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RAJONINIO POPULIARIOSIOS LIETUVIŠKOS MUZIKOS FESTIVALIO 

„DAINUOJU LIETUVIŠKAI“ NUOSTATAI 

2021-02-23 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pirmą kartą organizuojamas festivalis, skatinantis dainuoti lietuviškas populiariosios 

muzikos dainas. 

2. Festivalį organizuoja Kelmės rajono Pakražančio gimnazija (Centro g. 2, Pakražančio sen., 

Kelmės r.), Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

3. Festivalio nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, eigą ir 

dalyvavimo sąlygas. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Plačiau supažindinti mokinius su populiariąja muzika. 

5. Kelti populiariosios muzikos atlikimo meninį lygį. 

6. Siekti vaikų ir jaunimo vokalinio meno saviraiškos, kūrybiškumo, meninės iniciatyvos. 

7. Ugdyti sceninę patirtį, estetinį skonį. 

8. Skatinti rajono mokyklų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą. 

 

III. DALYVAVIMO FESTIVALYJE SĄLYGOS 

 

9. Festivalyje kviečiami dalyvauti Kelmės r. bendrojo lavinimo ir menų mokyklų solistai. 



10. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir ugdymosi proceso organizavimą nuotoliniu 

būdu, festivalį planuojama vykdyti nuotoliniu būdu (pasikeitus situacijai šalyje – 

festivalis vyktų Kelmės r. Pakražančio gimnazijoje 2021-04-23). 

11. Dalyvių registracija  konkursui vykdoma iki 2021 m. balandžio 2 dienos. 

12. Norintys dalyvauti festivalyje, iki 2021m. kovo 15 d. su paraiška atsiunčia tėvų pasirašytą 

sutikimą (skenuotą, fotografuotą) dėl vaiko dalyvavimo festivalyje (priedas) ir siunčia 

adresu festivalis.dainuoju.lietuviskai@gmail.com  

13.  Dalyviai, atsiuntę dalyvio paraiškas, turi prisijungti prie Facebook grupės ,,Dainuoju 

lietuviškai“ iki kovo 19 d. 

14. Vykdant festivalį nuotoliniu būdu, dainų video bus keliami į Facebook platformą nuo š.m. 

balandžio  19 d. iki š.m. balandžio 23 d. (video kelia patys mokytojai/dalyviai). 

15. Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka, kad organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens 

duomenis. Dalyviai taip pat sutinka, kad jų atlikimas bus talpinami Facebook platformoje. 

 

IV. REIKALAVIMAI DAINOMS 

 

16. Vienas dalyvis gali atlikti ne daugiau kaip vieną dainą. 

17. Dainos tekstas turi būti atliekamas lietuvių kalba. 

18. Dainos trukmė – ne ilgesnė kaip 5 minutės 

19. Dainos gali būti atliekamos įvairiais stiliais ir žanrais. 

20. Daina turi būti atliekama su gyvu pritarimu arba su fonograma be pagrindinio vokalo. 

21. Video filmuojamas horizontaliai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Visiems dalyviams bus atsiųsti/ įteikti padėkos raštai.  

23. Įkeldami vaizdo įrašus, patvirtinate, kad  turite sutikimą juos naudoti. 

24. Pedagogams, užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje https://semiplius.lt/, 

bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. Kalendoriuje ieškoti 

2021-04-23 datos renginį. Registracija iki 2021-04-02 dienos. 

25. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti festivalio nuostatus, informuojant apie tai dalyvius. 

26. Informaciją teikia:  

Vyresnioji muzikos mokytoja Viktorija Jagaudienė 

v.jagaudiene@yahoo.com 

tel.: 860247436  
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RAJONINIO POPULIARIOSIOS LIETUVIŠKOS MUZIKOS KONKURSO 

„DAINUOJU LIETUVIŠKAI“  

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas, 

kontaktai (adresas, 

telefonas, elektroninis 

paštas) 

 

Mokytojo(ų) vardas, 

pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija, telefono nr.,  

el. pašto adresas 

 

Kūrinio/ veiklos 

pavadinimas 

 

Dalyvio vardas, pavardė, 

klasė 

 

      

 

 

 

 

 

 

  



TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS 

 

 

DALYVIO VARDAS, PAVARDĖ:      

        

DALYVIO GIMIMO DATA:     

        

TĖVO/VGLOBĖJO VARDAS, PAVARDĖ:    

       

TĖVO/GLOBĖJO TELEFONO NUMERIS:    

        

TĖVO/GLOBĖJO ELEKTRONINIS PAŠTAS:    

      

 

 

PATVIRTINU, KAD: 

• Esu vienas iš dalyvio tėvų/globėjų; 

• Leidžiu  savo  vaikui  dalyvauti  respublikiniame  vaikų  ir mokinių dainavimo konkurse “Vyturiai 

vyturėliai“ ir esu susipažinęs su konkurso nuostatais; 

• Neprieštarauju, kad mano vaiko nuotraukos, video medžiaga ir asmeninė  informacija  (vardas,  

pavardė,  amžius,  mokykla  ir miestas)  būtų  naudojami  internete  ir  spaudoje  (be  atskiro 

sutikimo) festivalio sklaidos tikslais. 

 

 

        

        

      Vardas Pavardė                        Parašas  

   

  

 


