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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS DAINŲ KONKURSO 

„AARVGDK’19“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos dainų konkursą „AARVGDK’19“ 

(toliau – Konkursas) organizuoja Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba. 

2. Kontaktinis asmuo – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių tarybos 

pirmininkė  Jorė Bendinskaitė, el. paštas: aarvgmt@gmail.com. 

3. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo 

bei apdovanojimo tvarką. 

 

II SKYRIUS  

KONKURSO TIKSLAI 
 

4. Puoselėti jaunimo saviraišką, skatinti atskleisti savo kūrybinius, meninius gebėjimus bei 

ugdytis pasitikėjimą savimi. 

5. Motyvuoti jaunimą kokybiškam laisvalaikio leidimui, bendravimui ir bendradarbiavimui. 

6. Pristatyti visuomenei jaunimo grupių bei solistų muzikinius sugebėjimus. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Dalyviai – Alytaus, Kauno miestų, Alytaus, Prienų, Varėnos, Druskininkų ir Lazdijų 

rajono jaunimo grupės bei atlikėjai. 

8. Dalyvių amžius: 12–25 metai. 

9. Konkurso dalyvių, atliekančių dainą, skaičius nėra ribojamas (tai gali būti solistai, 

duetai, muzikinės grupės, ansambliai). 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

10. Informacija apie konkursą skelbiama gimnazijos svetainėje www.vanagogimnazija.lt, 

mokinių tarybos Facebook socialinėje erdvėje adresu https://www.facebook.com/aarvgmt/. 

11. Norintys dalyvauti konkurse dalyviai registruojasi iki 2019 m. vasario 15 d. el. paštu 

aarvgmt@gmail.com. Registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis: 

11.1. dalyvio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės); 

11.2. amžius; 

11.3. grupės pavadinimas (jeigu yra); 

11.4. kontaktinio asmens telefono numeris; 

11.5. mokykla (jeigu dalyviai mokosi). 

http://www.vanagogimnazija.lt/
https://www.facebook.com/aarvgmt/
mailto:aarvgmt@gmail.com


12. Pasibaigus registracijai dalyviai bus pakviesti į atranką, kuri vyks Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago gimnazijoje. Po jos iš užsiregistravusiųjų dalyvių į dainų konkursą bus atrinkta 

10-14 atlikėjų. 

13. Atrankos laikas bus skelbiamas kitą dieną po registracijos laiko pabaigos. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DAINOMS 
 

14. Daina gali būti atliekama bet kokia kalba. 

15. Dainos trukmė – iki 4 minučių. 

16. Daina gali būti paties autoriaus kūrybos.  

17. Dainos gali būti įvairiausių stilių bei žanrų. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI 
 

18. Konkurso metu atlikėjus vertins sudaryta komisija. 

19. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:  

19.1. kūrybiškumas; 

19.2. originalumas; 

19.3. atlikimo įtaigumas; 

19.4. sceninė kultūra; 

19.5. profesionalumas. 

20. Įvardinti kriterijai bus vertinami balais. Kiekvienas komisijos narys turės po tam tikrą 

kiekį taškų, kuriais galės įvertinti kiekvieną pasirodymą. Galima bendra taškų suma – 100 balų. 

21. Papildomi taškai gali būti skiriami, jei daina yra autorinė.  

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO APDOVANOJIMAS 
 

22. Pirmos vietos nugalėtojas (-ai) bus apdovanoti pagrindiniu prizu, kuris bus paskelbtas 

renginio metu. 

23. Antros ir trečios vietos nugalėtojai bus apdovanoti kitais rėmėjų įsteigtais prizais.  

24. Visi kiti dalyviai bus apdovanoti rėmėjų įsteigtais paguodos prizais. 

25. Solistai ir atlikėjų grupės bus apdovanojamos atskirai. 

 

            

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Konkurso metu negalima vartoti alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų, elgtis 

nepagarbiai, įžeidinėti kitų asmenų. Atlikėjai, pažeidę šią taisyklę, bus pašalinti iš konkurso. 

27. Organizatoriai pasilieka teisę viešoje erdvėje platinti konkurso vaizdo įrašus bei 

nuotraukas. 

28. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais 

nuostatais. 

 

____________________________ 


