
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

     PATVIRTINTA 
               Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
               2015-11-27 įsakymu Nr. 1VT-91 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2015-12-03 
15.00 val. 

 

Edukacinė išvyka į Pastrėvio 
amatų centrą: 2015-11-12 tęstinis 
praktinis užsiėmimas tema 
„Keramikos technologijų 
pritaikymas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
grupėse“, 2 val.  

A. Pupininkienė 
 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai, 
dalyvavę 2015-11-12 
užsiėmime 

Pastrėvio amatų 
centras 

Pavėžėjimas nebus 
organizuojamas 

2015-12-08 
15.00 val. 

Biologijos mokytojų, ŠPC ir  
Visuomenės sveikato biuro 
susitikimas – atvira diskusija tema 
„Bendradarbiavimo galimybės, 
sveikos gyvensenos integravimas 
biologijos pamokose“.   

L.Bernatavičienė Biologijos mokytojai, 
Visuomenės sveikatos 
biuro specialistai, 
ŠPC specialistai 

Elektrėnų 
savivaldybės 
posėdžių salė, 1 
aukštas 

Apie dalyvavimą prašome 
pranešti iki 2015-12-07   
tel. 39 826 arba el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt  
 

2015-12-10 
14.00 val. 

Informacinis seminaras „Naujausių 
mokymo technologijų naudojimas 
gamtos mokslų pamokose“. 
Seminaro temos: einstein 
kompiuterinių laboratorijų ir jų 
priedų pristatymas, laboratorijų 
įrangos pristatymas, mokymo 
technologijų ir priemonių praktinis 
išbandymas. 

L.Bernatavičienė, 
V.Kandrotienė 

Gamtos mokslų 
mokytojai, mokyklų 
vadovai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Registracija iki 2015-12-09  
tel. 39 826 arba el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt  
 
Seminaras nemokamas. 
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2015-12-17 
14.00 val. 

Seminaras dalykų mokytojams 
„Mokytojo vertybinės nuostatos“. 
Lektorė Augutė Liutkevičienė, 
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 
lietuvių kalbos mokyoja ekspertė 

L.Bernatavičienė Įvairių dalykų 
mokytojams, klasių 
auklėtojams 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Registracija iki 2015-12-14  
tel. 39 826 arba el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt  
 
Seminaro kaina – nuo 6 iki 
8 Eur (priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus) 

2015-12-18 
14.00 val. 

Praktinis užsiėmimas „Savęs 
pažinimo metodų  panaudojimas 
ugdymo procese“. 
Seminaras skirtas mokytojams, 
aktyviai dalyvavusiems metodinėje 
veikloje. 

A. Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
L. Bernatavičienė 

Dalyvauja kviestiniai 
asmenys 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Renginys nemokamas 

2015-12-22 
14.00 val. 

Seminaras „Kaip mokyti mokytis 
šiandienos mokinius?“ Lektorė dr. 
Aida Šimelionienė, psichologė, 
Feuersteino institute įgijusi 
mokymosi potencialo vertinimo ir 
tarpininkavimo mokant Feuersteino 
metodu licencijas. 
Seminare išgirsite apie šiuolaikinę 
mokinių kartą ir jos mokymosi 
ypatumus, pagrindines efektyvaus 
mokymo/si taisykles ir atliksite 
praktines užduotis. 

V. Kandrotienė Mokytojai 
dalykininkai, pradinių 
klasių mokytojai. 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras  

Dalyvių registracija iki 
2015-12-18 tel. 39826 arba  
el. p. vidak.spc@elektrenai.lt 
Kaina priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus (apie 10 Eur.). 
 

2016 m. sausio 
mėn. 

pradžioje 
(data bus 

patikslinta) 

Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos kursai.     
Specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos 
kvalifikacijos tobulinimo kursų 
programa (toliau – Programa) skirta 
mokytojams, kurie atestuosis pirmą 
kartą, ir atestuotiems mokytojams, 
kurie pretenduos įgyti aukštesnę 
kvalifikacinę kategoriją, 

L.Bernatavičienė Mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
ugdymui, skyrių 
vedėjai, neformaliojo 
švietimo specialistai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Kursų kaina – 58,00 Eur 
 
Nesiregistravę dalyviai turi 
užsiregistruoti tel. 39 826 
arba el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt  
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specialistams, norintiems dirbti 
pagal vaikų neformaliojo švietimo 
programą. Kurso trukmė - 60 val.  

