
 

 

 

 

 
 

I RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IR BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

DAINŲ FESTIVALIO-KONKURSO „GAMOS PĖDUTĖS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. I Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dainų festivalio-konkurso „Gamos pėdutės“ (toliau 

– festivalis-konkursas) nuostatai reglamentuoja festivalio-konkurso tikslus, uždavinius, 

organizatorius, partnerius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Festivalis-konkursas „Gamos pėdutės“ skirtas Aukštaitijos metams paminėti.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Festivalio-konkurso tikslas – ugdyti vaikų kūrybinę saviraišką bei sceninę patirtį. 

4. Festivalio-konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti atlikėjų kūrybinę iniciatyvą; 

4.2. ugdyti atlikėjų vokalinius ir sceninius gebėjimus; 

4.3. tęsti ir puoselėti lietuvių tautai būdingas dainavimo tradicijas; 

4.4. aktyvinti vaikų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.  

 

III SKYRIUS 

FESTIVALIO-KONKURSO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

 

5. Festivalį-konkursą organizuoja Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (Statybininkų 

g. 5, Joniškis). 

6. Festivalio-konkurso partneriai – Joniškio rajono švietimo centras, Joniškio rajono 

savivaldybė ir Joniškio kultūros centras. 

7. Festivalio-konkurso organizacinė grupė: direktorė Rita Šilinienė, meninio ugdymo 

mokytoja metodininkė Gitana Šlėnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Indra 

Žukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jurgita Kaveckienė, ikimokyklinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja Gintarė Vaitekūnienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Gražina Vėtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laura Pociūtė, papildomo ugdymo mokytojas 

metodininkas Algimantas Budris, mokytoja padėjėja Deimantė Valiukienė, mokytojo padėjėja Elena 

Jokštienė. 

8. Festivalio-konkurso partneriai – šiuolaikinio šokio studija ,,Kosmėja“, vadovė Šiaulių 

Dainų progimnazijos šokio vyresnioji mokytoja Diana Maciuvienė. 

9. Festivalio-konkurso idėjos autorė ir įgyvendintoja – Joniškio vaikų lopšelio-darželio 

„Saulutė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Gitana Šlėnė. 

PATVIRTINTA 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 31 d.  

įsakymu Nr. V-14 



 

 

IV SKYRIUS 

FESTIVALIO-KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

10. Festivalis-konkursas vyks 2023 m. balandžio 20 d. 11.00 val. Joniškio kultūros centre 

(Žemaičių g. 14, Joniškis). 

 

V SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

11. Festivalyje-konkurse dalyvauja: solistai (vokalistai), vokaliniai ansambliai, duetai, trio, 

kvartetai. 

12. Festivalio-konkurso dalyviai skirstomi į amžiaus kategorijas: 

12.1. A grupė – 4–5 metų; 

12.2. B grupė – 6–7 metų. 

13. Festivalio-konkurso dalyviai atlieka 2 dainas: viena iš jų autentiška, harmonizuota 

lietuvių liaudies daina atliekama acapella arba su instrumentiniu pritarimu, kita – su akompanimentu 

arba fonograma. 

 

VI SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

14. Norintys dalyvauti festivalyje-konkurse iki 2023 m. kovo 31 d. turi užpildyti registracijos 

anketą https://apklausa.lt/f/i-respublikinio-ikimokyklinio-ugdymo-istaigu-ir-bendrojo-ugdymo-

mokyklu-ikimo-

kb67hr3/answers/new.fullpage?fbclid=IwAR2o4ezUrQGUFHQbQnNm1npVooPj2Y1FaMzZs2Gel

Z-fG6eJ396Gdqa12gQ. Visais Jums rūpimais klausimais informaciją teikia meninio ugdymo 

mokytoja Gitana Šlėnė, mob. tel. 8 686 61735 arba el. paštu gita.slene@gmail.com. 

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS 

 

15. Festivalio-konkurso dalyvių pasirodymą vertins 3–5 asmenų kompetentinga komisija. 

16. Atlikėjai vertinami amžiaus kategorijose: 

16.1. A grupė – 4–5 m. (solistai, vokaliniai ansambliai); 

16.2. B grupė – 6–7 m (solistai, vokaliniai ansambliai). 

17.Vertinimo kriterijai: 

17.1. dainų muzikinis-meninis atlikimas; 

17.2. vokaliniai atlikėjų įgūdžiai; 

17.3. sceninė atlikėjų kultūra; 

17.4. originalumas; 

17.5. ansambliškumas. 

18. Komisija vertina pasirodymus uždaru balsavimu. 

19. Festivalio-konkurso I–III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais, rėmėjų prizais.  

20. Visi festivalio-konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

21. Kolektyvų vadovai / mokytojai apdovanojami padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis. 

22. Norintys gauti pažymėjimą registruojasi www.semiplius.lt.  

 

VIII SKYRIUS 

KONKURSO PASIRUOŠIMO EIGA 

 

23. Iki 2023 m. balandžio 13 d. atsiųsti dainos fonogramą www.wetransfer.com į el. paštą 

gita.slene@gmail.com. 

24. Siunčiant užrašyti atlikėjo pavadinimą arba vardą, pavardę, dainos pavadinimą. 
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25. Dalyvaudami festivalyje-konkurse dalyviai sutinka dėl viešo kūrinio eksponavimo ir 

autorių duomenų skelbimo. 

26. Festivalio-konkurso dalyviai kartu su dainos fonograma atsiunčia trumpą atliekamų 

dainų pristatymą. 

27. Dalyvio mokestis (solistui – 10 Eur, ansamblio nariui – 5 Eur, pažymėjimas – 1,5 Eur) 

pervedamas iki 2023 m. kovo 31 d į Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ sąskaitą 

LT094010040400160237, paskirtyje nurodant – festivalio-konkurso „Gamos pėdutės“ dalyvio 

mokestis.  

 

 

_______________________ 


