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ĮVADAS 

Dainų šventė – tradicinė dainų ir šokių šventė, kuri išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką, 

meno kūrėjų galias, tautinės kultūros gyvybingumą, tėvynės meilę ir solidarumą. Tai renginys, kuris 

moko būti vieningiems. Dainų šventės visada buvo skirtos tam, kad žmonės susiburtų, kartu šoktų bei 

dainuotų. Bendram šokiui susibūrė ir mūsų gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Jaunimėlis“, kuris po 

sunkių, alinančių repeticijų, įveikęs peržiūras, keturis kartus dalyvavo Lietuvos ir moksleivių dainų 

šventėse. 

Šią temą pasirinkau rašyti todėl, kad domiuosi tautos tradicijomis, jų išlikimu, jaunimo požiūriu 

į Lietuvos kultūrą. Pati mėgstu šokti, esu neabejinga šokio menui, dalyvauju, ruošiant paskutinio 

skambučio šventės šokius. Deja, pačiai dalyvauti dainų šventėje nėra tekę. Tačiau, vykstant šventėms, 

visada stengiuosi šitą įspūdingą renginį pažiūrėti per televiziją, ypač šokių dieną, kurioje sukasi ir mūsų 

gimnazijos šokėjai. Dažnai internetiniuose puslapiuose randu buvusių dainų švenčių dalyvių 

pasisakymus, gražius prisiminimus apie renginį, todėl  norėjau sužinoti ir mūsų gimnazijos buvusių 

švenčių dalyvių nuomonę, prisiminimus. 

Savo darbe trumpai apžvelgsiu informaciniuose šaltiniuose esančią informaciją apie  Lietuvos ir 

moksleivių dainų šventes. Naudodamasi internetu, konsultuodamasi su darbo vadove ieškosiu 

informacijos šia tema. Atliksiu buvusių Linkuvos gimnazijos dainų švenčių dalyvių apklausą, kurios 

tikslas sužinoti, kokia jų nuomonė apie dainų šventę, ar jos  reikalingos. Paruošiu fotoknygą „Dainų 

šventes prisiminus...“ 

Manau, kad šis darbas bus naudingas pirmiausia man pačiai, nes įgysiu komunikavimo, 

bendravimo, kūrybiškumo patirties, pagilinsiu IT žinias. Be to, paruošdama fotoknygą su buvusių dainų 

švenčių dalyvių prisiminimais, nuotraukomis, prisidėsiu prie gimnazijos istorijos rašymo. 

Pasirinkusi darbo temą, išsikėliau sau aiškius tikslus ir uždavinius, kurie padės man vadovautis 

atliekant šį darbą. 

Darbo tikslas: surinkti ir pateikti gimnazijos mokinių, dalyvavusių dainų šventėse, prisiminimus. 

Uždaviniai: 

1. Atlikti informacinių šaltinių apžvalgą apie Lietuvos ir moksleivių dainų šventes. 

2. Atlikti dalyvių apklausą, sužinoti jų nuomonę apie dainų šventes, surinkti prisiminimus.  

3. Surinkti nuotraukas iš dainų švenčių. 

4. Paruošti fotoknygą „Dainų šventes prisiminus...“ 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Dainų švenčių atsiradimo istorija 

Vikipedijoje (universali, daugiakalbė interneto enciklopedija) rašoma, kad dainų švenčių 

pradžia laikoma XIX a. vidurys. Pirmoji dainų šventė buvo surengta 1843 m. Šveicarijoje. Tai buvo 

pirmasis renginys, kuris davė pradžią daugeliui chorų, muzikinių kolektyvų masiškam pasireiškimui. 

Vėliau šventės buvo organizuojamos ir kitose Europos valstybėse. Pati didžiausia pasaulyje dainų 

šventė įvyko 1928 m.  Austrijoje. Į ją suvažiavo  daugybė chorų dainininkų iš įvairiausių pasaulio 

valstybių. Laikui bėgant dainų švenčių tradicija Vakarų Europoje išblėso.  