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2015-12-07 
15.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl Olimpinio festivalio 
varžybų organizavimo ir veiklos 
plano sudarymo 2016 m. 

V. Kandrotienė 
M. Prusaitis 
N. Strasevičienė 

Kūno kultūros 
mokytojai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

2015-12-14 
10.55 val. 

Atvira integruota chemijos -
vokiečių kalbos pamoka. 
Pamoką ves L.Grigonienė ir 
B.Morkūnienė 

L.Bernatavičienė Chemijos ir vokiečių 
kalbos mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija 

 

2015-12-21 
14.50 val. 

Atvira pamoka tema „Muzikinė 
mintis kūrinyje“. 

A. Pupininkienė 
R. Hopenienė 

Muzikos mokytojai Elektrėnų meno 
mokyklos, 210 kab 

Kviečiame į atvirą pamoką 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2015-12-01 
2015-12-15 

Elektrėnų sanatorinės mokyklos 
mokinių dailės darbų paroda tema 
„Menas – tavo sielai“ 

A. Pupininkienė Elektrėnų 
sanatorinės 
mokyklos mokiniai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukšto 
stendai 

 

2015-12-01 
2016-01-15 

 

Pradinių klasių mokinių kūrybinių 
rašto darbų „Žiemos etiudai“ 
konkurso I etapas 
 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 
mokinių darbai 

Švietimo įstaigos Pridedamos konkurso 
sąlygos (prieduose) 
II konkurso etapas  - darbų 
vertinimo data -  bus 
paskelbta 2016 m. sausio 
mėn ŠPC veiklos plane. 
Nugalėtojų eilėraščiai bus 
skelbiami ŠPC (ir/arba) 
Elektrėnų savivaldybės 
internetiniame tinklapyje, 
rajono spaudoje. 

2015-12-04 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikai - 

Tarptautinis mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų konkursas „Sveikuolių 
sveikuoliai“. 

Visuomenės 
sveikatos biuras, 
R.V.Sadauskienė, 
V.Kandrotienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikai, 
pradinių klasių 
mokiniai, 5-11 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikai l/d 
„Drugelis“, visos 
kitos grupės  
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10.00 val. 

Pradinių klasių 
mokiniai – 12.00 
val. 

7-8 klasių 
mokiniai - 13.15 
val. 

9-10 kl.- 14.30 
val.; 

5-6 kl. – 15.45 
val. 

klasių mokiniai „Ąžuolyno“ 
pagrindinėje 
mokykloje 

 

2015-12-05 
9.30 val. 

Advento susitelkimo diena 
Guronyse. 

V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Guronys Dalyvio auka 6 Eur. 
Išankstinė registracija tel. 
834654073. 

2015-12-05 
 
 

27-asis fizikos čempionatas V. Kandrotienė 9-12 kl. mokiniai Vilnius Privaloma dalyvių 
registracija tinklapyje 
www.olimpiados.lt arba 
www.lmnc.lt iki lapkričio 30 
d. 

Iki 2015-12-08 
registracija 
konkurse 

2015-12-15 
10.00 –  

13.00 val. – 
vertinimas 

Interjero ir eksterjero šventinės 
puošybos konkursas „Žiemos 
pasaka“ 

A. Pupininkienė 
 

Visų Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigų 
bendruomenės, 
NVO, kiti 

Įstaigos, 
organizacijos, 
dalyvaujančios 
konkurse 

Nuostatai pridedami 
Vertinimo komisija bus 
sudaryta atskiru ŠPC 
direktoriaus įsakymu 
iki gruodžio 8 d  
registruotis el.p: 
ala.spc@elektrenai.lt 

2015-12-15 
 

27-oji mokinių informatikos 
olimpiada II etapas 

V. Kandrotienė 8-12 kl. mokiniai „Versmės“ 
gimnazija 

Iki gruodžio 7 d. pristatyti 
ataskaitą, kurioje nurodyti, 
kiek mokinių dalyvavo 
mokyklos olimpiadoje 
(pasiskirstymą pagal 
klases), bei į II etapą 
siūlomų mokinių sąrašą. 
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2015-12-15 
2016-01-15 

Vievio meno mokyklos mokinių 
dailės darbelių paroda. 

