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LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ VOKIŠKŲ DAINŲ FESTIVALIO 

2021 NUOSTATAI 

 

 

I. FESTIVALIO TIKSLAS 

 

1. Skatinti domėjimąsi vokiečių kalba, vokiškai kalbančių šalių kultūra, moksleivių 

saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą. 

 

II. FESTIVALIO ORGANIZATORIUS IR PARTNERIAI 

 

2. Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija (toliau – Organizatorius). Festivalio 

partneris Goethe’s institutas Lietuvoje. 

                                           

III. FESTIVALIO DALYVIAI 

 

3. Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai ir ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų bei priešmokyklinio amžiaus vaikai.  

4. Iš vienos savivaldybės gali dalyvauti 2 solistai arba 2 ansambliai kiekvienas iki 12 narių. 

Išimtis: iš Vilniaus m., Kauno m. ir Klaipėdos m. savivaldybių gali dalyvauti po 3 solistus 

ar po 3 ansamblius kiekvienas iki 12 narių. 

 

IV. FESTIVALIO TURINYS 

 

5. Dalyviai paruošia vieną vokiškai kalbančių šalių autorių/grupės kūrinį vokiečių kalba ir 

laisva forma sukuria jam vaizdo klipą. Vaizdo klipo trukmė neturi viršyti 5 min. 

6. Organizatorius prašo laikytis DACHL principo. Plačiau apie DACHL principą adresu: 

https://ldv.lt/index.php/dachl 

 

 

V. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Festivalis vyks 2021 m. gruodžio 3 d. nuotoliniu būdu. 

7. Festivalio pradžia 16.00 val.  

https://ldv.lt/index.php/dachl
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8. Registracija vyksta elektroniniu būdu adresu https://forms.gle/FiwKqCUhbrwgxDgn6 iki 

2021 m. lapkričio 26 d. 17.00 val. Dalyvius registruoja atitinkamos savivaldybės Vokiečių 

kalbos metodinio būrelio pirmininkas. Organizatorius rekomenduoja Lietuvos savivaldybių 

Vokiečių kalbos metodiniams būreliams, prieš siunčiant dalyvius į Lietuvos vokiškų dainų 

festivalį, savo savivaldybėje organizuoti dalyvių atrankos etapą. Registruojantis į festivalį 

būtina per wetransfer.com duomenų siuntimo platformą adresu 

renatamackeviciene73@gmail.com atsiųsti vaizdo klipą. Siunčiant klipą būtina nurodyti 

mokyklos pavadinimą, atlikėjų vardus ir pavardes ir dainos pavadinimą. 

9. Asmuo kontaktams – Renata Mackevičienė (el. p.: renatamackeviciene73@gmail.com, tel.: 

+37061685073). 

                                                 

VI. FESTIVALIO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

 

10. Visi dalyviai apdovanojami Organizatoriaus padėkos raštais ir festivalio rėmėjų prizais. 

11. Festivalio metu visi dalyviai turės galimybę balsuoti už labiausiai jiems patikusį muzikinį 

klipą. 5 išrinkti geriausi muzikiniai klipai bus kviečiami dalyvauti Tarptautiniame 

vokiškos dainos festivalyje, kuris vyks 2022 m. gegužės 7 d. nuotoliniu būdu. 

 

 

Festivalio organizatorius: 

 

 
 

 

 

Festivalio partneris: 
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