
 
 

PROJEKTO „JUNGTINIS LIETUVOS VAIKŲ CHORAS“ NUOSTATAI  

 2020-2021 mokslo metams 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Plėsti „Jungtinio Lietuvos vaikų choro“ veiklą, 2020-2021 mokslo metams įtraukiant ne tik pavienius 

mokinius, bet ir pilnus kolektyvus. 

2. Chorams neturint galimybių pilnavertiškai repetuoti gyvai, jiems pasiūlyti alternatyvių būdų tęsti savo 

veiklą. 

3. Suteikti galimybę visoje Lietuvoje gyvenantiems vaikams reguliariai ir kokybiškai tobulinti savo muzikines 

žinias ir gebėjimus. 

4. Suteikti galimybę visoje Lietuvoje dirbantiems chorų dirigentams plėsti akiratį, megzti profesines pažintis, 

mokytis naujų metodų. 

5. Vaikų chorams ir jų vadovams pristatyti aukšto meistriškumo lygio lektorius iš viso pasaulio. 

6. Kelti Lietuvos vaikų chorų dainavimo lygį. 

7. Skatinti chorinį judėjimą ir populiarinti jį visuomenėje. 

 

II. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Projekto veikla vyks: 2020 m. gruodžio 5, 2021 m. sausio 16, vasario 6, kovo 6, balandžio 17, gegužės 8 d.  

9. Projektas vyks virtualiai, Zoom platformoje. 

10. Vaikai į užsiėmimus jungsis iš savo namų; esant galimybei vykti gyvoms choro repeticijoms, vaikai rinksis 

savo įprastose įstaigose chorais ir prie užsiėmimų jungsis ne individualiai, o kolektyvais. 

11. Esant galimybei birželio pradžioje vyks gyvos repeticijos ir baigiamasis koncertas Vilniuje. 

12. Jei tokie gyvi susitikimai nebus galimi arba atrodys nesaugūs – baigiamasis renginys vyks virtualiai. 

 

III. DALYVIAI 

 

13. Projekte gali dalyvauti jaunių lygių balsų chorai iš Lietuvos formaliojo ugdymo mokyklų, muzikos 

mokyklų, chorinio dainavimo mokyklų, chorų studijų ir kitų vaikų švietimu ir laisvalaikiu užsiimančių institucijų 

ar organizacijų. 

14. Kiekviena projekte dalyvaujanti institucija ar organizacija deleguoja už chorą atsakingą asmenį (muzikos 

pedagogą). 

15. Dalyvaujančių vaikų skaičius iš vieno choro ar vienos įstaigos neribojamas. 

16. Choras įsipareigoja pagal galimybes maksimaliai dalyvauti užsiėmimuose, kad galėtų produktyviai pasirodyti 

baigiamajame koncerte (ar gyvame, ar virtualiame). 

 

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

17. Norinčios dalyvauti įstaigos ir organizacijos iki 2020 m. lapkričio 30 d. užpildo elektroninę anketą: 

https://forms.gle/fNj3k6vVswP98fTh9. 

18. Dalyvavimas chorams yra nemokamas. 

19. Individualiai jungiantis iš namų mokiniai turi turėti interneto prieigą ir kompiuterį, planšetę arba telefoną 

https://forms.gle/fNj3k6vVswP98fTh9


 
 

20. Kolektyvais jungiantis iš mokyklų ar kitų įstaigų, reikalinga interneto prieiga, kompiuteris, projektorius arba 

didelis ekranas ir garso kolonėlės. 

21. Dalyvaujančių chorų vadovams Lietuvos nacionalinis kultūros centras išduoda kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimus 

22. Vykstant baigiamajam koncertui, transportu ir maitinimu rūpinasi patys kolektyvai. 

 

V. ORGANIZATORIAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA  

 

23. Jungtinio choro meno vadovė yra Valerija Skapienė. 

24. Projektą organizuoja VšĮ muzikos mokykla „Ugnelė“, Liudo Giros g. 90-1, Vilnius, ir valstybės biudžetinė 

įstaiga Lietuvos nacionalinis kultūros centras, B. Radvilaitės g. 8, Vilnius. 

25. Projekto koordinatorė – Ieva Krivickaitė, tel. 8 629 68 060, el. p. choras.ugnele@gmail.com 

26. Su projektu susijusi informacija skelbiama interneto svetainėse www.lnkc.lt ir 

www.chorasugnele.lt/jungtinis-choras 
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