A. A. Kaspučiai 
A. Pupininkienė 
 

Mokinių dailės 
darbai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukšto 
stendai 

 

2015-12-16 
13.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir 
mokinių konkursas „Dainų 
dainelė“ II etapas 

A. Pupininkienė Dalyviai, vertinimo 
komisija 

Elektrėnų meno 
mokyklos didžioji 
salė 

iki 2015 m. gruodžio 4 d. 
pateikti užpildytą dalyvių 
anketą (2 priedas) 

2015-12-18 
16.00 val. 

Literatūrinė muzikinė vakaronė 
,,Tik šiandien ir rytoj“. Interjero ir 
eksterjero šventinės puošybos 
konkurso „Žiemos pasaka“ 
nominantų apdovanojimas. 

muzikos mokytoja 
metodininkė  
Rima Gritienė 
A. Pupininkienė   

Visi norintys Elektrėnų meno 
mokykla 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
ELEKTRĖNŲ TAU KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETO RENGINIAI 

2015-12-03 
14.30 val. 

 

Susitikimas su Sigute Ach : 
„Spalva ir vaizduotė“ 

A. Pupininkienė Visi norintys Švietimo paslaugų 
centras 
2 aukštas, posėdžių 
salė 

Iš anksto registruotis  
tel 8 686 48914  
Dalyvių grupė – 15 
 

2015-12-10 
8.20 val. 

Laikas bus 
patikslintas 

Išvyka į sūrio „Džiugas“ namus. 
Susipažinsime su sūrio „Džiugas“ 
gamybos technologija, 
degustuosime. 

A. Pupininkienė Kultūros ir menų 
fakulteto studentai 

Vilnius Iš anksto registruotis  
tel 8 686 48914  
Dalyvių grupė – 18 
Kaina 1 asmeniui – 10 Eur 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
2015-12-01 
15.00 val. 

	

Paskaita „Gyvenimo vertybių 
dialektika“. Lektorė VDU 
filologijos katedros dėstytoja dr. 
Bronė Gudaitytė 

V.Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

 

2015-12-08 
15.00 val. 

	

Paskaita „Stebuklinga pasąmonės 
galia“.  Lektorė –Asta Ivaškevičiūtė  
„Savęs pažinimo ir saviraiškos 
studijos” Vilniuje įkūrėja. 

V.Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETO 
2015-12-02 

(trečiadienis) 
15.00 val. 

Paskaita „Klimato kaitos 
tendencijos“. Lektorė Audronė 
Galvonaitė, Lietuvos geografė, 

L.Bernatavičienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 
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meteorologė, fizinių mokslų daktarė, 
meteorologijos mokslo 
populiarintoja 

2015-12-09 
(trečiadienis) 

15.00 val. 

Paskaita „Lietuvos istorija“. 
Lektorė, humanitarinių mokslų doc. 
dr. Vida Kniūraitė 

L.Bernatavičienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

 

2015-12-16 
(trečiadienis) 

15.00 val. 

Paskaita „Kas mus daro 
laimingus/nelaimingus? 
Įkvėpkime šventinės energijos!“. 
Lektorė Agnė Zinkevičiūtė, koučingo 
specialistė, mokymų trenerė, 
sąmoningo kvėpavimo specialistė, 
šokio judesio trenerė 

L.Bernatavičienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

 

KITI RENGINIAI 
2015-12-04 
10.00 val. 

LRŠMM ir UPC organizuoja 
nemokamą seminarą lietuvių 
kalbos mokytojams „Lietuvių 
kalbos ir literatūros mokymas 5-
10 klasėse“. Seminaro tikslas – 
aptarti, kaip pagerinti lietuvių 
kalbos ir kultūrinio raštingumo 
pasiekimus pagrindinio ugdymo 
pakopoje, aktualizuoti ugdymo turinį 
ir pasirengti naujos lietuvių kalbos ir 
literatūros programos 
įgyvendinimui. 

