
PATVIRTINTA 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. vasario 6 d.  

įsakymu Nr. VĮ-22 

 

ŠIAULIŲ REGIONO VAIKŲ IR JAUNIMO DAINAVIMO KONKURSO „TAU, MAMA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkurso „Tau, mama“ 

tikslus ir uždavinius, dalyvavimo sąlygas, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkursas skirtas skatinti vaikų ir jaunimo meninę raišką, ugdyti vertybines nuostatas, 

kūrybinę iniciatyvą, estetinį skonį ir originalumą, gebėjimą išreikšti meilę, pagarbą ir dėkingumą 

mamai bei aktyvinti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

4. Konkurse kviečiami dalyvauti Šiaulių regiono lopšelių-darželių ugdytiniai, bendrojo ugdymo 

mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai: solistai, vokaliniai ansambliai (toliau – 

dalyviai).  

5. Dalyviai skirstomi į amžiaus kategorijas: 

5.1. A kategorija – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai; 

5.2. B kategorija – 1–4 klasių mokiniai; 

5.3. C kategorija – 5–8 klasių mokiniai; 

5.4. D kategorija – 9–12 (I–IV gimn. kl.) klasių mokiniai. 

 6. Konkurse gali dalyvauti trys vieno pedagogo paruošti dalyviai (solistai, vokaliniai 

ansambliai).  

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Dalyviai atlieka dvi dainas, viena iš jų – daina apie mamą. Kūriniai atliekami nenaudojant 

fonogramų. Programos trukmė iki 6 minučių. 

8. Užpildytą dalyvio anketą (priedas) atsiųsti iki 2019 m. balandžio 12 dienos el. paštu: 

meninis.ugdymas@sondeckis.lt 

9. Konkurso data ir vieta – 2019 m. gegužės 2 d. 10 val. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazijos koncertų salė (P. Višinskio g. 23). 

10. Tiksli konkurso programa ir laikas dalyviams bus išsiųsti el. paštu iki 2019 m. balandžio 20 

dienos. 

11. Konkurso dalyvio mokestis: solistui – 3 Eur, mažam vokaliniam ansambliui (duetas, 

tercetas, kvartetas) – 5 Eur, dideliam vokaliniam ansambliui (5–12 atlikėjų) – 10 Eur. 

12. Mokestį dalyviai sumoka atvykę į konkursą. 

 



V SKYRIUS 

VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI 

 

13. Konkurso dalyvių pasirodymus vertina konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimo 

komisija.  

14. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai – intonavimas, kūrinių interpretacija, artistiškumas, 

repertuaro įvairumas, stiliaus atskleidimas, ansambliškumas. 

15. Konkurso laureatai apdovanojami I, II, III vietų diplomais ir specialiais prizais.  

16. Visi dalyviai ir jų pedagogai gauna konkurso organizatoriaus padėkas. 

 

Pedagogai galės įsigyti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. 

 

Kontaktinis asmuo – mokytoja Beata Smiltinikienė, tel. 8 699 96 473. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


