
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS 

ŠIAULIŲ SANATORINIS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“  

 

TRADICINIO (DEVINTOJO) KALĖDINIŲ DAINŲ KONCERTO  

„MAN LABAI PATINKA KALĖDOS 2019“  

KVIETIMAS 

 

Kviečiame švietimo įstaigų ugdytinius su tėveliais ir/ar seneliais, broliais ir seserimis, kitais 

šeimos nariais dalyvauti tradiciniame 9-jame Kalėdinių dainų koncerte  

„Man labai patinka Kalėdos 2019“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tradicinio (devintojo) Kalėdinių dainų koncerto „Man labai patinka Kalėdos 2019“ (toliau - 

Koncertas) nuostatai reglamentuoja Koncerto tikslus, uždavinius, dalyvavimo tvarką, repertuarą, 

atlikimo reikalavimus ir organizavimą.  

2. Koncerto organizatorius - Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis „Pušelė“. 

3. Koncerto partneriai: Tauragės moksleivių kūrybos centras; Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo centras; Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Koncerto tikslas - Telkti ir vienyti švietimo bendruomenę kuriant Kalėdinę nuotaiką bei 

prisidedant prie Šiaulių miesto Kalėdinių renginių programos. 

5. Koncerto uždaviniai: 

5.1. Stiprinti ugdytinių šeimų ir pedagogų bendradarbiavimą, ugdyti vaikų saviraišką; 

5.2. Kurti bei puoselėti Kalėdines tradicijas. 

 

III. DALYVIAI 

6. Koncerto dalyviai - visų tipų švietimo įstaigų auklėtiniai su tėveliais ir/ar seneliais, broliais ir 

seserimis, kitais šeimos nariais, socialiniai partneriai. 

7. Pasirodyme privalo dalyvauti bent vienas suaugęs šeimos narys. 

8. Viename pasirodyme gali dalyvauti ir kelios šeimos. 

 

IV. REPERTUARAS 

9. Koncerto dalyviai atliks po vieną savo ar kitų autorių kūrinį kalėdine tematika. 



V. ORGANIZAVIMAS 

10. Koncerto dalyviai registruojami iki 2019 m. lapkričio 11 d. el. paštu sld.pusele@splius.lt arba 

telefonu 865654226 – Vita Trijonienė.  

11. Dalyviai atliekamo kūrinio fonogramas turi pristatyti į Šiaulių sanatorinį lopšeli-darželį 

„Pušelė“ iki 2019 m. gruodžio 6 d. (rekomenduojame pasidaryti pilnas fonogramas).  

12. Koncerto metu kiekviena šeima bus pristatoma, todėl kartu su fonograma dalyviai turi pateikti 

trumpą, linksmą šeimos aprašymą (šeimos sudėtis, ką dirba mama, tėtis, šeimos pomėgiai, 

laisvalaikis ir kt.) ir foto nuotrauką(-as).  

13. Kiekviena dalyvių šeima bus apdovanota rėmėjų dovanomis.  

14. Pedagogams, padėjusiems paruošti dalyvius pasirodymui, bus išduodami Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centro pažymėjimai. Dėl pažymėjimų registruotis per internetinę 

registravimo sistemą „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima adresu http://www.semiplius.lt/. 

arba Švietimo centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija į 

renginius“. Dėl registracijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro tel. (8 41) 

422474, mob. tel. 8 652 25122. 

15. Dalyvio (mokytojo) mokestis – 2 eurai. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą 

Nr. LT73 7300 0100 8725 3055, biudžetinėms įstaigoms - į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 

6113. AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. 

16. Koncertas vyks 2019 m. gruodžio 20 d. „Saulės“ koncertų salėje (Tilžės g. 140, Šiauliai). 

Pradžia 17.00 val.  

VI. ORGANIZACINIS KOMITETAS 

17. Koncerto organizacinio komiteto pirmininkė - Florina Varkalienė, Šiaulių sanatorinio lopšelio-

darželio „Pušelė“ direktorė. 

18. Koncerto organizacinio komiteto nariai: 

Vaida Ušinskienė, Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui;  

Vita Trijonienė, Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ meninio ugdymo mokytoja;  

Inga Šimkutė-Karalevičienė, Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ judesio korekcijos 

mokytoja; 

Rima Ručinskienė, Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ auklėtoja; 

Rasa Šlenderienė, Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ auklėtoja. 
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