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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

 VIDEO PASIRODYMŲ KONKURSAS  

„LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIS VILNIAUS MIESTUI“  

 

Senovės tradicijos padeda nepamiršti tautos ir savo šaknų. 

 

Liaudies šokiais yra garsinamas savas kraštas, išreiškiamas tautos charakteris, istorija, tikėjimas, 

gyvenimo būdas, net supanti gamta. Liaudies šokiai dažnai glaudžiai siejasi su daina, muzika, šokio 

apranga, papročiais. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurso „Lietuvių liaudies šokis Vilniaus 

miestui“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, reikalavimus dalyviams, 

organizavimo tvarką, video pasirodymų vertinimą. 

2. Konkursas skirtas Vilniaus miesto 700-ąjam jubiliejui paminėti. 

3. Konkursas „Lietuvių liaudies šokis Vilniaus miestui“ skelbiamas kaip įstaigos kasmetinio 

festivalio ,,Žaidžiame senovę“ dalis. 

4. Konkurso organizatorės: Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Alina Mikalajūnienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Janina 

Dulinskienė, meninio ugdymo mokytoja Gailė Krakauskienė. Koordinatorė – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Jurga Lapinskienė. 

 

II. TIKSLAS 

5. Konkurso tikslas – minėti Vilniaus 700-ąjį jubiliejų šokant lietuvių liaudies šokius. 

 

III. UŽDAVINIAI 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. domėtis lietuvių liaudies šokiais; 

6.2. skatinti vaikų meninę raišką ir meilę lietuvių liaudies šokiui; 

6.3. plėtoti pedagogų bendrystę.  



 

 

 

IV. DALYVIAI 

7. Konkurse kviečiame dalyvauti Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų 4-6 metų amžiaus 

ugdytinius ir jų pedagogus. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Pedagogai kartu su ugdytiniais ruošia lietuvių liaudies šokį. 

9. Konkursui pateikia video įrašą su pasirodymu, kurio trukmė 2-3 minutės. 

10. Šokio apranga –  tautiniai drabužiai. 

11. Vertinimo komisija atrinks 5 pasirodymus, kurių dalyviai bus pakviesti atvykti į įstaigos festivalį 

„Žaidžiame senovę“, kuris vyks 2023 m. kovo mėnesį. 

12. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkomis.  

13. Video įrašų nuorodą iki 2023 m. sausio 20 d. prašome siųsti el. paštu: alina.skliut@gmail.com 

14. Kartu su video įrašu prašome pateikti užpildytą anketą (1 priedas). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Organizatoriai turi teisę konkursui pateiktus video įrašus naudoti konkurso viešinimui, publikuoti 

internetinėje svetainėje be atskiro autoriaus sutikimo.  

16. Pateikdami anketą pedagogai ir/ar vaiko tėvai/globėjai patvirtina savo sutikimą naudoti asmens 

duomenis (ugdymo įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis) 

administravimo tikslais. Konkurso dalyvių duomenys (grupės pavadinimas, amžius, ugdymo 

įstaiga) naudojami tik konkurso organizavimo bei viešinimo tikslais.  

17. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į koordinatorę Jurgą Lapinskienę telefonu: (8-5) 

235 8355.   
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1 priedas   

KONKURSO „LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIS VILNIAUS MIESTUI“ 

 DALYVIO ANKETA 

Grupės pavadinimas, vaikų amžius 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos adresas 

 

 

Pristatymą ruošusio pedagogo vardas, pavardė 

 

 

Kontaktinio asmens el. pašto adresas, telefonas  

 

 

  

 BŪTINAI UŽPILDYKITE VISUS LAUKUS!  

 Konkurso dalyvių švietimo įstaigos pedagogas/-ai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, 

pavardė, kontaktiniai duomenys) būtų naudojami konkurso administravimo tikslais.  

 Jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite laišką su patvirtinimu, kad dalyvaujate konkurse. 

 

 




