
PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo  

2022 m. gegužės  12 d.  

įsakymu Nr. STĮ-67 

 

MOKINIŲ DAINŲ FESTIVALIO „SU VĖJELIU“,  

SKIRTO TARPTAUTINEI VAIKŲ GYNIMO DIENAI PAMINĖTI,  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių festivalis „Su vėjeliu“ organizuojamas, siekiant suburti Prienų rajono 

bendruomenę meninei raiškai ir kultūriniam bendravimui ir bendradarbiavimui bei kūrybiškai 

paminėti birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną. 

2. Festivalio rengėjas ir organizatorius – Prienų meno mokykla (Kauno g.2C, tel. 8 319 

52979) ir  Prienų meno mokyklos Veiverių A. Kučingio filialas (Kauno g. 54, Veiveriai,  tel. 8 319 

68130). 

 

II SKYRIUS 

FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Turtinti sceninę mokinių patirtį. 

4. Ugdyti saviraišką, artistiškumą, pasitikėjimą savimi. 

5. Siekti, kad atlikėjai patirtų kokybiško atlikimo džiaugsmą. 

6. Telkti rajono bendruomenę meninei raiškai ir kūrybiniam bendradarbiavimui. 

7.Motyvuoti ir skatinti jaunimą kūrybiškam laisvalaikio leidimui. 

 

III SKYRIUS 

FESTIVALIO DALYVIAI 

8. Festivalyje dalyvauja Prienų rajono ir Birštono savivaldybių formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų vokaliniai ansambliai ir solistai (grupės narių skaičius neribojamas). 

9. Dalyvių amžius – 4–16 metų.  

10. Dalyviai atlieka laisvai pasirinktą repertuarą: vieną arba dvi gyvai atliekamas dainas 

su muzikine fonograma (kūriniai gali skambėti ir užsienio kalbomis), pageidautina, kad vokaliniai 

kūriniai būtų kontrastingo pobūdžio ar stiliaus. 



11. Kūriniai atliekami gyvai arba su daline fonograma (be pagrindinio vokalo). 

12. Festivalio metu vyksta kūrybinės dirbtuvės, skirtos renginio dalyviams. 

 

IV SKYRIUS 

LAIKAS IR VIETA 

13. Festivalis vyks 2022 m. birželio 2 d. Prienų meno mokyklos Veiverių Antano 

Kučingio filialokiemelyje. Festivalio pradžia 15.00 val. 

14. Dalyviai į festivalį registruojasi, užpildydami pridedamas paraiškas.  

15. Dalyvių paraiškos siunčiamos iki 2022 m. gegužės 23 dienos elektroniniu paštu 

radzeviciene.daiva@gmail.com. 

16. Dėl įgarsinimo ir reikalingo techninio inventoriaus (mikrofonų kiekio) prašome 

tartis su  renginio koordinatore Daiva Radzevičiene. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

17. Mokiniai – festivalio dalyviai apdovanojami organizatorių padėkos raštais, 

šventiniais suvenyrais bei saldžiomis dovanėlėmis, dalyvius parengę mokytojai – Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais. 

 

VI SKYRIUS 

FESTIVALIO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 

18. Festivalio partneriai ir rėmėjai: Prienų rajono savivaldybė,Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba, Veiverių kultūros centras, Jolantos Žilvienės IĮ gėlių salonas, UAB „Alvydo verslas“. 

 

VII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

19. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į renginio koordinatores: Daivą 

Radzevičienę, tel. 8 686 23809, el. paštas: radzeviciene.daiva@gmail.com ir Aušrą Paliukaitienę,tel. 

8 687 15109, el.paštas  aušra.paliukaitiene@gmail.com . 

 

 

_______________________ 
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1 priedas 

 

 

Mokinių dainų festivalio „Su vėjeliu“  

dalyvio anketa 

 

1. Ugdymoįstaigos 

pavadinimas 

 

 

2. Solisto 

vardas/pavardė/ 

vokalinio ansamblio 

pavadinimas 

 

3. Mokytojai  

(vardai, pavardės, 

kvalifikacinės 

kategorijos, 

kontaktinis telefonas) 

 

4. Muzikinių kūrinių 

pavadinimai 

1. 

 

 

2. 

 

 

5. Programos trukmė  

 

6. Pristatomo dailės 

kūrinio pavadinimas 

 

 

 

 

 

 