 

1.2. Lietuvos dainų šventė 

Remiantis vikipedija: ,,Į Baltijos šalis dainų švenčių tradicija atėjo per Baltijos vokiečius – 

pirmiausia į Estiją (1869 m.), Latviją (1873 m.), kiek vėliau – ir į Lietuvą (1924 m.). tada šventė buvo 

vadinama „Dainų diena“.  Masiniai tautų susibūrimai per dainų ir šokių šventės renginius skatino tautų 

bendrumo ir vienybės jausmą. 2003 m. UNESCO pripažino Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų ir šokių 

švenčių tradiciją ir simboliką žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Antroji 

dainų šventė įvyko 1928 m., Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui atšvęsti. Trečią kartą dainų šventė 

surengta 1930 m. Dainų švenčių tradicija pratęsta ir sovietmečiu. Nuo 1950 m. dainų šventę papildė ir 

šokių diena, nuo tada dainų šventės renginiai buvo organizuojami kas 5-erius metus, o atkūrus Lietuvos 

nepriklausomybę 1990 m. Lietuvos dainų šventė buvo pavadinta tautine ir buvo organizuojama kas 

ketverius metus. 

D. Rastenienė nurodo, kad „ilgainiui dainų šventės tradicija Lietuvos kultūroje labai įsitvirtino 

ir išsiplėtojo nuo vienos dienos renginio, kuriame dainavo tik chorai, iki šešių dienų šventimo, per 

kurias surengiama daugiau kaip dešimt įvairių koncertų. Dainų šventės tradicijos plėtimosi į naujas 

meno sritis tendencija ypač pasidarė akivaizdi 1990 m. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę.“ (2007). 

Kitą Lietuvos dainų šventę nutarta surengti 2024 m. 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas nurodo lietuvių  dainų šventės struktūrą: „Folkloro, Teatro, 

Šokių ir Dainų dienos, Ansamblių vakaras. 

Perskaičius informacinius šaltinius matome, kad dainų ir šokių šventės tradicija Lietuvoje 

gyvuoja jau 98 metus, skaičiuojant nuo 1924 m., kai buvo surengta pirmoji dainų diena. Pirmose 

šventėse dalyvaudavo tik chorai, o nuo 1950 m. prisijungė ir šokių kolektyvai, dar vėliau kitų žanrų 

atlikėjai 
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1.3. Moksleivių dainų šventė 

Lietuvos moksleivių dainų švenčių svetainėje nurodoma, kad „Lietuvoje moksleivių dainų 

šventės pradėtos rengti XX a. trečiame dešimtmetyje. 1927 m., 1938 m., 1940 m, šventės vyko Kaune, 

1928 m. – Rokiškyje ir kitur. Sovietmečiu, ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pradėtos rengti rajonų, 

miestų, regionų moksleivių dainų šventės ir kt.“ 

,,Iš dainų ir šokių švenčių tradicijų išaugo moksleivių dainų šventė, kuri buvo pradėta rengti, 

kaip savarankiškas renginys nuo 1964 m. Pirmoji moksleivių dainų šventė įvyko 1964 m. Joje susibūrė 

apie 24 tūkstančius moksleivių. Nuo to laiko šventė išsaugojo tęstinumą ir  vyko 1969 m., 1977 m., 

1987 m. 1997 m. vyko Lietuvos moksleivių dainų šventė, skirta Lietuvos mokyklos 600-ies metų 

jubiliejui paminėti. 2005 m. šventė „Mes – laisvės vaikai“ sukvietė per 21 tūkstantį dalyvių. 2009 m. 

per Tūkstantmečio dainų šventę surengta moksleivių dainų diena „Skambantys vaikystės sodai“. 2012-

ųjų metų  šventėje „Mano vardas Lietuva“ dainavo, šoko ir muzikavo per 20 tūkstančių moksleivių. 

Pirmą kartą ne stadione, o Siemens arenoje įvyko šokių diena ,,Laiko vaikai“.  2016 m. vykusi šventė 

vadinosi „Tu mums viena“, tai buvo 8-oji surengta Lietuvos moksleivių dainų šventė“, – skelbiama 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro svetainėje. 

Lietuvos moksleivių dainų šventės vyksta kas ketverius metus. Kita šventė turėjo įvykti 2022 

m., tačiau  dėl COVID-19 grėsmės nevyks. 
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2. LINKUVOS GIMNAZIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO 

„JAUNIMĖLIS“ DALYVAVIMAS DAINŲ ŠVENTĖSE 

2.1. Moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“ 

 

1 pav. Linkuvos gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Jaunimėlis“ 2012 m. 

