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                            PATVIRTINTA  

                         VšĮ „Edukateka“ direktoriaus 

                         2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. EDU3-1 

 

    

RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR JAUNIMO LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ  KONKURSINIO 

FESTIVALIO „PAMARIO SUSUKTINIS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  Respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursinio festivalio „Pamario 

susuktinis“ nuostatos reglamentuoja konkurso festivalio aktualumą, tikslus, turinį, dalyvius, 

organizavimą, darbų vertinimą, dalyvių skatinimą ir apdovanojimą. 

1.2. Konkursinis festivalis rengiamas siekiant skatinti vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių 

grupių,  kolektyvų, studijų bei ansamblių veiklą, populiarinti lietuvišką šokį. Konkursinis festivalis 

– puiki galimybė ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo 

ugdymo įstaigų, kultūros centrų vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupėms, kolektyvams, studijoms 

ir ansambliams atskleisti savo kūrybinius gebėjimus. 

1.3. Konkursinį festivalį organizuoja VšĮ „Edukateka“, Klaipėdos miesto Sendvario 

progimnazija, Klaipėdos miesto Gedminų progimnazija. 

 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Konkursinio festivalio „Pamario susuktinis“ tikslas – siekti ugdyti ir puoselėti 

tautinio šokio tradicijas, ugdyti vaikų meninę brandą, estetinį suvokimą, išryškinant ir viešai 

parodant geriausias vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupes, studijas bei ansamblius. 

2.2. Konkursinio festivalio uždaviniai: 

2.2.1. vykdyti sistemingą vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti 

kultūrinių įgūdžių, menines ir kultūrines kompetencijas; 

2.2.2. sudaryti mokiniams geresnes galimybes pažinti kultūrinį paveldą;  

2.2.3. skatinti choreografų ir šokio mokytojų kūrybingumą. 

 

III. DALYVIAI 

 

  3. Konkursiniame festivalyje gali dalyvauti ikimokyklinių įstaigų, bendrojo  lavinimo 

mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaigų vaikų ir  jaunimo liaudiškų šokių grupės, 

studijos ir ansambliai, kurie skirstomi į  amžiaus grupes: 

  3.1. jaunučių šokių grupės: A pogrupis – ikimokyklinių įstaigų bei 1-2 klasių 

jaunučiai, B pogrupis – 3-4 klasių jaunučiai; 

  3.2. jaunių šokių grupės: A pogrupis – 5-6 klasių jauniai, B pogrupis – 7-8 klasių 

jauniai; 

  3.3. mergaičių ir merginų šokių grupės: A pogrupis – mergaičių šokių grupės, B 

pogrupis – merginų šokių grupės; 

  3.4. jaunuolių šokių grupės; 

  3.5. jaunimo šokių grupės. 

 

IV. LAIKAS, VIETA 

  

  4.1. Konkursinis festivalis „Pamario susuktinis“ vyks 2023 m gegužės 5 d. Klaipėdos 

Sendvario progimnazijoje (Tilžės g. 39). Pradžia 13.00 val. 
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  4.2. Norinčius dalyvauti konkursiniame festivalyje „Pamario susuktinis“ dalyvių 

anketą prašome užpildyti iki 2023 m. balandžio mėn. 10 d.   

 http://bit.ly/SUSUKTINIS 

4.3. Paraišką užpildę konkursinio festivalio dalyviai atsiunčia kokybišką kolektyvo 

nuotrauką el. paštu saulius@edukateka.lt  

 

V. REPERTUARAS 

 

  5.1. Visos šokių grupės šoka laisvai pasirinktus du šokius. Jei yra galimybė, 

pageidautina, kad vyrautų savo krašto šokiai, nauja kūryba  (išplėtotas ar originalus šokis). Porų ir 

atlikėjų skaičius neribojamas. 

                     5.2.  Muzikinius įrašus siųsti el. paštu linute.home@gmail.com iki balandžio 28 d. 

  5.3.  Šokėjams gali akompanuoti liaudies muzikos instrumentų grupės. 

  5.4.  Pasirodymo eiliškumas bus sudaromas pagal amžiaus grupes.  

 

 

VI. VERTINIMAS  

 

     6.1. Šokių grupių pasirodymus vertins 5 asmenų vertinimo komisija. 

  6.2. Vertinimo komisija vertins šokio kompoziciją, muzikinį šokio sprendimą,  

atlikimo techniką, repertuaro parinkimą, kūrybingumą, grupės savitumą, artistiškumą, sceninę 

kultūrą, įvaizdį.                    

  6.3. Kiekvienoje amžiaus grupėje bei pogrupyje bus skiriamos trys prizinės. 

         6.4.  Vertinimo komisijos nariai pasilieka teisę neskirti prizinių vietų. 

  6.5. Vertinimo komisija neteikia jokių raštiškų vertinimų ir paaiškinimų, komisijos 

sprendimas neginčijamas. 

 

 

VII. DALYVIO MOKESTIS 

 

      7.1. Konkursinio festivalio „Pamario susuktinis“ dalyvio mokesti – 3 eur./asm. 

                    7.2. Konkursinio festivalio dalyvio mokestį sumokėti iki balandžio 28 d. (išrašomos 

sąskaitos-faktūros) 

Rekvizitai įmokai - VšĮ "Edukateka", Minijos 45, Klaipėda,  

Į. k.: 303508850 

a/s LT627300010141815753 

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

 

   8.1. Visi konkursinio festivalio dalyviai apdovanojami padėkomis ir suvenyrais. 

  8.2. Prizinių vietų laimėtojai apdovanojami konkursinio festivalio diplomais  

  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  9.1. Dalyvavimas vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje reiškia 

dalyvių sutikimą, kad konkursinio festivalio dalyvių kolektyvų nuotraukos būtų talpinamos rengėjų 

internetinėse svetainėse bei socialinių tinklų paskyrose. Filmuota medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir 

kt. būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos 

srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta 

tvarka. 

                    9.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 
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