
PATVIRTINTA 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

direktoriaus 2020  m. sausio 16 d. 

įsakymu Nr. V1-17 

 

RESPUBLIKINIO MAŽŲJŲ ŠOKĖJŲ FESTIVALIO-KONKURSO „ŠOKIME KARTU - 

„JUNGA“, AŠ  IR TU“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos karalienės Luizės  jaunimo centro organizuojamo respublikinio mažųjų šokėjų 

festivalio-konkurso ,,Šokime kartu -„Junga“, aš ir tu” nuostatai reglamentuoja festivalio tikslą, 

uždavinius, organizavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką, kitą informaciją bei baigiamąsias 

nuostatas. 

2. Festivalio-konkurso organizatoriai: neformaliojo vaikų švietimo šokio mokytoja ekspertė 

Ilona Stankevičienė,  mokytoja metodininkė Audronė Bastytė-Ignatavičė, koncertmeisteriai 

metodininkai Romualdas Kalvėnas ir Petras Mikutis. 

3. Festivalis-konkursas vyks 2020 m. kovo 1 d. 12.00 val. Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Klaipėdos fakulteto „Žuvėdros“ salėje, Donelaičio g. 4, Klaipėda. 

 

II. TIKSLAS 

4. Skatinti ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų saviraišką, sceninę patirtį ir kūrybinį 

bendradarbiavimą, atskleisti mokinių talentus, suteikti mokiniams prasmingo laisvalaikio patirtį. 

 

III. UŽDAVINIAI 

5. Ugdyti ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sceninę kultūrą. 

6. Dalintis patirtimi ir atkreipti dėmesį į aukštesnį atlikimo lygį. 

7. Šokiu ugdyti vaiko socialines kompetencijas ir motyvaciją tobulėti. 

8. Skatinti kolektyvų ir jų mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

IV. DALYVIAI 

9. Respublikos įvairių šokių stilių ikimokyklinių ir mokyklinių, neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigų šokių kolektyvai, grupės, studijos. Dalyvių amžius nuo 3 iki 8 metų. 

 

V. REIKALAVIMAI 

 

10. Kiekvienas kolektyvas, grupė pristato po vieną sceninį šokį. 

11. Šokių muzika turi būti atsiųsta iki š.m. vasario 23 d. Įrašą turėti su savimi USB 

laikmenoje festivalio- konkurso dieną. 

12. Repeticijų laikas 10.00-12.00 val.  renginio dieną. 

 

VI. VERTINIMAS 

 

13. Dalyvius vertins kompetentinga komisija. Ji bus pristatoma konkurso-festivalio 

pradžioje.  

14. Vertinimo kriterijai: 

14.1. muzikos pasirinkimas; 

14.2. muzikalumas, sinchroniškumas (jei to reikalauja kompozicija); 

14.3. atlikimo technika, judesių sudėtingumas; 

14.4. artistiškumas; 



14.5. sceninis kostiumas; 

14.6. etika ir estetika scenoje; 

14.7. idėjos išpildymas. 

 

VII. FESTIVALIO-KONKURSO SĄLYGOS 

 

15 .Šokių kolektyvai, norintys dalyvauti festivalyje-konkurse, iki š. m. vasario 16 d. turi 

atsiųsti paraišką el. p.: ilona.stanke@gmail.com. Šokių muziką su šokio pavadinimu - 

romas.kalvenas@gmail.com iki vasario 23 d.  Tel . pasiteiravimui +370 685 54626. 

16. Dalyvių skaičius ribotas, todėl festivalio-konkurso organizatoriai pasilieka teisę stabdyti 

paraiškų priėmimą anksčiau. 

17.  Festivalio-konkurso organizavimo  mokestis  -   6,00 Eur vienam dalyviui. Konkurso 

organizavimo mokestis turi būti sumokėtas iki š.m. vasario 21 d. Mokėti pavedimu į Klaipėdos 

karalienės Luizės jaunimo centro sąskaitą Nr. LT447180500003142656, AB „Šiaulių bankas, b.k. 

71805. Mokėjimo paskirtyje rašyti „Jungos“ konkurso organizavimo mokestis“ bei nurodyti 

festivalyje-konkurse dalyvaujančio kolektyvo pavadinimą. 

18. Dalyviai į festivalį-konkursą atvyksta savo transportu. Transporto išlaidas apmoka 

siunčianti įstaiga. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Visi festivalio-konkurso dalyviai bus apdovanoti medaliais, kolektyvai  bus  nominuoti 

tapti artistiškiausiu, energingiausiu, elegantiškiausiu, muzikaliausiu  ir kt. festivalio – konkurso 

„Šokime kartu – „Junga“ aš ir tu“ kolektyvu. 

20. Kiekvieno kolektyvo vadovas  

užtikrina savo kolektyvo dalyvių drausmę, saugų elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos 

sutrikimus, įvykusius festivalio metu. 

            21. Renginys bus filmuojamas (fotografuojamas), filmuota (fotografuota) medžiaga, vaizdo 

ir garso įrašai ir kt. bus naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) 

reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai 

tinklai). 
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MAŽŲJŲ ŠOKĖJŲ  FESTIVALIO-KONKURSO 

 „ŠOKIME KARTU-„JUNGA“,  AŠ IR TU“ 

 DALYVIO PARAIŠKA 

 

Šokių kolektyvas .............................................................. 

Vadovo(ų) vardas, pavardė, tel., el. paštas: ................................................ 

Šokio pavadinimas, autoriai, trukmė: ........................................ 

Tikslus dalyvių skaičius:   .......................................... 

 

 


