėtis: 

duetas, trio, kvartetas (įrašyti). 

 

 

Kategorija  

 

 

Grupė 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė, klasė: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

Atliekamo kūrinio 

kompozitoriaus vardas, pavardė 

ir dainos pavadinimas. 

 

Atliekamo kūrinio trukmė min.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


