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III–OJO RESPUBLIKINIO VOKALINĖS MUZIKOS FESTIVALIO 
 „DAINUOJAM LIETUVAI“ 

 
 

NUOSTATAI 
 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Kybartų kultūros centras trečią kartą organizuoja respublikinį vokalinės muzikos festivalį 
„Dainuojam Lietuvai“ (toliau – festivalis). Ateityje planuojama šį festivalį perkvalifikuoti į tarptautinį 
festivalį.  
1.2. Festivalyje gali dalyvauti dainininkai, norintys ugdyti savyje tarpusavio bendravimo ir sceninę 
kultūrą, patenkinant prigimtinį žmogaus norą dainuoti, įkvėptiems meninės išraiškos. 

 
2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2.1.  Atskleisti atlikėjų saviraišką, kūrybiškumą bei unikalumą, populiarinti vokalinio žanro ir 
dainininkų mėgėjų veiklą, didinti vokalinių ansamblių meninį lygį ir paskatinti dainininkus, dainuoti 
„gyvai“.  
2.2. Suburti bendravimui ir bendradarbiavimui vokalinius ansamblius ir jų vadovus, ugdyti daininkų  
tarpe tarpusavio pagarbą ir toleranciją vienas kitam. 
2.3. Ugdyti sceninės kultūros, mados bei dainavimo raidos suvokimą. 
2.4. Skatinti naujų vokalinių ansamblių atsiradimą. 
 

3. VIETA IR LAIKAS 
3.1. Festivalis vyks 2020 m. kovo 11 dieną Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje (Darvino g. 
12,  Kybartai 70440, Vilkaviškio rajonas). 
3.2. Renginio pradžia –12.00 val. 

  
4. FESTIVALIO DALYVIAI 

4.1. Iš visos Lietuvos lygių balsų ir mišrūs vokaliniai ansambliai.  
4.2. Dalyvių skaičius pasirodyme – ne mažiau 5 ir ne daugiau 12 žmonių. 
4.3. Amžiaus grupės – jaunimo, suaugusiųjų ir mišri. 

 
5. DALYVAVVIMO SĄLYGOS 

5.1. Dalyviai atlieka 2 (dvi) dainas. Kūriniai gali būti atliekami a cappella ar su akompanimentu  
(salėje bus elektrinis pianinas). Bendra kūrinių trukmė – ne ilgiau nei 8 min. 
5.2. Būtina sąlyga, kad vienas iš kūrinių turi atitikti renginio stilistiką ir tematiką – meilė Tėvynei,  
Lietuvai. 
5.3. Dalyvaujančių ansamblių dalyvio mokesčio nėra.  
5.4. Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato renginio organizatoriai. 

 
6. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI 

6.1.Kybartų kultūros centras, tel./fak. (8 342) 30 635, el. paštas kybartucentras@kybartukc.lt 
6.2. Organizatoriai pasilieka teisę priimti į festivalį dalyvių skaičių, atsižvelgiant į turimas erdves. 



 

 
7. KITOS SĄLYGOS 

7.1. Atlikėjams bus suteiktas reikalingas įgarsinimas, scena, el.pianinas ir patalpa persirengimui. 
7.2. Festivalyje dalyviai dalyvauja savo lėšomis (transportas, atvykimas, maitinimas ir kt.). 
7.3. Kolektyvai apdovanojami padėkos raštais. 
 

 
8. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

8.1.  Festivalio dalyvių registracijos paraiška (1 priedas) teikiama iki 2020 m. vasario 24 d. el. paštu 
andzelikamicutiene@gmail.com  
8.2. Atlikėjai privalo atsiųsti: 
8.2.1. Užpildytą dalyvio paraišką (1 priedas); 
8.2.2. Informaciją apie ansamblį (glaustai) arba nuorodą į interneto svetainę, kurioje tokia informacija 
yra, atliekamas dainas (jeigu tokia informacija yra); 
8.2.3. Nuotrauką reklamai. 
 
 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
9.1. Papildoma informacija teikiama tel. (8 671) 09231 ar  el.paštu: andzelikamicutiene@gmail.com 
9.2. Festivalis gali būti filmuojamas, fotografuojamas.  
9.3. Organizatoriai pasilieka teisę spausdinti su festivaliu susijusią informaciją, nuotraukas, vaizdinę  
medžiagą skelbti masinėse informacijos priemonėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose ir 
internetinėse svetainėse. 
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1 priedas 

 
III–OJO RESPUBLIKINIO VOKALINĖS MUZIKOS FESTIVALIO 

 „DAINUOJAM LIETUVAI“ 
 

 
PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 
 

Dalyvių skaičius 

 

 
 

Ansamblio (-ių), kolektyvo (-ų) 
pavadinimas (-ai),  

 
 
 

Vadovo vardas, pavardė 

 

 
 

Vadovo kontaktai  

(telefonas, el. paštas) 

 

Informaciją apie ansamblį arba 
nuorodą į interneto svetainę 
(jeigu tokia informacija yra) 

 

Kūrinio (-ių) pavadinimai, 
muzikos ir žodžių autorius (-iai) 

 
 
 

Kūrinio (-ių) trukmė 

 

 
 

Reikalingos priemonės dainai 
atlikti  

 
 
 

Pastabos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


