
                                                                                            PATVIRTINTA 

Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 

2022 m. lapkričio 14 d. 

įsakymu Nr. V- 156 (1.3) 
 

 
I TARPTAUTINIO TRADICINIŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ JAUNŲJŲ 

ATLIKĖJŲ KONKURSO „GAIDŲ IŠDAIGOS“ 
NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. I tarptautinio tradicinių muzikos instrumentų jaunųjų atlikėjų  konkurso „Gaidų išdaigos“ (toliau – 

konkurso)  nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, programą, konkurso dalyvių vertinimą, 

apdovanojimus. 

2. Konkurso organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno 

tautinės kultūros centras. 

                                                                                 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI                                                     

3. Populiarinti Lietuvos ir kitų šalių tradicinius muzikos instrumentus, atskleisti  talentingus jaunuosius 

atlikėjus. 

4. Skatinti atlikėjų meninę muzikinę saviraišką, atskleidžiant tradicinių muzikos instrumentų savitumą, 

individualumą. 

5. Ugdyti grojimo meistriškumą, artistiškumą, sceninę kultūrą. 

6. Susipažinti su kitų tautų liaudies kūryba, tradiciniais muzikos instrumentais. 

7. Plėtoti šalies bei užsienio muzikos ir meno mokyklų, kultūros centrų, neformalaus švietimo ugdymo 

įstaigų pedagogų bendradarbiavimą, dalintis profesine patirtimi. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI IR PROGRAMA 

8. Konkurse gali dalyvauti muzikos ir meno mokyklų, kultūros centrų, įvairių tipų mokyklų, 

neformalaus švietimo ugdymo įstaigų atlikėjai, solistai, grojantys tradicinėmis kanklėmis, kanelėmis, 

kantelėmis, kuoklėmis, bandūromis, tradiciniais pučiamaisiais instrumentais, cimbolais, armonikomis, 

bandonijomis, smuikais.    

9. Visų muzikos instrumentų kategorijų ir amžiaus grupių dalyviai atlieka du skirtingo charakterio 

liaudies kūrybos kūrinius. 

10. Programos trukmė iki 6 min. 

11. Konkurso dalyviai skirstomi į 5 amžiaus grupes.                                                                                                                                                                                                                  

 

             A             B            C           D           E 

        Iki 8 metų        9-11 metų       12-14 metų       15-16 metų       17-19 metų 

 

IV.  VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

12. Konkurso dalyvius vertins profesionali vertinimo komisija. 

13. Vertinimo komisijos sprendimai neskundžiami. 

14. Konkurso laureatai  apdovanojami GRAND PRIX,  I , II , III laipsnio diplomais ir spec. prizais. 

Diplomantai apdovanojami diplomais. 



15.  Vertinimo kriterijai: 

15.1. Muzikalumas, artistiškumas, meistriškumas, sceninė kultūra. 

15. 2. Tradicinis kūrinių atlikimo stilius.  

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

16. Konkursas ,,Gaidų išdaigos“ vyks 2023 m. vasario 14  d. 11 val. 

17. Konkurso vieta  – Kauno Arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5. 

       (Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, konkursas vyks nuotoliniu būdu). 

18. Paraiškos (priedas Nr.1)  priimamos iki 2023 m. sausio 9 d. el. p.  vale.derviniene@gmail.com.     

19. Atlikėjo (-ų) sutikimas (-ai) (dalyvių iki 18 m. – tėvų, globėjų, nuo 18 m. – dalyvių sutikimas) bei 

mokytojo (savo) sutikimas dėl asmens duomenų skelbimo, filmavimo, fotografavimo privalo būti 

užpildytas iki 2023 m. vasario 1 d. https://forms.gle/mnTix6huATytb8hU9. 

20. Konkursas nemokamas. 

21. Kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS  

 

22. Asmens duomenis tvarko biudžetinė įstaiga Kauno tautinės kultūros centras (toliau - Centras), 

kodas 195470830, adresas Adomo Jakšto g. 18, LT-44275, Kaunas, tel. (8 37) 407 135, el. p. 

rastine@ktkc.lt. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais.  

23. Už konkurso dalyvių asmens duomenų apsaugą atsakinga mokytoja ekspertė Valė Dervinienė  el. 

p. vale.derviniene@gmail.com, tel. +370 618 42667. 

24. Konkurso dalyvių asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, elektroninis paštas, mobilaus 

telefono numeris, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, tvarkomi konkurso tinkamo vykdymo tikslu, 

statistikos tikslu, o duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, amžius/klasė, 

tvarkomi konkursinių darbų viešinimo, vertinimo tikslu. 

25.  Visi šiuose nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. 

26. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek Centrui yra būtina, kiek juos saugoti 

įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu. 

 

                                                           VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS                                                                                               

27. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso laiką, vietą ar formą. 

28. Informacija apie konkursą skelbiama Centro svetainėje www.ktkc.lt. 

29. Informaciją apie konkursą teikia mokytoja ekspertė Valė Dervinienė, el. p. 

vale.derviniene@gmail.com, tel. +370 618 42667. 
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https://forms.gle/mnTix6huATytb8hU9


Priedas Nr. 1 

 

I tarptautinio tradicinių muzikos instrumentų                                                                                                                                                                  

jaunųjų atlikėjų konkurso 

„Gaidų išdaigos“ 

dalyvio paraiška 

 

 

Šalis, miestas  .................................................................................................................................... 

Ugdymo įstaiga ................................................................................................................................. 

Mokytojas (vardas, pavardė, telefono nr., el. paštas).............................................................................  

……………………………………………………………………………………………………….       

Dalyvio vardas, pavardė Gimimo data Instrumentas Grupė  
(A,  B, C, D, E) 

 

 

 

   

  

 

Kūrinių pavadinimai, metrika, šaltiniai, trukmė 

 

1. 

2. 

 

 

 