UPC Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Lietuvių kalbos 
institutas, P.Vileišio 
g. 5, Vilnius 

Dalyviai turi 
užsiregistruoti UPC 
duomenų tvarkymo 
sistemoje „Ugdymo sodas“ 
https://sodas.ugdome.lt/   

2015-12-07 
15.30 val. 

Paskaita „Laiko vadyba“. 
Paskaitos tikslas - susipažinti su 
laiko vadybos sąvoka, su laiko 
savybėmis; sužinoti pagrindinius 
laiko valdymo principus; išbandyti 
praktines užduotis, padėsiančias 
racionaliau naudoti savo laiką. 
Lektorė Asta Jokšienė 
 

A.Jokšienė Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai 

VšĮ Elektrėnų 
profesinio mokymo 
centre, 208 kab. 

Registracija iki gruodžio 6 
d. tel.:868468592 arba 
el.paštu: 
asta.joksiene@gmail.com 
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2015-12-16 

9.00 val. 
Seminaras „Sėkmingo mokymosi 
link“. (tuo pačiu metu mokiniams 
vyks Nacionalinis logisto 
ekspeditoriaus profesinio 
meistriškumo konkursas).   
Seminaro pranešimai: 
Vitalijus Tichomirovas „Efektyvūs 
metodai ir būdai logisto 
ekspeditoriaus mokymo procese“; 
Jolanta Jasukaitienė „Ekonomikos ir 
verslumo ugdymas logisto 
profesijoje“; 
Asta Rainienė  - „Rinkodara 
šiuolaikinėje logistikoje“; 
Silvija Bulaukienė – „Bendravimas 
su skirtingų tipų klientais. Darbas be 
streso“. Lektoriai – VšĮ Elektrėnų 
profesinio mokymo centro 
mokytojai. 

B.Misiūnienė 
 

Profesijos ir kitų 
dalykų mokytojai, 
mokiniai 
besidomintys 
logisto-
ekspeditoriaus 
profesija ir/ar 
norintys ją rinktis 
 
 

Elektrėnų 
profesinio mokymo 
centras 

Išsamesnė informacija 
teikiama el.p. 
birute@epmc.lt  

 



2015-2016 m.m. INFORMATIKOS OLIMPIADOS I ETAPO ATASKAITA 
 

Mokykla/gimnazija 
 

 
Klasė 

I etapo 
dalyvių 
skaičius 

Siunčiamų į II etapą 
moksleivių Vardai ir 

Pavardės 

Klasė Moksleivius mokiusių 
mokytojų Vardai ir 

Pavardės 
     
     
     
     
     

Iš viso     
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   PATVIRTINTA 
         Elektrėnų savivaldybės 

                                                                                     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
       2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1 VT-61 

 
KŪRYBINIŲ RAŠTO DARBŲ "ŽIEMOS ETIUDAI" KONKURSO NUOSTATAI 

 
 

I. TIKSLAI 
 

1. Skatinti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą. 
2. Lavinti mokinių fantaziją. 
3. Stiprinti rašymo įgūdžius, lietuvių kalbos žinias. 
4. Suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą. 
 
 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 
 

5. Konkursas organizuojamas gruodžio - sausio mėnesiais (nuo gruodžio 2d. iki sausio 15 d. kuriami 
rašto darbai mokyklose vyksta atranka mokyklose, nuo sausio 16 d.- konkurso savivaldybės etapas, 
darbų atranka, viešinimas spaudoje bei interneto prieigose). 
6. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 
7. Konkursas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro gruodžio ir sausio 
mėnesio renginių plane. 
 

III. DAL YVIAI 
 

8. Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniai. 
 
 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 
 

9. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos rašto darbus (žanrai gali būti įvairūs, pvz. rašiniai, 
eilėraščiai, pasakos, miniatiūros) 
10. Rašto darbų apimtis neribojama. 
11. Vertinimo darbų kriterijai: idėjos ir temos atitikimas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas, 
kalbos ir rašto kultūra. 
12. Rašto darbai turi būti pateikiami ant švarių, baltų A4 formato lapų. 
13. Darbai turi būti pateikti atspausdinti kompiuteriu. 
14. Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas nurodoma lapo viršuje; 
mokytojo vardas, pavardė nurodoma kitoje lapo pusėje. 
15. Mokykla iš kiekvienos klasės komplekto gali pateikti ne daugiau kaip po 2 rašto darbus. 
 