 2012  m. vyko 7-oji moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“, kurioje pirmą  kartą 

dalyvavo mūsų gimnazijos tautinių šokių  kolektyvas „Jaunimėlis“ (vadovė Nijolė Mikalajūnienė) (1 

pav.). Šokėjai sukosi Vilniaus  „Siemens“ arenoje šokių šventėje „Laiko vaikai“. „Šokių dienos  idėja – 

liaudies, klasikinių, ir šiuolaikinių šokių pynėje atskleisti vaiko gyvenimą. Choreografiniais 

ornamentais  pasakojama apie mažąjį žmogų, jo augimą, žaidimus, džiugų bendravimą su draugais, 

brandą, pirmuosius jausmus ir skubantį laiką, kaip didžiausią turtą, kurio nereikia švaistyti“, rašo 

naujienų portalas lrytas.lt. Tai buvo pirmoji šventė, kuri vyko ne stadione ir buvo šokama įvairių žanrų 

šokiai. 

Po dešimties metų buvę mūsų gimnazijos dainų šventės dalyviai šią dieną prisimena su šypsena 

veide. „Gera prisiminti laikus, kai tiek ruošėmės, vargome repetuodami šiai šventei šokius ir tik 

sudalyvavę supratome, jog buvo tikrai verta tiek prakaito išlieti, kad taptume šios šventės dalimi. Tais 

laikais dar nesuvokėme, kad prisiminimai geri ar blogi iš šios šventės išliks ilgam mūsų atmintyje,“- 

pasakoja buvęs mokinys ir šventės dalyvis Aurimas Butkus (1 priedas).  
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2.2. Dainų šventė „Čia – mano namai“  

 

2 pav. Linkuvos gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Jaunimėlis“ 2014 m. 

„Čia – mano namai“ – tokius žodžius tarė tūkstančiai 2014 m. jubiliejinės Lietuvos dainų 

šventės dalyvių ir žiūrovų. Kartu tuos žodžius tarė ir Linkuvos gimnazijos tautinių šokių kolektyvo 

„Jaunimėlis“ šokėjai (2 pav.). Kaip skelbia Lietuvos nacionalinis kultūros centras „bendras atlikėjų iš 

Lietuvos ir dar 13 pasaulio šalių skaičius dainų šventėje siekė 37 tūkstančius“. Šokio dienoje „Sodauto“ 

„Jaunimėlis“ kartu su visos Lietuvos šokėjais ir išeivių lietuvių šokių grupėmis iš įvairiausių pasaulio 

šalių žiūrovus stebino kurdami „piešinius“, iliustruojančius korio, sodo, namo, verpstės bei kitus 

aktualius motyvus. 

Buvę kolektyvo šokėjai didžiuojasi ir džiaugiasi, kad teko būti šios šventės dalimi. „Vien tik 

geri prisiminimai likę iš dainų šventės, nepaisant to, jog reikėjo sunkiai repetuoti. Visa patirtis ir pati 

šventė viską atpirko. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tapus jos dalimi net du kartus. Tai nepaprasta 

patirtis tiek patiems dalyviams, tiek ten susibūrusiems, tas pats šventės grožis, bendruomeniškumas ir 
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susibūrimo idėja yra labai graži. Tokios šventės suteikia neišdildomų įspūdžių“ – taip apie šventę 

atsiliepia buvusi dalyvė Ieva Ožiūnaitė (1 priedas). 

 

2.3. Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“  

 

3 pav. Linkuvos gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Jaunimėlis“ 2016 m. 

2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“, Vilniaus Siemens arenoje šokio 

dienoje „Mano Žemė“ dalyvavo šešiolika Linkuvos gimnazijos tautinio šokio šokėjų (3 pav.) ir jų 

vadovė. Šokių dienos koncerto siekis – atskleisti augančio, bręstančio žmogaus ir gamtos sąsajas 

praeityje, dabartyje bei ateityje pasitelkiant muziką ir šokius. Kultūros redaktorė Monika Gimbutaitė 

teigia: „Repertuaras šokėjams tapo tikru iššūkiu, tačiau džiugina įvairove. Be jau įprastų liaudies šokių, 

žiūrovai turi galimybę išvysti ir klasikinio, šiuolaikinio, gatvės šokio pasirodymus, pirmą kartą šokių 

dienos programoje pristatomi ir sportiniai šokiai“ (2016). 

