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įsakymu Nr. V – 10 

 
RESPUBLIKINIO MOKINIŲ IR IKIMOKYKLINUKŲ FESTIVALIO 

„LINKSMOSIOS DAŽNUTĖS 2020“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinio mokinių ir ikimokyklinukų festivalio „Linksmosios dažnutės 2020“ (toliau 

festivalis) nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, uždavinius, organizavimo sąlygas ir tvarką. 

2. Festivalį organizuoja Vilniaus „Ateities“ mokyklos muzikos mokytojos. 

3. Festivalio nuostatai skelbiami Vilniaus „Ateities“ mokyklos interneto svetainėje 

www.ateities.lt 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Festivalio tikslas – meninėmis priemonėmis formuoti mokinių dvasinę kultūrą. 

5. Festivalio uždaviniai: 

5.1. Skatinti domėjimąsi rusų liaudies kūryba. 

5.2. Ugdyti dorinius ir estetinius vaikų jausmus. 

5.3. Tobulinti mokinių meninius ir komunikacinius gebėjimus. 

 

III. FESTIVALIO SĄLYGOS 

 

6. Dalyvauja mokiniai iš Vilniaus miesto ir kitų rajonų mokyklų bei darželių rusų mokomąja 

kalba: 

- ikimokyklinukai nuo 5 iki 7 metų; 

- mokiniai nuo PUG iki 4 klasės. 

7. Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Festivalis vyks 2020 m. balandžio 3 d. (penktadienį) Vilniaus „Ateities“ mokykloje (S. 

Stanevičiaus g. 98). Festivalio pradžia 10.00 val. Dalyvių sutikimas ir registracija 9.00–10.00 

val. 

9. Kiekvienas kolektyvas pristato po 1 koncertinį numerį, trunkantį ne ilgiau kaip 5 minutes. 

10. Galimi įvairūs akompanavimo būdai: gyvas garsas, CD ir t. t. 

11. Pageidautina minusines fonogramas siųsti iš anksto el. paštu: natalja.ateities@gmail.com. 

12. Dalyviai paruošia: 

12.1. Koncertinį „dažnučių“ atlikimą. 

12.2. Muzikinę inscenizaciją. 

12.3. Muzikinę-choreografinę kompoziciją. 
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12.4. Kompozitorių kurtas dainas arba rusų liaudies dainas. 

12.5. Dalyvių paraiškos teikiamos iki 2020 m. kovo 20 dienos el. paštu 

natalja.ateities@gmail.com (Priedas Nr. 1) 

12.6. Programėlės siunčiamos dalyviams iki 2020 m. kovo 31 dienos. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Festivalio dalyviai bus apdovanojami prizais ir diplomais pagal kategorijas: 

- geriausias „dažnutės“ atlikimas; 

- meniškumas; 

- geriausia kompozicija; 

- atlikimo originalumas. 

14. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Vilniaus „Ateities“ mokyklos festivalio 

koordinatorę Natalją Grudzinskienę, tel. 8 621 74 258, el. paštu natalja.ateities@gmail.com 
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Priedas Nr. 1 

 

PARAIŠKA 

 

Respublikinio mokinių ir ikimokyklinukų festivalio „Linksmosios dažnutės 2020“ 

2020-04-03 

 

___________________________________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

 

DALYVIŲ ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas, 

adresas, el. paštas, 

kontaktinis telefonas 

Kolektyvo 

pavadinimas, 

kompozicijos 

pavadinimas 

Dalyvių skaičius, 

jų amžius 

Vadovų vardai ir 

pavardės, 

kontaktiniai 

telefonai,  

el. paštas 

Akompanavi-

mo būdas 

(fonograma,  

CD ir t. t.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


