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                                       KLAIPĖDOS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2–4 KLASIŲ MOKINIŲ    

                                    ANGLIŠKOS DAINOS KONKURSO ,,LET IT SNOW!" NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios nuostatos reglamentuoja Angliškos dainos konkurso ,,Let It Snow!” (toliau – Konkursas) 

tikslą, uždavinius, organizavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką. Konkurso nuostatos parengtos remiantis 

Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663.  

2. Konkurso rengėjai – Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius. 

 
II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą, domėjimąsi anglų 

kalba ir angliškai kalbančių šalių muzikine kultūra.  

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. plėsti užsienio kalbų mokymo(si) modelius ir aplinkas; 

4.2. ugdyti sceninę kultūrą; 

4.3. turtinti ugdytinių muzikinę-koncertinę patirtį; 

4.4. per meninę veiklą skatinti mokinių saviraišką; 

4.5. ugdyti kūrybiškumo kompetenciją; 

4.6. siekti Klaipėdos miesto pedagogų bendradarbiavimo, dalijimosi gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo įstaigų 2–4 klasių mokiniai. 

6. Konkurse dalyvauja solistas, duetas arba ansamblis iki 15 narių. 

7. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas kolektyvas (solistas, duetas ar 

ansamblis). 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 



  

8. Konkursas vyks 2023 m. sausio 18 d. (trečiadienį), 13.00 val., Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijoje (Bandužių g. 4, Klaipėda). 

9. Konkurso dalyvių atvykimas, registracija, repeticija (jei reikalinga) – 2023 m. sausio 18 d.,   12.00 

val., Klaipėdos  progimnazijoje (Bandužių g. 4, Klaipėda). 

10. Pageidaujantys dalyvauti užpildytas paraiškas (žr. priedą Nr. 1) pateikia elektroniniu paštu 

deimante.ylake@stulpinas.lt  iki 2023 m. sausio 12 d., 18.00 val. 

11. Dalyviai parengia vieną kūrinį anglų kalba, susijusį su žiemos laikotarpiu ir atlieka jį 

akomponuojant gyvai arba su daline fonograma.  

12. Jei reikalinga, dalyviai dalinę fonogramą (Mp3 formatu) iki 2023 m. sausio 12 d. atsiunčia el. 

paštu deimante.ylake@stulpinas.lt  

13. Konkurso metu draudžiama naudoti pliusinę fonogramą. 

14. Konkurso koordinatorė – Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (el. paštas 

renata.cerniauskiene@stulpinas.lt; tel. 8 655 60572). 

15. Konkurso organizatorės – Lina Kripienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos anglų 

kalbos vyr. mokytoja (el. paštas lina.kripiene@stulpinas.lt, tel. 861245746), Deimantė Ylakė, Klaipėdos 

Liudviko Stulpino progimnazijos muzikos vyr. mokytoja (el. paštas deimante.ylake@stulpinas.lt, tel. 

862386485). 

16. Atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją Konkursas gali būti organizuojamas 

nuotoliniu būdu. 

 

 
V SKYRIUS 

FESTIVALIO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

17.   Konkurso dalyvių pasirodymus vertina vertinimo komisija. 

18.   Visiems konkurse dalyvaujantiems atlikėjams bus įteikiami padėkos raštai.  

19.   Konkurso nugalėtojams (laureatams) bus įteikiami I, II ir III vietos prizai, diplomai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Konkursas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. Filmuota ir 

fotografuota medžiaga gali būti platinama Progimnazijos internetiniame tinklapyje, žiniasklaidoje. 

21. Informacija apie Konkursą skelbiama Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos internetinėje 

svetainėje https://www.stulpinas.lt/, ,,Facebook“ puslapyje 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057086004723, žiniasklaidoje. 

22. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą.  

 

 

_________________________
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                                                                                           Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų 2–4 klasių mokinių                  

angliškos dainos konkurso ,,Let it snow!“ nuostatų   

                         1 priedas 

 

 

 

2–4 KLASIŲ ANGLIŠKOS DAINOS KONKURSO „LET IT SNOW“  

dalyvių paraiška 
 

Atstovaujama institucija  

Atlikėjo (-ų) vardas, pavardė / 

ansamblio pavadinimas 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė, tel., 

el. paštas  

 

 

 

Klasė  

Dainos pavadinimas, muzikos ir 

teksto autoriai, akompaniatorius.  

Pažymėti, jei bus naudojama 

fonograma. (Prisekite minusinę 

kūrinio mp3 failą siųsdami 

paraišką) 

 

 

Atlikimui reikalingos techninės 

priemonės (mikrofonai, grotuvas, 

kėdės ir pan.) 

 

 

Su konkurso nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. Neprieštaraujame, kad pasirodymas, esant reikalui, 

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

 

  

____________________________                                         ___________________ 

     (mokytojo vardas, pavardė)                                                                  (parašas) 

 

 

 

 