„Tai buvo vienas gražiausių mano matytų renginių, kuriame turėjau galimybę sudalyvauti ir 

pati. Tokia šventė yra būtina ir kuo daugiau jaunimo turėtų ten sudalyvauti, nes šokant kolektyve ne tik 
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suartėjama su savo kolektyvo nariais, bet ir pasisemiama daug naujų žinių, prisimename mūsų liaudies 

tradicijas, išmokstame kažko naujo. Buvo nuostabus jausmas būti maža dalele didelėje žmonių minioje, 

kur visi vedami vieno tikslo“ – prisiminimais dalijasi buvusi šventės šokėja Domilė Piligrimienė (1 

priedas). 

 

2.4. Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ 

 

4 pav. Linkuvos gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Jaunimėlis“ 2018 m. 

Lietuvos muzikų svetainėje skelbiama, kad „2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje 

„Vardan tos...“ Vilniuje ir Kaune dalyvavo apie 1,5 tūkstančio kolektyvų. Iš 36 tūkst. dalyvių buvo 17 

tūkst. vaikų. Į šventę atvyko per 1,5 tūkst. užsienio lietuvių. Tai – didžiausias pagal dalyvių ir žiūrovų 

skaičių Lietuvos šimtmečio minėjimui skirtas renginys“. Lietuvos futbolo federacijos stadione 

spalvingą šokių dienos „Saulės rato ritimai“ finalinę kompoziciją kūrė per 8 tūkstančius šokėjų, tarp 

kurių sukosi ir šešiolika Linkuvos gimnazistų (4 pav.). 

Kaip teigia tautinių šokių kolektyvo „Jaunimėlis“ vadovė, „Manau, ši šventė buvo verta 

brangios mūsų Tėvynei datos – 100 metų valstybės atkūrimo sukakties. Jaudino nesuvaidintas 

tautiškumas, natūralus patriotizmas. Ta vienybė, didžiulė jėga, kai tarp tūkstančių šokėjų sukasi ir tavo 
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šokėjai, tai neaprašoma ir nenupasakojama žodžiais.  O šventės finalas, tiesiog, šiurpuliukai kūnu eina 

ir jautiesi kaip transo būsenoj! Tada pamiršti alinančias repeticijas nuo ryto iki vakaro, dažnai prausiant 

lietui ar kepinant saulei ir supranti, kad  pastangos nepraėjo veltui. Manau, kad iš anksto ruoštis, 

stengtis ir dalyvauti dainų šventėje verta, nes tai kiekvieno save gerbiančio kolektyvo garbės reikalas. 

Šventės visada reikalingos. Žmogus ne vien duona sotus. Kita vertus, dabartiniais virtualaus 

bendravimo laikais tai yra galimybė realiai pabūti kartu, galimybė nepamiršti mūsų lietuviškų papročių. 

Tas bendrystės jausmas suteikia jėgų ilgam“ (1 priedas). 
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3. DARBO EIGA 

 

Darbą pradėjau nuo informacijos ieškojimo įvairiuose informaciniuose šaltiniuose apie dainų 

šventę. Pirmiausia kreipiausi į Jaunimo tautinių šokių kolektyvo vadovę, kuri plačiau supažindino su 

dainų šventėmis, papasakojo apie dalyvavimą jose, pateikė mūsų gimnazijos šventės dalyvių sąrašus. 

Turėdama sąrašus, galėjau pradėti ieškoti kontaktų. Naudojausi socialiniais tinklais. Paruošiau 

dalyviams apklausą (1 priedas) ir atlikau ją per „Messenger“ programėlę. Džiaugiausi, kad didelė dalis 

šokėjų nepagailėjo skirti tam laiko ir atsakė į mano užduotus klausimus. Gaila, kad ne su visais pavyko 

susisiekti. Kai kurie negalėjo atsakyti į klausimus, dėl tam tikrų asmeninių priežasčių. Surinkau kiek 

įmanoma nuotraukų iš vadovės ir buvusių dainų švenčių dalyvių. Surinkusi atsakymus ir nuotraukas 

pradėjau ruošti fotoknygą „Dainų šventę prisiminus...“. Naudojau programėlę „Zoombook“. Pasirinkusi 

dizainą, panaudodama surinktas  nuotraukas, sumaketavau ir užsakiau fotoknygą (2 priedas). 
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IŠVADOS 

 

1. Lietuvos dainų ir šokių šventės UNESCO pripažintos nematerialaus kultūros paveldo šedevru. 

2. Dainų šventės dalyvius jungia ne tik šventė, bet ir išskirtinė patirtis, įspūdžiai, atsiminimai, 

sentimentai. Jie didžiuojasi buvę jos dalimi. 

