
PATVIRTINTA 

Alytaus muzikos mokyklos  

direktoriaus 2021 m. vasario 26 d.  

įsakymu Nr. V-12 

 

DZŪKIJOS REGIONO MUZIKOS (MENO), IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VIRTUALUS FESTIVALIS  

„DZŪKŲ BALSAS“  

 

NUOSTATAI 

 

I. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Puoselėti etninę kultūrą. 

Plėsti dzūkų krašto dainavimo tradicijas. 

Formuoti dvasines, tautines ir kultūrines vertybes. 

Tobulinti dainavimo patirtį, kūrybiškumą ir saviraišką. 

Skatinti pedagogų ir moksleivių kūrybinį bendradarbiavimą. 

 

II. FESTIVALIO DALYVIAI 

 

Dalyvauti festivalyje kviečiame Dzūkijos regiono ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo 

bei muzikos mokyklų ugdytinius (solistus, duetus, ansamblius ir kt. kolektyvus). 

 

DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS: 

  

A – 5 -7 metų. 

B – 8 -10 metų. 

C – 11 - 14 metų. 

D – 15 -18 metų. 

 

III. REPERTUARAS 

 

1. Trumpas atliekamos dainos pristatymas dzūkiška tarme. 

2. Dzūkų krašto liaudies daina  a capella tarmiškai. 

 

IV. FESTIVALIO REIKALAVIMAI 

 

1. Dalyviai atsiunčia vaizdo įrašą. 

2. Dalyvių pasirodymas turi būti filmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera) stabilioje 

pozicijoje (filmuojant telefonu, reikia jį pastatyti horizontaliai). 

3. Vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradžios iki pabaigos be sustojimų ir montažo (iki 3 min) 

4. Būtina koncertinė apranga. 

5. Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus 

naudojami ir viešai skelbiami Alytaus muzikos mokyklos disponuojamuose internetiniuose  

šaltiniuose. 

 

V. VIETA IR LAIKAS 

 

Festivalis “Dzūkų balsas” vyks nuotoliniu būdu 2021 m. balandžio 28 d. 15.00 val. Alytaus 

muzikos mokyklos Facebook paskyroje. 

 

 



 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

Visi festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

1. Vaizdo  įrašas  turi  būti  patalpintas  asmeniniame  arba  ugdymo  įstaigos, kurioje dalyvis mokosi 

„Youtube“ kanale. 

2. Įrašas turi būti neįtrauktas į sąrašą („Unlisted“, „Neviešas“). 

3. Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“, „Taip, skirtas vaikams“).  

4. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius bei dainos 

pavadinimas.  

5. Vaizdo įrašo apraše – nurodyti atlikėjo vardą, pavardę ir kategoriją, kurioje dalyvaujate.  

6. Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje. 

 

 

Dalyvių paraiškas siųsti el. paštu: dzukubalsas@gmail.com iki 2021 m. balandžio 16 d. 

 

 

VIII. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI 

 

Alytaus muzikos mokykla. Teorinių disciplinų skyrius. 

 

Papildoma informacija 

Festivalio koordinatoriai: 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gabrielė Dambauskaitė, tel. (8 636) 97 511,                                                         

el. paštas gabriele.dambauskaite@gmail.com 

muzikos mokytoja metodininkė Daiva Grabauskienė, tel. (8 663) 75 128,  

el. paštas daivagrabausk@gmail.com. 
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