 

V. DARBŲ VERTINIMAS 
 
 

16. Konkursui pateiktus rašto darbus vertins Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 
sudaryta vertinimo komisija. 
17. Geriausiai įvertinti darbai bus viešinami Elektrėnų savivaldybės arba Švietimo paslaugų centro 
internetiniame tinklapyje. Pagal galimybes - vietinėje spaudoje. 
18. Kūrybinių rašto darbų autoriai (konkurso laureatai), pagal galimybes, bus apdovanojami 
asmeninėmis dovanėlėmis bei padėkomis. 
 
 
 
 
Nuostatus parengė Kietaviškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja Lina 
Živulskienė 
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                                          PATVIRTINTA 
                                                                                       Elektrėnų savivaldybės 
                                                                                       Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

    2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.1 VT-88 
 

INTERJERO IR EKSTERJERO ŠVENTINĖS PUOŠYBOS KONKURSAS 
,,ŽIEMOS PASAKA“ 

 
I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Konkursą organizuoja ir vykdo Elektrėnų meno mokykla ir Elektrėnų švietimo paslaugų 
centras. 
2. Interjero ir eksterjero šventinės puošybos konkurso ,,Žiemos pasaka“ nuostatai numato tikslus, 
reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo ir apdovanojimų tvarką. 
 

II TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
4. Konkurso tikslas - išreikšti savo individualų santykį su aplinka. 
5. Konkurso uždaviniai - skatinti tausoti, puoselėti ir puošti savo gyvenamąją aplinką. 
 

III DALYVIAI 
6. Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformalaus ugdymo 
įstaigos, bibliotekos, bendruomeninės organizacijos ir kitos užsiregistravusios įstaigos.  
 

IV ORGANIZAVIMO TVARKA 
7.  Konkurso etapai: 
7.1. Įstaigos, pageidaujančios dalyvauti konkurse, savo teritorijoje išrenka vieną puošybinę 
kompoziciją, kuri pateikiama  finaliniam etapui. 
7.2 Registracija vykdoma iki gruodžio 8 d. Registruojantis prašome užpildytą spausdintinėmis 
raidėmis lentelę pateikti Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro specialistei metodininkei Alai 
Pupininkienei elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt  
 
Istaigos pavadinimas  
Ekspozicijos pavadinimas  
Ekspozicijos autorių vardas/pavardė 
 
 
 

 

Vadovo vardas/pavardė 
Kontaktinis telefonas 

 

 
IV VERTINIMAS 

8. Interjero ir eksterjero ekspozicijos finalinio etapo vertinimas vyks gruodžio 15 d. nuo 10-13 
val. 
9. Konkurso vertinimo komisija sudaroma ir patvirtinama Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro 
direktoriaus  įsakymo tvarka.  
10. Reikalavimai ekspozicijoms: originali, estetiška, darni su aplinka kompozicija, laisvai 
renkantis mastelį ir medžiagas. 
 

V APDOVANOJIMAI 
11. Iškilmingas nominacijų teikimas vyks Elektrėnų meno mokykloje gruodžio 18 d. 16 val. 
literatūrinėje - muzikinėje vakaronėje ,,Tik šiandien ir rytoj“. Programos autorė ir vedėja muzikos 
mokytoja metodininkė Rima Gritienė.     
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                PATVIRTINTA 
                                                                            Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 
                                                                            2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1185     
     
LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO „DAINŲ DAINELĖ“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ (toliau – konkursas) – 
tradicinis kas antri metai vykstantis nacionalinis jaunųjų dainininkų konkursas, kuriuo siekiama 
ugdyti vaikų ir jaunuolių meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, 
populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius solistus ir vokalinius ansamblius, 
skatinti kurti ir atlikti naujas lietuviškas dainas vaikams. 
 

