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RESPUBLIKINIS TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS 

„NUPINSIM ŠOKIŲ PYNĘ“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR FESTIVALIO ORGANIZATORIUS 

1. Respublikinis tautinių šokių festivalis „Nupinsim šokių pynę“ skiriamas Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui. 

2. Festivalio organizatoriai: choreografijos mokytoja Ingrida Jasaitienė,                                              

tel. +37065447477, el. paštas ijasaitienu0117@yahoo.com, pradinių klasių mokytoja Birutė 

Pralgauskienė, el. paštas pr.birute@gmail.com 

3. Festivalio koordinatorė Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytoja 

metodininkė Sonata Žilinskienė, tel. +37062096074. 

 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Ugdyti mokinių pilietiškumą, tautiškumą, tautinio šokio tradicijas. 

5. Skatinti jaunųjų šokėjų meninę raišką. 

6. Skatinti bendrojo lavinimo mokyklų šokių kolektyvų koncertinę veiklą. 

7. Plėsti kokybišką mokinių užimtumą, skatinti tarpusavio bendravimą ir iniciatyvą. 

 

 

III. FESTIVALIO DALYVIAI, DATA, VIETA IR LAIKAS 

8. Festivalyje kviečiami dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų tautinių šokių kolektyvai. 

9. Tautinių šokių festivalis „Nupinsim šokių pynę“ vyks 2018 m. kovo 23 d. 12 val. 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje (Naugarduko g. 7, Vilnius). 

 

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

10. Festivalyje dalyvauja 1–8 klasių mokinių tautinių šokių kolektyvai. 

11. Festivalyje dalyvaujantis šokių kolektyvas atlieka vieną ar du tautinius šokius. 
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V. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 

12.  Festivalyje dalyvauja 10 kolektyvų (pirmieji atsiuntę paraiškas). 

13. Dalyvių paraiškos (Priedas Nr.1) pateikiamos Vilniaus Simono Daukanto 

progimnazijos choreografijos mokytojai Ingridai Jasaitienei iki 2018 m. kovo 10 d. el. paštu 

ijasaitienu0117@yahoo.com 

14. Paraiškoje turėtų būti įvardyti pasirinktų kūrinių pavadinimai, šokių autoriai, muzikos 

autoriai, keliais sakiniais pristatytas kolektyvas, jo vadovai, dalyviai, veikla, telefonai ir el. pašto 

adresas. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Festivalio organizatoriai neatsako už galimus autorinių teisių pažeidimus kolektyvų 

pasirodymuose. 

16. Registruodamiesi dalyviai sutinka, kad gali būti fotografuojami, filmuojami. 

 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

17. Festivalio kolektyvų vadovai bus apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

___________________ 

 

 

SUDERINTA 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja 

 

Eglė Ankėnienė 

2018-01-24 
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Priedas Nr.1 

RESPUBLIKINIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIO 

„NUPINSIM ŠOKIŲ PYNĘ“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

1. Kolektyvo pavadinimas, atstovaujama institucija, miestas 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Kolektyvo vadovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Dalyvių amžius, skaičius 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Repertuaras (kūriniai, kurie bus atliekami festivalio metu): 

 

1) Pirmo kūrinio pavadinimas, trukmė, muzikos autorius, choreografinės 

kompozicijos autorius 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) Antro kūrinio pavadinimas, trukmė, muzikos autorius, choreografinės 

kompozicijos autorius 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Susipažinome su festivalio nuostatais ir sutinkame su visomis sąlygomis. 

 

Paraišką tvirtina kolektyvo vadovas 

Vardas………………………………………………………………………………… 

Pavardė………………………………………………………………………………... 

Telefonas……………………………………………………………………………… 

El. pašto adresas ………………………………………………………………………………….. 


