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DĖL 2014 M. DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ PAPILDOMOS REGISTRACIJOS 

 

2014 m. liepos 2–6 d. Vilniuje vyks Lietuvos dainų šventė „Čia – mano namai“. Dainas, šokius, 

pučiamųjų instrumentų orkestrų, kanklių muzikos, teatro programas, amatus pristatys per 37 tūkst. dalyvių iš 

Lietuvos ir viso pasaulio. Simbolinė įžanga į Dainų šventę – birželio 28 d. Kaune vyksiantis renginys, skirtas 

šventės 90-mečiui paminėti.  

Siekdami laiku ir tinkamai pasirengti svarbiausiam tradicinės kultūros įvykiui, kad būtų lengviau 

efektyviai planuoti lėšas, vykdyti aktyvų, savalaikį pasirengimą šventei, numatyti rengėjų ir savivaldybių 

bendradarbiavimo galimybes, pavasarį vykdėme kultūros ir švietimo sistemos meno mėgėjų kolektyvų, 

pageidaujančių dalyvauti Dainų šventėje, registraciją.  Užsiregistravo virš 1600 kolektyvų, apie 38 000 dalyvių 

iš visų Lietuvos savivaldybių ir išeivijos lietuvių. Jūsų pageidavimu iki spalio 10 d. pratęsiame norinčiųjų 

dalyvauti šventėje dalyvių registraciją.  

Pasitikslinti užsiregistravusiųjų dalyvių sąrašus galite Dainų šventės svetainėje www.dainusvente.lt ir 

LLKC svetainėje www.llkc.lt Naujienų rubrikoje. Pavėlavusiųjų prašome užpildyti 2014 m. dainų šventės „Čia – 

mano namai“ dalyvių registracijos anketą ir siųsti savivaldybių Dainų šventės koordinatoriams (jų sąrašą taip pat 

skelbiame svetainėse), o koordinatoriai, patvirtintą (tik pavėlavusiųjų) sąrašą iki spalio 10 d,  siųskite el. 

paštu ekinfo@llkc.lt. Aukštųjų mokyklų ir kolegijų kolektyvai registracijos anketas siųskite elektroniniu adresu 

ekinfo@llkc.lt.  

Anketą bei nurodymus, kaip ją pildyti, rasite Dainų šventės interneto svetainėje www.dainusvente.lt ir 

www.llkc.lt. 

Jau nuo š. m.  lapkričio mėnesio iki 2014 m. balandžio 1 d. vyks kultūros ir švietimo sistemos meno 

mėgėjų kolektyvų, pageidaujančių dalyvauti Dainų šventėje, apžiūros. Norint patogiai suplanuoti apžiūrų 

grafikus, būtini tikslūs norinčiųjų dalyvauti šventėje mėgėjų meno kolektyvų sąrašai, informacija apie jų 

vadovus ir kt.  Taip pat primename, kad apžiūrų metu, remiantis LR kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ÁV-145, bus peržiūrimos kultūros sistemos mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio kategorijos. 

Dėkojame visiems bendradarbiavusiems organizuojant šiųmetes regionines dainų šventes Kaune, 

Zarasuose, Marijampolėje, Švenčionyse,  rengiant kitus prioritetinius mėgėjų meno renginius ir tikimės, sutelkus 

bendras pastangas ir galimybes,  sukurti išskirtinę visų mūsų šventę „Čia – mūsų namai“. 

 

Direktorius                                                               Saulius Liausa 

 

 

Inga Kriščiūnienė, 

Dainų šventės koordinatorė, tel.: (8 5) 261 2594, 8 678 189 34, el. p. ekinfo@llkc.lt  
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