
PATVIRTINTA 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės 

muzikos mokyklos direktoriaus 

2022 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. V-264 

 

 

VI respublikinio jaunųjų dirigentų konkurso, skirto artėjančiam pirmosios 

Lietuvos Dainų šventės šimtmečiui paminėti 
 

NUOSTATAI 

 

Tikslai ir uždaviniai. 

Skatinti moksleivių susidomėjimą dirigavimo disciplina. 

Siekti žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimo dirigavimo srityje. 

Skatinti muzikos mokyklų pedagogų ir vaikų bendravimą, bendradarbiavimą. 

Paminėti pirmosios Lietuvos Dainų šventės šimtmetį.  

 

Rengėjas ir organizatorius. 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 

chorinio dainavimo metodinė grupė. 

 

Konkurso vieta ir eiga. 

Konkursas vyks Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje 

2023 m. kovo mėn. 18 d. 11 val., registracijos pradžia 10 val. 

Bus skaitomas pranešimas apie Dainų šventės tradiciją Lietuvoje. 

 

A ir B kategorijų dalyviams konkursas vyks prie fortepijono, kurį vertins konkurso komisija. 

 

C ir D kategorijų dalyviams konkursas vyks 2 turais: 1-ame ture visi dalyviai diriguos 3 

kūrinius prie fortepijono, po kurio, konkurso komisija vertins dalyvius ir iki 5 dalyvių tęs 

pasirodymą 2 ture, kuriame diriguos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 

chorui “Viva voce” (vad. Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas).  

 

Konkurso dalyvių vertinimas ir apdovanojimas. 

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, kurios sudėtį inicijuoja konkurso 

organizatorius. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, pedagogai ir koncertmeisteriai, 

parengę konkurso dalyvius ir laureatus, apdovanojami padėkos raštais. 

 

Konkurso dalyviai. 

Konkurse kviečiami dalyvauti moksleiviai, kurie mokosi muzikos mokyklose ir muzikos 

gimnazijose. 

Dalyviai skirstomi į keturias kategorijas pagal mokymosi muzikos mokykloje trukmę: 

A kategorija – moksleiviai, kurie dirigavimo mokosi 1-us metus. 

B kategorija – moksleiviai, kurie dirigavimo mokosi 2-us metus. 

C kategorija – moksleiviai, kurie dirigavimo mokosi 3-ius metus. 



D kategorija – moksleiviai, kurie dirigavimo mokosi 4-us metus ir daugiau. 

 

Konkurso dalyviai privalo paruošti: 

A, B kategorijos - diriguoti 2 kūrinius prie fortepijono: vieną privalomą ir vieną laisvai 

pasirinktą a cappella. Programos trukmė – 5 – 7 min.   

C, D kategorijų dalyviai privalo diriguoti 3 kūrinius prie fortepijono: 2 privalomus kūrinius –  

ir vieną laisvai pasirinktą a cappella. Programos trukmė – 7 – 12 min.   

 

Privalomi diriguoti kūriniai A, B kategorijoms: 

A kategorijos dalyviams: M. Petrausko harm. l. l. daina „Motuš, motuše“. Diriguoti 2 posmus. 

B kategorijos dalyviams: M. K. Čiurlionio harm. l. l. daina „Šėriau žirgelį“. Diriguoti 1, 2 

posmus: 1 – vyrų chorui, 2 – mišriam chorui. 

 

Privalomi diriguoti kūriniai C ir D kategorijoms: 

C kategorijos dalyviams: M. Petrausko, ž. A. Jakšto  „Kaitink, šviesi saulute“. Diriguoti 1 

posmą. 

Kūrinys prie choro „Viva voce“: St. Šimkaus harm. l. l. daina „Per tamsią naktelę“ Diriguoti 2 

posmus. 

D kategorijos dalyviams: Č. Sasnausko, ž. Maironio „Kur bėga Šešupė“. Diriguoti 1 ir 4 

posmus. 

Kūrinys prie choro „Viva voce“: J. Naujalio, ž. Maironio „Jaunimo giesmė“. Diriguoti 1 posmą.  

 

Dalyvavimo sąlygos: 

 

Kelionės bei maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

Dalyvio mokestis (negrąžinamas) – 10 Eur.  

Mokestį privaloma sumokėti iki 2023 m. kovo 1 d. į BĮ "Skaitlis" Luminor banko 

sąskaitą LT74 4010 0424 0393 1814. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Vilniaus 

Balio  Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, parama VI respublikiniam jaunųjų 

dirigentų konkursui, dalyvio vardas pavardė. Visus su persiuntimu susijusius 

mokesčius apmoka dalyviai.  

Dalyvių registracija: 

 

Dalyvių anketas ir tėvų sutikimus siųsti iki 2023 03 01 el. paštu 

regina.pazusiene@gmail.com  

 

Registruojantis privalu pateikti 1 laisvai pasirinkto kūrinio natų egzempliorių. 

Privalomų kūrinių natas dalyvių anketas bei tėvų sutikimus rasite internetinėje svetainėje 

dvarionomokykla.lt 

Informacija teikiama el. paštu regina.pazusiene@gmail.com arba mob. tel.: +370 605 34 833 - 

Regina Pažusienė. 
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