II. KONKURSO DALYVIAI 
 
2. Konkurse gali dalyvauti solistai (mergaitės ir berniukai), įvairios sudėties vokaliniai ansambliai 
(ne daugiau kaip 12 dalyvių). 
            3. Konkurso dalyviai skiriami į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant 
dainininkų  pasirodymą ir sudarant konkurso šalies etapo koncertų ir laureatų koncertų programas: 
 3.1. A –  3–6 metų vaikai; 
 3.2. B –  7–10 metų mokiniai; 
 3.3. C –  1–14 metų mokiniai; 
 3.4. D –  15–19 metų mokiniai. 
            4. Konkurse dalyvaujantys ansambliai amžiaus grupei priskiriami  pagal daugumos dalyvių 
amžių. 
            5. Šeimos ansamblių dalyviai gali būti įvairaus amžiaus. Šeimos ansambliai amžiaus grupei 
nepriskiriami. 
            6. Konkurso dalyviams gali akompanuoti vienas akompaniatorius arba įvairios sudėties 
instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai (ne daugiau kaip 12 dalyvių). Akompanuoti gali mokiniai, 
mokytojai, profesionalūs muzikantai.  Fonogramomis  naudotis neleidžiama.  
            7. Konkurso dalyviai konkurse dalyvauti gali tik vieną kartą – kaip solistai arba kaip 
vokalinio ansamblio dalyviai (išimtis leidžiama tik pritariančių vokalinių grupių ar 
akompanuojančių instrumentinių ansamblių nariams). 
 

III. KONKURSO KONCERTINĖ PROGRAMA 
 
            8. Konkurso dalyviai parengia koncertinę programą iš trijų laisvai pasirinktų dainų (bendra 
trukmė iki 10 minučių). Viena iš koncertinės programos dainų turi būti lietuvių liaudies daina 
(autentiška, išplėtota, harmonizuota ar pan.). B, C ir D amžiaus grupių ansambliai vieną 
koncertinės programos dainą privalo atlikti a capella.  
            9. Konkursas atviras visiems vokalinės muzikos žanrams. Konkurso dalyviai gali atlikti 
profesionalių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, lietuvių ir kitų šalyje gyvenančių tautų 
liaudies dainas, mokytojų ir mokinių kūrybos dainas. Rekomenduojama, kad visos dainos būtų 
skirtingų autorių, stiliaus ir charakterio, pasirinkti kūriniai atitiktų dainininkų amžių ir gebėjimus.  
            10. Dalyviams siūloma kūrinius rinktis atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ir balso ypatumus, 
rekomenduojama rinktis skirtingų autorių, kontrastingo pobūdžio ir stilistikos kūrinius, dainas 
atlikti lietuvių kalba. 
 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

11. Konkursas organizuojamas  šiais etapais: savivaldybės etapas, zoninis etapas ir šalies 
etapas. Atsižvelgiant į pageidaujančių dalyvauti konkurse dalyvių skaičių, bendrojo lavinimo  
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programas ir/ar neformaliojo švietimo programas vykdančiose mokyklose (toliau – 

mokykla) gali būti organizuojamas ir mokyklos etapas. 
12. Mokyklos etapas vykdomas lapkričio mėnesį. Mokyklos etapą organizuoja ir visą 

organizavimo darbą vykdo mokyklos. Mokyklos etapo dalyvių skaičius neribojamas. Dalyvių 
pasirodymą vertina mokyklos direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija. 

13. Savivaldybės etapas organizuojamas gruodžio mėn. Savivaldybės etapo renginių 
vykdymo laiką ir vietą nustato savivaldybė. Savivaldybės etapo dalyvių skaičius neribojamas. 
Dalyvių pasirodymą vertina ir pagal 14 punkte nustatytas kvotas į zoninį etapą atrenka 
savivaldybėje sudaryta vertinimo komisija. 
14. Į zoninį etapą atrenkama: 
 14.1. iš Vilniaus, Kauno miestų savivaldybių po 20 dalyvių; 
 14.2. iš Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybių po 15 dalyvių; 
 14.3. iš Panevėžio miesto savivaldybės 10 dalyvių; 
 14.4. iš kitų savivaldybių ne daugiau kaip po 5 dalyvius. 
Šalies etapo koordinatorius, atsižvelgęs į savivaldybių etapo atrankos rezultatus ir savivaldybių 
raštiškus prašymus, turi teisę koreguoti zoninio etapo dalyvių skaičių. 

