
 

 

   
 

 

RREESSPPUUBBLLIIKKIINNIISS  MMAAŽŽŲŲJJŲŲ  ŠŠOOKKĖĖJJŲŲ  FFEESSTTIIVVAALLIISS    

„„AANNTT  SSTTOOGGOO  22001199  RRUUDDEENNSS  SSEESSIIJJAA““  

 

1. Vieta – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius 

2. Laikas – 2019 m. spalio 26 d.  

3. Festivalio dalyviai - visų šokio stilių Lietuvos vaikų šokių 

grupės.  

4. Dalyvaujančios šokių grupės šokėjų skaičius turi būti ne 

mažesnis nei 6 šokėjai.  

5. Šokių grupė atlieka vieną šokio kompoziciją. 

6. Šokių grupės skirstomos į keturias amžiaus grupes:   

I. iki 7 m., ikimokyklinio amžiaus vaikai;  

II. nuo 7 iki 10 m., 1–4 klasių moksleiviai; 

III. nuo 10 iki 14 m., 5–8 klasių moksleiviai; 

IV.  nuo 14 iki 18 m., 9–12 klasių moksleiviai. 

5. Dalyviai, norintys dalyvauti festivalyje, turi užsiregistruoti čia iki 

2019 m. spalio 9 d. (Visi registracijoje pateikti duomenys bus naudojami tik organizatorių 

reikmėms). Registracija dalyvauti konkurse yra laikoma Dalyvio ir Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro susitarimu dėl šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi. Konkurso metu 

padaryta vaizdinė medžiaga bus naudojama išskirtinai  konkurso metu ar pasibaigus 

konkursui jo viešinimui ir pristatymui. 

6. Patikslinta festivalio programa (konkursinės dalies eiga) bus išsiųsta į užsiregistravusių dalyvių el. 

paštą. Konkursinės dalies eiga bus parengta atsižvelgiant į dalyvių registracijos datą. 

7. Festivalio eiga 

12.00-12.30 I ir II amžiaus grupių dalyvių registracija  

13.00-14.30 I ir II amžiaus grupių Šokių konkursas  

14.00-14.30  III ir IV amžiaus grupių dalyvių registracija 

15.30-17.00 III ir IV amžiaus grupių Šokių konkursas 

Esant galimybei dalyviai galės susipažinti su scena, repeticijų nebus 

8. Visi kolektyvai bus apdovanoti 1, 2 arba 3 laipsnio diplomais bei medaliais.  

9. Festivalio dalyvius vertins vertinimo komisija, kurią sudarys įvairių šokio krypčių profesionalūs 

šokėjai bei choreografai. Vertinimas-viešas. 

10. Komisija gali skirti ir papildomas nominacijas.  

11. Vertinimo komisija vertins pagrindinius šokio kompozicijos elementus: choreografiją, atlikimą, 

emociją: 

Choreografija 

Atlikimas Emocija 

Bendras vaizdas ⃰ Grupės 

judėjimas 

Muzikalumas Energija 

Scenos erdvės 

išnaudojimas; 

judesių kryptys ir 

lygiai; efektyvus, 

dinamiškas ir 

harmoningas 

įvairių šokio stilių 

panaudojimas; 

naujų 

technologijų ar 

inovatyvių 

sprendimų 

pritaikymas 

Vienybė, 

lygiavimas, 

sinchroniškumas, 

kostiumai, 

rekvizitas 

Komandinis 

darbas, 

bendravimas 

tarpusavyje ir su 

žiūrovu, 

balansas tarp 

grupės ir 

individualių 

pasirodymų 

 

Ritmo pojūtis, 

pasirinktos 

muzikos 

suvokimas; ar 

muzika papildo 

judesį ir atitinka 

pasirinktą šokio 

stilių 

Bendra grupės 

energija, 

pasitenkinimo 

jausmas, veido 

išraiška, elgesys 

tiek scenoje, tiek 

palaikant kitų 

dalyvių 

pasirodymus 

https://lvjc.lt/ant-stogo/


 

 

   
 

 

⃰Kiekvienos grupės vadovas turi užtikrinti, kad pasirinktos muzikos tekstas bei šokio kompozicijoje 

naudojami judesiai atitiktų etikos normas, t. y. tekste negali būti propaguojamas smurtas bei 

vartojami keiksmažodžiai, judesiai negali būti vulgarūs ir rodomi nepadorūs gestai. Pasirodymo 

metu negali būti naudojama ugnis bei fejerverkai. 

 

12. Dalyvio mokestis: vienas šokėjas – 9 Eurai. Kolektyvą gali lydėti du vadovai arba kiti atsakingi 

asmenys. 

13. Mokėjimo tvarka: 

• Pavedimu:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Įmonės kodas 190996278, Sąskaitos Nr. LT80 

7044 0600 0090 8033, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo paskirtis: festivalio „Ant 

stogo“ dalyvio mok. „šokio grupės pavadinimas“ (būtina įrašyti mokėjimo paskirtį !). Atvykus į 

festivalį būtina turėti pavedimo kopiją. 

• Dalyvio mokestį galima bus mokėti renginio dieną Lietuvos vaikų ir jaunimo centre  

14. Žiūrovams bilieto kaina -3 Eurai. Bilietus bus galima įsigyti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 

Informaciniame centre,  Konstitucijos pr. 25, Vilnius, tel. (8 5) 273 3333. 

15. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Didžioji salė talpina 400 žiūrovų, todėl laikantis saugumo 

taisyklių į salę bus įleidžiami tik žiūrovai su bilietais. Festivalio dalyviai į salę galės būti įleidžiami 

tik atsiradus salėje laisvų vietų.  

16. Festivalį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bendradarbiaudamas su šokių studija „Be 

good“ vadovas Mantas Svirskys. 

 

Informacija 

Vilma Smaliukienė 

El. Pastas vilma.smaliukiene@lvjc.lt  

Mantas Svirskys 

El. paštas: mantas.svirskys@gmail.com 

 

 

 

mailto:vilma.smaliukiene@lvjc.lt
mailto:mantas.svirskys@gmail.com

