
 

PATVIRTINTA 
Tauragės meno mokyklos direktoriaus 

2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-20 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ FESTIVALIO  

„EIKŠ IR TU 2022“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pradinių klasių moksleivių tautinių šokių 

festivalis „EIKŠ IR TU 2022“ (toliau – festivalis) orientuotas į etninės kultūros puoselėjimą ir 

tautinio šokio sklaidą. Jo metu ugdomas  tautinės, regioninės ir vietos tapatybės bei tautinio šokio 

autentiškumo ypatybių suvokimas. Nuostatuose reglamentuojami šio renginio tikslai ir dalyvavimo 

sąlygos. 

2. Festivalio organizatorius – Tauragės meno mokykla (toliau – TMM). 

3. Festivalis skirtas tarptautinei šokio dienai paminėti – vyks 2022 m. balandžio 29 d. 

4. Festivalis organizuojamas atsižvelgiant į esamą COVID-19 situaciją užtikrinant valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas žmonių srautų valdymo, saugaus 

atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos, higienos bei asmens apsaugos priemonių 

naudojimo sąlygas. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI 

 

5. Užtikrinti tradicinės kultūros tąsą, sudaryti sąlygas Tauragės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų pradinių klasių moksleivių saviraiškai per tautinį šokį.  

6. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tautinio 

šokio ansamblių, ratelių ir kitų švietimo įstaigose esančių etnokultūros puoselėtojų. 

 

 

III SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

7. Lietuvių etninės kultūros vertybių aktualizavimas. 

8. Vaikų ir jaunimo užimtumo užtikrinimas. 

9. Tautinio šokio, kaip saviraiškos ir bendradarbiavimo priemonės, propagavimas. 

10. Tautinio šokio raiškos galimybių pažinimo praplėtimas. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

LAIKAS IR VIETA 

 

11. Tautinių šokių festivalio „Eikš ir tu 2022“ data – balandžio 29 d. (penktadienis)  

12.30 val. Tauragės meno mokyklos kiemelyje arba pilies aikštėje (bus patikslinta), adresas: Dariaus 

ir Girėno g.5, Tauragė. 



V SKYRIUS 

DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

12. Festivalyje kviečiami dalyvauti pradinių (1-4 klasių) Tauragės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų moksleiviai (toliau – dalyviai): 

13. Apie į festivalį deleguojamus kolektyvus, renginio dalyvius, pildoma „Dalyvio 

paraiška“ (1 priedas). Informacija siunčiama iki 2022 m. balandžio 14 d. el. paštu 

indre.petraitiene@gmail.com.  

14. Visiems festivalio dalyviams privaloma pašokti du šokius. Vienas šokis-ratelis „Eikš ir 

tu“ (šokio video įrašas skelbiamas) bus šokamas renginio pabaigoje, bendrai. Antrasis šokis – 

pasirenkamas laisvai, savarankiškai, pagal pageidavimus ir dalyvių gebėjimus. 

15. TMM turi visas teises į pasirodymų vaizdo įrašus, video transliacijas, fotografijas bei 

vaizdų viešinimą festivalio ir TMM viešinimo tikslais. 

16. Festivalio dalyvių atstovas (vadovas, mokytojas), pateikdamas paraišką dalyvauti 

festivalyje, sutinka dėl dalyvių fotografavimo ir filmavimo renginio metu tuo patvirtindamas, kad 

turi sutikimus iš nepilnamečių kolektyvo narių tėvų bei kad jam yra žinomos duomenų subjekto 

teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

17. TMM garantuoja, kad festivalio dalyvių fotografijos bei filmuota medžiaga bus 

naudojami tik šio festivalio ir TMM veiklos viešinimui nekomerciniais tikslais. Medžiaga gali būti 

naudojama interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje, reklaminėje 

medžiagoje, spaudiniuose ir pan. 

18. Festivalio globėja – Lietuvos Respublikos Seimo narė Aušrinė Norkienė.  
19. Tautinių šokių kolektyvams, vadovams, mokytojams bus įteikiamos padėkos.  

 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Festivalio nuostatai, dalyvio paraiška, bendrojo festivalio šokio-ratelio vaizdo ir 

muzikos įrašas bus skelbiami TMM internetinėje svetainėje (www.tauragesmm.lt). 

24. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į festivalio koordinatorę, TMM šokio mokytoją 

Viliją Krūgelienę el. p. vijaamadeus@gmail.com, tel. +370 656 82 254, TMM metodininkę Indrę 

Petraitienę, el.p. indre.petraitiene@gmail.com, tel. +370 699 85 383; LR Seimo narės A.Norkienės 

padėjėją-patarėją Sandrą Triukaitę-Valinčienę, el.p. sandra.triukaite@lrs.lt, tel. +370 610 61 392. 
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1 Priedas  

 

Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tautinių šokių kolektyvų festivalio 

„EIKŠ IR TU 2022“  

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

Atstovaujama 

organizacija/mokykla 
(pavadinimas, adresas) 

 

 

 

Tautinių šokių 

grupės/kolektyvo pavadinimas 

 

 

 

 

Tautinio šokio pavadinimas  

 
 

 

 

Bendras kolektyvo/grupės 

narių skaičius bei dalyvių 

amžius/klasė  

 

 

 

 

Vadovo /Mokytojo vardas, 

pavardė 

 

 

 

 

Telefonas  

 

 

El. paštas  

 

 

 

Su Festivalio nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

Sutinku, kad festivalio metu būtų daromos fotografijos ir / ar filmuojama ir neprieštarauju, kad 

būtų daromos nepilnamečių asmenų, užregistruotų dalyvio anketoje, fotografija(-jos), jos dalis; 

portretas ar kitoks atvaizdas būtų publikuojamas TMM interneto svetainėje www.tauragesmm.lt, 

stenduose, brošiūrose ir kituose informaciniuose leidiniuose, socialiniuose tinkluose ar naudojamas 

kaip TMM archyvo medžiaga, spausdinamas ir platinamas TMM veiklos apžvalgos, veiklos 

pristatymo tikslais. Tauragės meno mokykla įsipareigoja nepilnamečio asmens fotografiją ar jos dalį 

publikuoti nežeminant asmens garbės ir orumo.  

Sutinku, kad festivalio dalyvio(-ų)/vadovų asmens duomenys būtų saugomi užtikrinant teisę į 

atvaizdą ir jos apsaugą. 

 

 

Paraiškos užpildymo data ___________________     

 

Vadovo/ Mokytojo vardas, pavardė ir parašas  _____________________________________  

 

http://www.tauragesmm.lt/

