
                PATVIRTINTA 

            Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 

            direktoriaus 2020 m. sausio 16 d.  

            įsakymu Nr. V-3 

 

REGIONINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO (3-6 METŲ) AMŽIAUS 

VAIKŲ ETNOKULTŪRINIS PROJEKTAS „PELYTĖS PYRAGAS“ SKIRTAS 

VEIVIRŽĖNAI 2020 M. MAŽOSIOS KULTŪROS SOSTINĖS METAMS PAMINĖTI 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Regioninio etnokultūrinio projekto „Pelytės pyragas“ (toliau – Projekto) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, datą ir 

vietą, programą ir kitą informaciją, apdovanojimus ir baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Projektas vyks 2020 m. gegužės 6 d. 10.00 val., Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje, 

Mokyklos g. 1, Veiviržėnai, Klaipėdos r. 

1.3. Projektą organizuoja Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymo skyrius. Projekto organizatoriai – direktorė Laima Navickienė tel. nr. 

846459390, el paštas direktorius@veivirzenugimnazija.lt, direktorės pavaduotoja Jurgita Rudienė 

mob. tel. nr. 8 646 87833, el. paštas pavaduotoja@veivirzenugimnazija.lt, meninio ugdymo  (šokio) 

mokytoja Sandra Leonauskienė, muzikos mokytoja Jovita Jokšienė, dailės mokytoja Alva 

Giržadienė, mokytojos: Janina Riaukienė ir Loreta Stirbienė.  

 

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. Skatinti domėjimąsi liaudies dainomis ir žaidimais. 

3.3. Kūrybiškai ir išradingai taikyti dainų, šokių, ratelių, žaidimų interpretacijas. 

3.4. Ugdyti vaiko socialines kompetencijas, dalintis patirtimi. 

3.5. Skiepyti norą džiuginti kitus, parodyti savo savitumą. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos regiono ir aplinkinių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai (3-6 metų) ir pedagogai.   

4.2. Atlikimo kategorijos: 

4.2.1. individualus pasirodymas; 

4.2.2. kolektyvas (iki 15 asmenų). 

 

V. ORGANIZVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Projekto dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą šokį, dainą ar žaidimą etnokultūrine 

tema.  

5.2. Atliekamo pasirodymo trukmė neilgesnė nei 5 minutės.  

5.3. Pasirodymo metu dalyviai dėvi šokiui skirtą avalynę. 

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

paraišką siunčia el. paštu pavaduotoja@veivirzenugimnazija.lt  
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5.5. Užpildytos dalyvio anketos priimamos iki 2020 m. balandžio 10 d.  

5.6. Vėluojančios ar nepilnai užpildytos anketos registruojamos nebus. 

5.7. Muzika turi būti atsiųsta el.paštu pavaduotoja@veivirzenugimnazija.lt, taip pat reikia 

turėti įrašytą  USB laikmenoje ir projekto metu.  

5.8. Projekto eiga, tvarkaraštis vadovams bus išsiųsta atskiru laišku po dalyvių registracijos. 

5.9.Organizatoriai pasilieka teisę keisti Projekto datą, laiką ir vietą, dėl nenumatytų 

aplinkybių. 

 

VI. DATA IR VIETA 

 

6. Projektas vyks 2020 m. gegužės 6 dieną 10.00 val., Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 

aktų salėje, Mokyklos g.1, Klaipėdos r. 

 

VII. PROGRAMA IR KITA INFORMACIJA 

2020 m. sausio 23 d. Vieta 

9.00 – 9.30 Dalyvių registracija Gimnazijos pirmo aukšto foje 

9.30 – 10.00 
Grupių ir kolektyvų susipažinimas 

su scena 

Gimnazijos aktų salė 10.00 – 11.30 
Muzikinė pasakaitė“ Pelytės pyragas“ 

Svečių pasirodymai 

11.30 – 12.00 Apdovanojimai 

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

 

8.1. Projekte dalyvaujantys bus apdovanojami padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis. 

8.2. Pedagogams suteikiama galimybė gauti kvalifikacinius pažymėjimus. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius festivalio metu. 

            9.2. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad renginys būtų filmuojamas 

fotografuojamas, o filmuota, fotografuota medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami 

(nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse 

(dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

___________________________ 
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REGIONINIO ETNOKULTŪRINIO PROJEKTO „PELYTĖS PYRAGAS“  

DALYVIO PARAIŠKA 

________________ 

(data) 

 

Atstovaujama įstaiga 

 

Grupės/ kolektyvo 

pavadinimas 

 

Dalyvių skaičius 
 

Dalyvių amžius 
 

Pasirodymo pavadinimas 

 

 Kaip norėtumėte, kad Jus 

pristatytų (šmaikštus 

prisistatymas) 

 

Techninės priemonės, 

reikalingos Jūsų programos 

atlikimui (muzika ir kt.) 

 

Lydintis vadovas 

(vardas, pavardė) 

Telefonas ir el. paštas 

 

 

Su Projekto nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

Sutinkame, kad Projekto pasirodymas būtų filmuojamas, fotografuojamas, o filmuota 

fotografuota medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, 

garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių 

interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

Atsakau už grupės narių drausmę ir saugumą projekto metu. 

 

                        (parašas)              (mokytojo vardas, pavardė)    


