
                PATVIRTINTA 

            Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

            direktoriaus 2019 m. sausio 2 d.  

            įsakymu Nr. V1-17 

 

KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS DAINININKŲ FESTIVALIS „MAŽYLIŲ GAMA“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos miesto ir apskrities ikimokyklinio amžiaus dainininkų festivalio „Mažylių 

gama“ (toliau – Festivalis) nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir dalyvavimo tvarką, datą ir vietą, programą ir kitą informaciją, apdovanojimus ir 

baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Festivalis vyks 2019 m. gruodžio 2 d. 17.00 val., Kultūros fabrikas (Bangų g. 5A, 

Klaipėda). 

1.3. Festivalį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, LT-92278 

Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 21 49 74, el. paštas info@kvlc.lt, www.kvlc.lt). Festivalio koordinatorė – 

Dalia Mačiulienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ skyriaus vedėja. 

Festivalio organizatorė – Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja (el. 

paštas klubasdraugyste@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 34 58 67).  

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraišką, kūrybinį ir socialinį bendradarbiavimą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų sceninę kultūrą. 

3.2. Puoselėti „gyvo“ dainavimo tradicijas. 

3.3. Skatinti kolektyvų ir jų mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Klaipėdos miesto ir apskrities ikimokyklinių, priešmokyklinių, neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigų 3–6 metų vaikai.  

4.2. Atlikimo kategorijos: 

4.2.1. grupė (3–6 asmenys); 

4.2.2. kolektyvas (nuo 5 asmenų). 

 

V. ORGANIZVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį (dainą).  

5.2. Atliekamo pasirodymo trukmė neilgesnė nei 3 minutės.  

5.3. Dainininkų kūriniai atliekami tik „gyvai“. Galima naudoti instrumentines fonogramas, 

tačiau negali būti įrašyti pritariamieji vokalai. Galima pritarti pianinu ar kitais instrumentais. 

5.4. Dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užpildytą, pasirašytą ir skanuotą dalyvio 

paraišką siunčia el. paštu klubasdraugyste@kvlc.lt. 

5.5. Užpildytos dalyvio anketos priimamos iki 2019 m. lapkričio 18 d.  

5.6. Vėluojančios ar nepilnai užpildytos anketos registruojamos nebus. 

5.7. Festivalio eiga, tvarkaraštis vadovams bus išsiųsta atskiru laišku po dalyvių 

registracijos. 
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5.8. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti Festivalio datą, laiką ir vietą. 

5.9. Festivalio dalyviai perka bilietus, bilieto kaina – 1,45 Eur grupės/kolektyvo nariui. 

Bilietai perkami iš anksto, iki 2019 m. lapkričio 18 d. pervedant pinigus į Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro sąskaitą Nr. LT 707180500000130749 (AB Šiaulių bankas, įm. kodas 

302430402). Mokėjimo paskirtyje įrašyti „Festivaliui Mažylių gama“, nurodyti kolektyvo 

pavadinimą, arba atvykus prieš registracijos metu.  

 

VI. DATA IR VIETA 

 

6.1. Festivalis vyks 2019 m. gruodžio 2 dieną 17.00 val., Kultūros fabrikas, Bangų g. 5A., 

Klaipėda. 

 

 

VII. PROGRAMA IR KITA INFORMACIJA 

2019 m. gruodžio 2 d. Vieta 

15.00 – 17.00 Dalyvių registracija II aukšto foje 

15.00 – 16.30 
Grupių ar kolektyvų susipažinimas 

su scena 

Salė B  

II aukštas  
17.00 – 18.30 

Festivalis  

,,Mažylių gama“ 

18.30 – 19.00 Apdovanojimai 

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

 

8.1. Festivalyje dalyvaujančios grupės ir kolektyvai bus apdovanojami padėkos raštais ir 

simbolinėmis dovanėlėmis. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1. Dalyvavimas Festivalyje reiškia dalyvių sutikimą viešinti ir publikuoti nuotraukas, 

video medžiagą ir kt. teisės aktuose nustatyta tvarka.  

___________________________ 
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Klaipėdos miesto ir apskrities ikimokyklinio 

amžiaus dainininkų festivalio „Mažylių gama“ 

1 priedas 

 

KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS DAINININKŲ 

FESTIVALIO „MAŽYLIŲ GAMA“  

DALYVIO PARAIŠKA 

________________ 

(data) 

 

Atstovaujama įstaiga 

 

Grupės/ kolektyvo 

pavadinimas 

 

Dalyvių skaičius 
 

Dalyvių amžius 
 

Kūrinio pavadinimas, autorius, 

trukmė (nurodyti būtina) 

 

Grupės/ kolektyvo trumpas 

aprašymas 

(kaip norėtumėte, kad Jus 

pristatytų) 

 

Techninės priemonės, 

reikalingos Jūsų programos 

atlikimui (kėdės, pultai ir kt.) 

 

Lydintis vadovas 

(vardas, pavardė) 

Telefonas ir el. paštas 

 

 

 

Su Festivalio nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. Neprieštaraujame, kad pasirodymas, būtų 

filmuojamas, fotografuojamas  ir/ar  įrašinėjamas bei publikuojamas teisės aktuose nustatyta tvarka.  

Atsakau už grupės narių drausmę ir saugumą renginio metu. 

 

   

                        (parašas)              (mokytojo vardas, pavardė)    


