
 

 

 
2013 

 

 

 

Maloniai kviečiame 

 

į jaunųjų talentų festivalį 

,,Žuvėdros skrydis 2013“ Šventojoje. 
 

 

 

FESTIVALIO PROGRAMA 

 

Data – 2013 m. birželio 4 - 6 d. 

Vieta – Šventosios pagrindinė mokykla 

 (Mokyklos g. 10, LT - 00303 Šventoji). 

 

Birželio 4 d. (antradienis): 

 

14.00-16.00 

16.00 

18.00 

 

20.00 

dalyvių registracija ir apgyvendinimas 

vadovų pasitarimas 

šventinė eisena miestelio gatvėmis, vėliavos 

pakėlimas, festivalio atidarymas 

diskoteka 

 

Birželio5 d. (trečiadienis): 

 

16.00 

20.00 

21.00 

dalyvių pasirodymai 

festivalio uždarymas 

diskoteka 

 

   Birželio 6 d. (ketvirtadienis): 

 

Iki 12.00                    svečių palydos, atsisveikinimas 

  
 

JAUNŲJŲ TALENTŲ FESTIVALIO 

,,ŽUVĖDROS SKRYDIS  2013“ 

NUOSTATAI 
 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Jaunųjų talentų festivalis „Žuvėdros skrydis 

2013“ (toliau – Festivalis) yra viena iš gabių mokinių  

saviraiškos, kūrybiškumo, krašto tradicijų puoselėjimo, 

tautiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo 

formų.  

2. Tai muzikos, šokio, dailės, vaidybos festivalis, 

skirtas pagrindinių mokyklų 5 - 10 klasių mokiniams. 

Festivalis vyksta birželio 4 - 6 d. d. 

3. Festivalio organizatorius -  Šventosios pagrindinė 

mokykla. 

 

II. Tikslai ir uždaviniai 

 

 4. Ugdyti gabių vaikų ir jaunimo meninius bei 

kūrybinius gebėjimus. 

 5. Skatinti bendrauti ir bendrdarbiauti, užmegzti ir 

plėtoti kūrybinius ryšius su skirtingų regionų ir mokyklų 

bendraminčiais. 

6. Skatinti mokinių ir mokytojų iniciatyvas, 

dalinantis ir skleidžiant gerąją patirtį bei populiarinant 

savo krašto tradicijas ir įžymybes.  

7. Formuoti mokinių humanistines, estetines ir 

pilietines nuostatas.  

 

III. Dalyviai 

 

8.  Lietuvos pagrindinių mokyklų mokiniai, meno 

kolektyvai, atlikėjai: 

   8.1. dainininkai – solistai, duetai, ansambliai; 

   8.2. nedidelės (iki 12 narių) choreografinės grupės 

– šiuolaikinių, liaudies, pramoginių ir kt. šokių; 

   8.3. instrumentinės grupės – ansambliai, solo, 

duetai ir kt. 

   8.4. dailininkai, modeliuotojai ir k t. meistrai; 

   8.5. aktoriai,vaidintojai. 

  

 
IV. Festivalio sąlygos 

 

9. Pagal galimybes turėti savo miesto, mokyklos ar 

kolektyvo vėliavą, atributiką, aprangą ar jos detalę, 

skanduotę ar dainą (eisenai). 

10.  Festivaliui parengti po du kūrinius: 

         10.1. bendra kūrinių trukmė – 5-7 min.; 

  10.2. žanras – įvairus. 

11. Dailininkai gali atsivežti savo darbų originalus 

arba pristatyti juos elektroninėje laikmenoje. 

12. Dalyvio registracijos formą atsiųsti iki 

nurodytos datos (1 priedas). 

 

 

V. Dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas 

 

13. Dalyviai apgyvendinami Šventosios 

pagrindinėje mokykloje. Nakvynė mokykloje 

nemokama (sporto salėje, klasėse ant grindų, turėti 

savo čiužinius, patalynę).  

14. Pagal pageidavimus galima užsisakyti pietus 

mokyklos valgykloje (kaina – 5 Lt) (tai nurodyti 

registracijos formoje Nr. 1). 

 

___________________ 

 
Pavaduotoja ugdymui 

Danutė Petkienė, 

Tel. 8(460) 45207  mob. 8-646 95342 

El.p. petkiene@gmail.com 
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