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NUOSTATAI 

 

 
AKTUALUMAS   

Ši šokio savaitė yra skirta tarptautinei šokio dienai paminėti, kuri švenčiama nuo 

1982 m. UNESCO sprendimu. Šia diena norima atminti garsaus prancūzų baletmeisterio Žano 

Žoržo Noverio gimimo dieną. Ž.Ž. Noveri (1727-1810) buvo žymus choreografinio meno 

reformatorius ir teoretikas, „šiuolaikinio baleto tėvas“. Tą dieną daugelio pasaulio šalių šokio 

žmonės ir organizacijos pabrėžia ir puoselėja šokio profesionalų ir mėgėjų bendruomeniškumą. 

Šiuo nelengvu, išbandymų laikotarpiu Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“ 

kviečia prisijungti prie šios iniciatyvos – paminėti šokio dieną, sukuriant šventę sau bei kitiems.   

I. TIKSLAS  

Atsižvelgiant į šių metų pavasario neeilinę situaciją šios iniciatyvos tikslas – įdomiai, 

turiningai, kūrybingai ir aktyviai leisti savo laisvalaikį, išreiškiant save per šokį, judesį namų 

sąlygomis. 

 

II. UŽDAVINIAI 

 Skatinti įvairaus amžiaus žmonių, šeimos narių fizinį aktyvumą paįvairinant jį šokiu. 

 Siekti vykdomos veiklos įvairovės, palaikant socialinius ryšius, bendradarbiaujant su  

kitais šokių kolektyvais ir bendruomenėmis. 

 

 III. RENGĖJAI 

Projekto nacionaliniai organizatoriai - Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“ atsakinga 

už koordinavimą, dalyvių registraciją, informacijos sklaidą. Organizatoriai ir dalyviai 

LAGV nariai, įvairios ugdymo įstaigos, bendruomenės, sporto, šokių klubai, sporto 

centrai.  

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.  

 

 



 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

Projekte užsiregistravusių grupių, kolektyvų vadovai skatina, inicijuoja savo narius 

šokti namuose. Organizuoja šokio pamoką, filmuoja/transliuoja gyvai ir kartu su savo kolektyvu 

ar grupe šokdami pamini Tarptautinę šokio dieną. Vadovų pageidavimu galime dalintis 

informacija kur ir kada bus transliuojama jų šokių pamoka. Tokiu atveju vadovai iki balandžio 23 

d. turi atsiųsti transliacijos nuorodą į el.p. info.gimnastikavisiems@gmail.com. Gavę grįžtamąjį 

ryšį video, foto formatu, vadovai, mokytojai parengia savo kolektyvo, grupės šokio prezentaciją 

(filmukas, foto albumas), kuri bus viešinama įvairiose socialinėse platformose. Video mežiagos 

trukmė ne ilgesnė kaip 1 min. Parengtą medžiagą siųsti iki š. m. gegužės 10 d. el. p. 

info.gimnastikavisems@gmail.com. Visi iš anksto užsiregistravę vadovai gaus renginio prizus, 

atsiuntę ataskaitas vadovai gaus pažymėjimus už renginio organizavimą, įstaigos gaus padėkas už 

dalyvavimą respublikinėje akcijoje, visi dalyviai bus apdovanoti dalyvio diplomais ir prizais. 

Užsiregistruodami projekte vadovai turi turėti dalyvių ar globėjų sutikimą dėl nuotraukų ir vaizdo 

įrašų talpinimo viešose erdvėse. 

 

 

IV. DALYVIAI 

Užsiregistravę kolektyvai, bendruomenės, mokytojai, ugdymo ar kt. įstaigos, 

Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ kolektyvai ir jų vadovai. 

 

V. LAIKAS IR VIETA 

            Šokio savaitė “Šokam namuose” vyks nuo balandžio 27 iki gegužės 3 dienos. 

   

VI. REGISTRACIJA 

 Vadovai ir įstaigos norintys dalyvauti projekte, registruojasi iki balandžio 23 d. 

Registruotis čia:  

https://drive.google.com/open?id=1Zz3nGagzpsXwEbuSXgZQB0Q-AlmAsxHkNHBKNFrho4w  

 Informacija ir naujienas apie renginį galite sekti socialiniame tinklapyje 

www.facebook.com/gimnastikavisiems.lt 

 

 

 

 

Renginio organizatoriai: 

Lietuvos asociacija „GIMNASTIKA VISIEMS“  

El. p. info.gimnastikavisiems@gmail.com  
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