
KVIETIMAS 
 

        2023 metais sausio 25 d. Vilnius švenčia 700 metų jubiliejų. Siekiant suvienyti visas Vilniaus
ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenes, kviečiame mažuosius vilniečius, pedagogus švęsti
drauge ir padovanoti  Vilniui muzikinį sveikinimą! Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio
ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinė taryba kviečia dalyvauti 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų akcijoje - muzikiniame sveikinime
 

„DAINUOJU, TAU VILNIAU!“
 

Tikslas – pakviesti  ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes į vieningą akciją - muzikinį
sveikinimą  Vilniui.
Dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, mokytojai, bendruomenė.  
Laikas: akcija vyks 2023 m. sausio 25 d. 10:00 val. 
Vieta: laisvai pasirinkta savo ugdymo įstaigos erdvė.
Akcijos-muzikinio sveikinimo forma: Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
įstaigų muzikinio ugdymo metodinė taryba visiems dalyviams atsiunčia dvi dainas (gaidas ir
fonogramas): “Augu su Vilniumi” (muzika ir žodžiai Juditos Barzinskienės)  ir “Gimtadienio
diena” (muzika ir žodžiai Ilonos Žukienės). Daina “Augu su Vilniumi” sukurta Vilniaus m. 700
metų gimtadieniui. 
2023 m. sausio 25 d. 10:00 val. akcijos dalyvius video formatu pasveikins Vilniaus m.
savivaldybės atstovas (bus atsiųstas sveikinimo kalbos video įrašas). Išklausius sveikinimą,
kiekviena bendruomenė pasveikina Vilnių su gimtadieniu atlikdama abi dainas. Įstaigos,
užfiksuotą akcijos - muzikinio sveikinimo akimirką (1 nuotrauką), atsiunčia paštu
muzikostaryba.vilnius@gmail.com iki  2023 m. sausio 27 d. (įskaitytinai). 
Nuotraukos bus talpinamos  socialinio tinklo www.facebook.com viešoje grupėje „Muzikinio
ugdymo metodinė taryba“ ir naudojamos Vilniaus m. 700 metų jubiliejaus  renginiuose . 

mailto:muzikostaryba.vilnius@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/213961607108004


Dalyviai registruojasi užpildydami elektroninę dalyvio anketą iki 2022 m. gruodžio 15 d.
(įskaitytinai). Registracijos anketa: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflUlFhenCyqulHzOpaIg5IMz6oJeJXVuVydhwqrKF
J4uncw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Akcijoje-muzikiniame sveikinime dalyvauja visos anketą užpildžiusios įstaigos.
Įstaigos, pateikdamos akcijos - muzikinio sveikinimo dalyvio anketą patvirtina, kad administracija
turi tėvų/globėjų sutikimus, dėl vaikų filmavimo ir video įrašų demonstravimo viešoje erdvėje.
Sutinka, kad akcijos - muzikinio sveikinimo organizavimo tikslais filmuota, fotografuota
medžiaga, informacija apie akcijos-muzikinio sveikinimo dalyvį(ius) bus naudojami (skelbiami)
socialinio tinklo www.facebook.com viešoje grupėje „Muzikinio ugdymo metodinė taryba“,
spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose, siekiant informuoti apie akcijos - muzikinio
sveikinimo eigą ir rezultatus, organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. Dalyvavimas
akcijoje reiškia dalyvio(-ių) sutikimą su visomis akcijos sąlygomis.
Visoms akcijoje dalyvavusioms įstaigoms bus išsiųstos elektroninės padėkos. 
Informacija: el. paštu muzikostaryba.vilnius@gmail.com, tel. +370 686 20101.
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