
PATVIRTINTA  

Prienų r. savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjo  

2018 m. sausio 12 d.  

įsakymu Nr. STĮ-14 

 

 

PRIENŲ MIESTO VAIKŲ DAINŲ FESTIVALIO  

„DAINUOJU LIETUVAI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Prienų miesto  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų dainų festivalis „Dainuoju 

Lietuvai“ skirtas skatinti dalyvius aktyviai dalyvauti meninėje-muzikinėje veikloje ir kūrybiškai paminėti 

Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto, žyminčio Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos 

Respublikos sukūrimo, 100-metį. 

2. Festivalio nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvius, festivalio organizavimą, 

repertuarą, dalyvių apdovanojimą. 

3. Festivalio organizatoriai: Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“, Prienų švietimo pagalbos tarnyba.  

 

II SKYRIUS 

FESTIVALIO TIKSLAI 

 

4. Ugdyti vaikų pilietiškumą, meilę ir pasididžiavimą savo gimtine, minint Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmetį. 

5. Ugdyti saviraišką, artistiškumą, pasitikėjimą savimi. 

6. Siekti, kad atlikėjai patirtų muzikinės išraiškos ir dainos atlikimo džiaugsmą. 

 

III SKYRIUS 

FESTIVALIO DALYVIAI 

7. Festivalyje gali dalyvauti Prienų miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų 

vokaliniai ansambliai ir solistai. Dalyvių amžius 5-7 metai. 

 

IV SKYRIUS 

 FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Festivalis įvyks 2018 m. vasario 15 d. Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ salėje. Pradžia 10 val. 



9. Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos iki 10 vaikų. 

10. Dalyviai į festivalį registruojasi, užpildydami paraišką iki sasio 31d. (1 priedas) el. paštu: 

dobilienė.v.@gmail.com arba r.brudniene@prienai.lt.  

11. Dėl įgarsinimo ir reikalingo techninio inventoriaus prašome tartis su renginio organizatoriais 

(mikrofonų nebus). Telefonas pasiteirauti: 8 646 28823; 8 319 52667. 

 

V SKYRIUS 

REPERTUARAS 

12. Dalyviai atlieka dvi laisvai pasirinktas dainas (viena iš jų turi būti tautiškumo tematika) su 

muzikine fonograma, akompanimentu arba a cappella ir vieną bendrą dainą I. Šeduikienės „Svarbiausi 

žodžiai“ (2 priedas, 2 lapai). 

 

VI SKYRIUS  

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Festivalio dalyviai apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo padėkos raštais. 

 

_____________________________________ 
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1 priedas 

Vaikų dainų festivalio „Dainuoju Lietuvai“ 

dalyvio anketa 

 

1. Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

 

 

 

2. Solisto arba ansamblio 

narių vardas(-i)/pavardė(-s) 

 

 

 

 

 

 

3. Vadovo vardas pavardė 

Kontaktiniai duomenys 

(el.p. ir tel.) 

 

 

 

 

 

4. Muzikinių kūrinių 

pavadinimai 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

5. Akompanuoja 

(pritaria) 

 

 

 

 

 

 

 