3. Lietuvos dainų šventės svarbios dėl puoselėjamų vertybių bei tradicijų. 

4. Dainų šventės reikalingos šiuolaikinėje Lietuvoje, nes jos suvienija žmones. Jose galima 

pasisemti emocinės, dvasinės, kultūrinės patirties. 

5. Surinkti prisiminimai ir nuotraukos iš dalyvių, dalyvavusių dainų šventėse ir išleista fotoknyga 

„Dainų šventes prisiminus...“. 
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https://www.muzikusajunga.lt/zurnalas/muzikos-barai-278/lietuvos-dainu-svenciu-tradicija-ir-simbolizmas
http://www.kulturostyrimai.lt/wp-content/uploads/2018/04/dainu-ir-sokiu-svente-tarpdisciplininis-tyrimas0623-1.pdf
http://www.kulturostyrimai.lt/wp-content/uploads/2018/04/dainu-ir-sokiu-svente-tarpdisciplininis-tyrimas0623-1.pdf
http://lmds.lt/apie-svente/istorija/
https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2012/07/05/news/moksleiviu-sventes-svecius-pasveikins-dainomis-5255648
https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2012/07/05/news/moksleiviu-sventes-svecius-pasveikins-dainomis-5255648
http://2014.dainusvente.lt/lt/apie-dainu-svente/istorija/
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/siemens-arenoje-vykstancioje-sokiu-dienoje-pasirodys-daugiau-nei-250-kolektyvu-29-653027?fbclid=IwAR2JMIoPUsvl_hhHbmizAXYgRZamriRk1Mko6ZilD3Sogw6fr7M5JlPHmPE&copied
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/siemens-arenoje-vykstancioje-sokiu-dienoje-pasirodys-daugiau-nei-250-kolektyvu-29-653027?fbclid=IwAR2JMIoPUsvl_hhHbmizAXYgRZamriRk1Mko6ZilD3Sogw6fr7M5JlPHmPE&copied
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/siemens-arenoje-vykstancioje-sokiu-dienoje-pasirodys-daugiau-nei-250-kolektyvu-29-653027?fbclid=IwAR2JMIoPUsvl_hhHbmizAXYgRZamriRk1Mko6ZilD3Sogw6fr7M5JlPHmPE&copied
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/siemens-arenoje-vykstancioje-sokiu-dienoje-pasirodys-daugiau-nei-250-kolektyvu-29-653027?fbclid=IwAR2JMIoPUsvl_hhHbmizAXYgRZamriRk1Mko6ZilD3Sogw6fr7M5JlPHmPE&copied
https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/lietuvos-simtmecio-dainu-svente-vardan-tos
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PRIEDAI 
                                              

 

                                                                                           1 priedas 

Anketa 

 

Sveika (-as),  

Esu Linkuvos gimnazijos 3g klasės mokinė Viktorija Urbonaitė. Rašau projektinį darbą apie dainų 

šventes ir jose dalyvavusius mūsų gimnazijos mokinius. Norėčiau užduoti  keletą  klausimų. Tad jei 

nesunku, prašau skirti truputį savo laiko ir atsakyti į  juos. Esu labai dėkinga už man skirtą laiką. 

1. Kokia nuomonė apie dainų šventę? 

2. Ar patiko dalyvauti šventėje? 

3. Gal buvo kas nepatiko? 

4. Kokie įsimintiniausi įspūdžiai iš šventės? 

5. Keliose dainų šventėse dalyvavai? 

6. Kaip tau atrodo, ar reikalinga tokia šventė? 

Taip pat ruošiuosi išleisti fotoknygą ir prašau leidimo įdėti nuotraukas, kuriose esate. 
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