
 

 

 

 

PATVIRTINTA  

Gimnazijos direktoriaus  

2022 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V- 92 

 

KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS 

ORGANIZUOJAMO TARPTAUTINIO MOKINIŲ VOKALINĖS SAKRALINĖS 

MUZIKOS FESTIVALIO-KONKURSO „SKRISKI, GIESMELE...“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tradicinis tarptautinis mokinių vokalinės sakralinės muzikos festivalis-konkursas          

„Skriski, giesmele...“  mūsų mokykloje  organizuojamas jau šešioliktą kartą.  

2. Pagrindinis festivalio-konkurso organizatorius – Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazija,  globėjai: Šiaulių vyskupijos kurija, Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras. 

3. Festivalio-konkurso tikslas: krikščioniškos sakralinės vokalinės muzikos propagavimas ir 

puoselėjimas jaunimo tarpe, įtakojant įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį jauno žmogaus 

augimą, meninę brandą, ugdant  mokinių bendrakultūrinę kompetenciją.  

4. Festivalio-konkurso organizatorius – Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazija.  

5. Festivalio-konkurso partneris – Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

6. Festivalio-konkurso laikas ir vieta – 2022 m. gruodžio 9 d.,  pradžia 10 val.  Šaukėnų 

Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija. Mokyklos g.1,  Šaukėnų mstl., Kelmės rajonas.   

II. DALYVIAI   

7. Lietuvos, kitų šalių meno ir muzikos mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų, 

vokalo studijų solistai ir vokaliniai ansambliai. Mažieji ansambliai: duetai, tercetai, kvartetai. 

Didieji ansambliai: 5-12 dalyvių. 

8. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:  

   8.1. A – 3–6 metų vaikai; 

   8.2. B –  7–10 metų mokiniai; 

 8.3. C – 11–14 metų mokiniai; 

   8.4. D – 15–19 metų mokiniai. 

 

9. Konkurso dalyviai konkurse dalyvauti gali tik vieną kartą – kaip solistai arba kaip 

vokalinio ansamblio dalyviai (išimtis leidžiama tik pritariančių vokalinių ar akompanuojančių 

instrumentinių ansamblių nariams). 

 

 



 

 

III. FESTIVALIO - KONKURSO PROGRAMA 

            11. Dalyviai atlieka  du sakralinius kūrinius, vieną jų siūloma skirti Advento, šv. Kalėdų 

laikotarpiui; atlikimas nebus įgarsintas,  fonogramų naudoti negalima. 

IV.VERTINIMAS, VERTINIMO KRITERIJAI IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

12. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, narių pavardės bus paskelbtos prieš 

konkurso pradžią.  Pastaba. Dalyvių mokytojai komisijoje nedalyvauja. 

13. Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos vertinami konkurso dalyviai, tai – repertuaro 

tematika, atitinkanti festivalio paskirtį, atlikimo lygis, vokalinė ir sceninė kultūra. 

14. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti padėkos raštai.  

15. Konkurso nugalėtojams bus įteikti diplomai: kiekvienoje amžiaus kategorijoje bus 

skiriamos I, II, III vietos ( gali būti skiriamos kelios prizinės vietos, pvz.: dvi pirmos, dvi antros, dvi 

trečios ir pan.). 

16. Konkurso rezultatai bus skelbiami: https://www.saukenugimnazija.lt  

V. DALYVIŲ IR MOKYTOJŲ REGISTRACIJA KONKURSUI 

17. Dalyvių paraiškos (1 priedas) priimamos iki 2022 m. lapkričio  25 d. e-paštu:  

skriskigiesmele@gmail.com   

 18. Parama konkursui – dalyvių mokestis: solistui 5 eurai; mažieji ansambliai – kiekvienam 

dalyviui 4 eurai; didieji ansambliai (5-12 dalyvių) – kiekvienam dalyviui  3 eurai. 

Parama konkursui (mokestis už dalyvavimą) pervedamas iki 2022 m. lapkričio 25 d. į 

žemiau nurodytą sąskaitą: 

A/s: LT534010051003859557  

Bankas: LUMINOR BANK, AB  

Gavėjas: Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija  

Į/k: 190094160  

Paskirtis: Dalyvavimo mokestis už (dalyvio vardas ir pavardė arba kolektyvo pavadinimas). 

19. Mokytojams, parengusiems mokinį(ius) ir užsiregistravusiems internetinėje registravimo 

sistemoje www.semiplius.lt bus išduotos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 

(Registracijoje  ieškoti  Kelmės  rajono savivaldybės renginių kalendoriaus 2022 m. gruodžio 9 

dienos). 

           20. Festivalio-konkurso dalyviai, mokinių vadovai, svečiai galės pavalgyti gimnazijos 

valgykloje. 

21. Festivalio-konkurso koordinatorė – Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 

muzikos skyriaus vedėja Vitalija Riškuvienė (+370 64769907). 

 

______________________________________________ 

https://www.saukenugimnazija.lt/
mailto:skriskigiesmele@gmail.com
http://www.semiplius.lt/


 

 

 

 1 priedas 

 

ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS 

TARPTAUTINIO MOKINIŲ VOKALINĖS  SAKRALINĖS MUZIKOS 

FESTIVALIO-KONKURSO „SKRISKI, GIESMELE...“ 

DALYVIO P A R A I Š KA (pildoma kiekvienam solistui, ansambliui) 

 

Mokykla:           _____________________________________________ 

Dalyvis, amžius  ______________________________________________ 

Mokytojo vardas, pavardė, telefono nr., el. paštas : ____________________________ 

Koncertmeisterio vardas, pavardė ( mokytojas, mokinys): _______________________ 

 

 

P R O G R A M A 

1. ______________________________________________________________   

 

2. _________________________________________________________________ 

                        (Pilnas autorių vardas, pavardė) 

Programos trukmė:  

 

 

Vadovo vardas, pavardė                                                       parašas 

 

 

 

 

P.S. Ar pageidaujate pietauti mokyklos valgykloje? TAIP/NE; jei TAIP, prašome nurodyti 

valgančiųjų skaičių (maitinimą pildyti mokyklai tik ant vienos paraiškos). 

 

 

 


