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RESPUBLIKINIO MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ ŠOKIŲ 

FESTIVALIO – KONKURSO ,,ŠOKIO PALETĖ“ 

NUOSTATAI 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio muzikos ir meno mokyklų šokių festivalio – konkurso ,,Šokio paletė“ 

nuostatai (toliau – Konkursas) reglamentuoja tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, 

laureatų apdovanojimą, baigiamosios nuostatos. 

2. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos (meno), mokyklų šokio ugdymo 

mokiniai. 

 
KONKURSO ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI 

3. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, šokio metodinės grupės mokytojai. 

 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 Skatinti mokinius atskleisti kūrybinius, muzikinius ir techninius gebėjimus, ugdant 

pasitikėjimą savimi ir puoselėjant saviraišką. 

 Didinti mokinių kūrybiškumą, entuziazmą ir pastangas, sudarant sąlygas realizuoti 

kūrybines idėjas. 

 Ugdyti mokinių meninę brandą, estetinį suvokimą, sceninę kultūrą, keliant šokėjų 

meninį lygį. 

 Aktyvinti muzikos ir meno mokyklų šokio ugdymo skyrių veiklą, skatinti mokinius ir 

mokytojus dalintis patirtimi ir kūrybiniais ieškojimais. 

 
KONKURSO DALYVIAI IR PROGRAMA 

4. Konkurse kviečiame dalyvauti šokio kolektyvus, solistus, duetus, kurie skirstomi pagal 

amžiaus grupes ir kategorijas: 

Šokėjų amžiaus grupės: 

6–9 metų; 

10–12 metų; 

13–16 metų.  

Kategorijos:  
solisto; 

dueto; 

kolektyvo (nuo 6 asmenų). 

5. Konkursui dalyviai turi paruošti po vieną ar dvi šokio kompozicijas (pasirinktoje šokio 

kategorijoje, bei amžiaus grupėje). 

Šokių kategorijos: 

klasikinis (neoklasikinis); 

liaudies sceninis šokis, kitų tautų šokiai; 

šiuolaikinis, modernas, pop, šou. 

Pasirodymo trukmė: 

solisto, dueto (iki 3 min.); 

kolektyvo (iki 4 min.). 

 



KONKURSO LAIKAS IR VIETA  

6. Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 26 d., Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36). 

7. Registracija nuo 10.00–11.00 val. (Klaipėdos koncertų salės foje, I aukšte). 

8. Konkurso pradžia 12.30 val.  

9. Informacija apie repeticijų laiką bus pranešta gavus paraiškas. 

KONKURSO TVARKA IR SĄLYGOS 

10. Konkursas vyks vieno turo, viešas. 

11. Dalyvio paraiškas ir muzikinius numerius siųsti iki 2022 m. spalio 31 d. el. paštu 

lordami64@gmail.com, muzikinius įrašus siųsti el. paštu gabija.tamulyte.1999@gmail.com 

Konkurso dalyvio mokestis:   

kolektyvui – 10 Eur (vienam asmeniui); 

už du šokius – 15 Eur (vienam asmeniui); 

solisto – 20 Eur (vienam asmeniui); 

dueto –  15 Eur (vienam asmeniui); 

Mokestį pervesti: 

 Gavėjo bankas: AB ŠIAULIŲ BANKAS Klaipėdos filialas 

 Gavėjo sąskaita: LT097180500002142343 

 Gavėjas: Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla 

 Įmonės kodas: 190453866 

 Mokėjimo paskirtis:  „Šokio paletė“ konkurso dalyvio mokestis 

12. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. 

13. Neatvykus į festivalį – konkursą mokestis negrąžinamas. 

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

14. Konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija. 

15. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

16. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: techninių galimybių atskleidimas, šokių judesių 

tikslumas, šokio originalumas, šokėjų artistiškumas, sceninė kultūra, muzikinis fonas, šokėjų 

kostiumai. 

17. Dalyviams skiriami I, II ir III vietos diplomai bei nominacijos. 

18. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus ir 

vadovaujantis mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Pateikdami paraiškas konkurso 

dalyviai sutinka viešinti savo asmens duomenis konkurso organizavimo ir jų viešinimo tikslais. 

20. Išsami informacija apie konkursą bus skelbiama Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokyklos internetiniame puslapyje www.jkacinsko.lt, socialinio tinklo Facebook 

paskyroje: https://www.facebook.com/Klaipedoskacinskomuzikosmokykla/  

21. Pedagogai, norintys renginio metu įsigyti kvalifikacijos pažymėjimus, iš anksto 

galės užsiregistruoti www.semiplius.lt tinklapyje. Seminaro tema ,,Šokio ugdymo programų 

įgyvendinimo kokybės užtikrinimo aspektai. Kūrybiškumą ugdančios strategijos ir jų pritaikymas 

šokio pamokoje“. 

22. Registracija į seminarą bus vykdomas lapkričio mėnesį.  

 

KONKURSO KOORDINATORĖ 

23. Loreta Damijonaitytė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja 

ekspertė, šokio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, tel. 8 618 54833, el. paštas 

lordami64@gmail.com. 

mailto:lordami64@gmail.com
http://www.jkacinsko.lt/
https://www.facebook.com/Klaipedoskacinskomuzikosmokykla/
http://www.semiplius.lt/