15. Savivaldybės etapo atrankos rezultatai pateikiami anketose-suvestinėse. Anketos-
suvestinės su savivaldybės lydraščiu siunčiamos dviem egzemplioriais: vienas – šalies etapo 
koordinatoriui (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, tel. 
2123127, faks. 2127117, el. p. gvc@ciurlioniomm.lt), kitas – zoninio etapo grafike nurodytam 
zoninio etapo koncertų organizatoriui.  Anketos-suvestinės formą nustato šalies etapo 
koordinatorius.  

16. Zoninis etapas organizuojamas sausio–vasario mėn. pagal šalies etapo koordinatoriaus 
sudarytą ir su savivaldybėmis suderintą zoninio etapo grafiką. Grafike nustatomas savivaldybių 
paskirstymas pagal zonas, atrankos koncertų laikas, vieta ir organizatoriai. Zoninio etapo atrankos 
koncertus organizuoja grafike nurodytos savivaldybės.  

17. Zoninio etapo dalyvių pasirodymą vertina šalies etapo koordinatoriaus sudaryta 
vertinimo komisija. Komisija sudaroma iš šalies etapo vertinimo komisijos narių (iš jų skiriamas ir 
komisijos pirmininkas) ir atrankos koncerte dalyvaujančių savivaldybių deleguotų asmenų. 
Komisijos nariai atrankos koncerte negali dalyvauti kaip solistų ar ansamblių vadovai. 

18. Atsižvelgusi į zoninio etapo rezultatus, šalies etapo vertinimo komisija pagal amžiaus 
grupes nustato šalies etapo solistams ir ansambliams pereinamus balus, sudaro šalies etapo dalyvių 
ir iš jų parengtos koncertinės programos rekomenduojamų atlikti dainų sąrašą. Šalies etapo 
vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

19. Šalies etapas organizuojamas vasario–gegužės mėn. Vilniuje. Šalies etapo 
koordinatorius sudaro koncertų grafiką, nustato koncertų programą. Dalyvių pasirodymą 
koncertuose vertina konkurso organizatoriaus patvirtinta vertinimo komisija. Šalies etapo 
koncertuose dalyviai atlieka po vieną dainą. Koncertų dalyviai šalies etapo koordinatoriui privalo 
prieš dvi savaites iki koncerto pateikti  numatytos atlikti dainos natas. Laiku nepateikę natų 
konkurso dalyviai šalinami iš koncertų. 

20. Finalinė konkurso šventė ir baigiamieji konkurso laureatų koncertai organizuojami 
gegužės mėn. Vilniuje. 
 

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
 
            21. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokykla.  

22. Savivaldybės etapo laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti zoniniame etape. 
Savivaldybės etapo laimėtojus ir jų mokytojus apdovanoja savivaldybė.  

23. Zoninio etapo laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti šalies etapo koncertuose. Zoninio 
etapo laimėtojai apdovanojami konkurso ženkleliais ir šalies etapo koordinatoriaus padėkos 
raštais.  
  

24. Šalies etapo laimėtojams – laureatams suteikiama teisė dalyvauti konkurso laureatų 
koncertuose. Konkurso laureatai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais, Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais ir  prizais  bei rėmėjų dovanomis. 
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                                                                                                                                             2 priedas 
 

 
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „DAINŲ DAINELĖ“ DALYVIŲ ANKETA 

 
 

____________________________________________________________mokyklos II etapo dalyvis 
 

Kolektyvas, solistas 
(vardai, pavardės) 

Amžius 
(klasė) 

Vadovas (-ai), 
akomponuojančio asmens 

vardas, pavardė 

Kūrinio (-ių) autoriaus pilnas vardas, pavardė 
Kūrinių pavadinimai lietuvių kalba. 

Pastabos 

1. 
 
 
 

  1.  

2. 
3. 

2. 
 
 
 

  1.  

2. 

3. 

3. 
 
 
 

  1.  

2. 
3. 

 
Vadovo vardas, pavardė, tel. nr. 
 
Reikalinga įranga ar instrumentai: 
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