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I RESPUBLIKINIO TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ATLIKĖJŲ-SOLISTŲ PJESĖS 

KONKURSO ,,TAUTINIAI ATSPINDŽIAI“ 

N U O S T A T A I 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2021 m. I respublikinio tautinių instrumentų atlikėjų-solistų pjesės konkurso „Tautiniai 

atspindţiai“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uţdavinius, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, 

vertinimą, laureatų apdovanojimą, konkurso įgyvendinimą. 

2. Konkurso vykdytojas – Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyrius. 

3. Konkurso partneriai: Deltuvos miestelio bendruomenė. 

4. Informacija apie konkursą skelbiama ,,Facebook“ platformoje adresu 

https://www.facebook.com/Deltuvoskultura, https://www.facebook.com/ukmergeskc, Ukmergės 

kultūros centro internetiniame portale kc.ukmerge.lt, el. paštu tautiniai.atspindziai@gmail.com. 

5. Konkurso įrašai priimami iki 2021 m. kovo 31 d. el. paštu 

tautiniai.atspindziai@gmail.com. 

 

II. TIKSLAS 

 

6. Skatinti meninę, muzikinę saviraišką, meistriškumą, kūrybinę iniciatyvą ir puoselėti 

atlikimo dţiaugsmą grojant tautiniais instrumentais. 
 

III. UŽDAVINIAI 

 

7.  Surengti I respublikinį tautinių instrumentų atlikėjų-solistų pjesės konkursą ir sudaryti 

sąlygas aukštą motyvaciją turinčių muzikų gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti. 

8. Ugdyti atlikėjų nacionaliniais instrumentais meninį skonį, propaguoti ir skatinti solinį 

muzikavimą, tobulinti solinio grojimo meistriškumą, atskleisti individualius gebėjimus. 

9. Atpaţinti gabiausius, įvertinti konkurse dalyvavusių atlikėjų meninį pasiruošimą, išrinkti 

geriausius atlikėjus. 

10. Dalintis patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą su šalies meninio ugdymo įstaigomis ir 

organizacijomis. 

 

IV. DALYVIAI 

 

11. Respublikiniame konkurse gali dalyvauti  tautinių instrumentų atlikėjai (koncertinės 

kanklės, autentinės kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai, armonika, cimbolai, bandonija, lūpinė 

armonikėlė) 5-19 metų vaikai ir jaunimas bei mėgėjai nuo 20 metų.  

12. Konkurso dalyviai skirstomi į 5 amţiaus kategorijas. 2021 m. kovo 31 d. faktinis 

dalyvio amţius turi atitikti konkurso amţiaus kategoriją:  

 

 A GRUPĖ – 5-8 metų (imtinai); 
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 B GRUPĖ – 9-11 metų (imtinai); 

 C GRUPĖ – 12-14 metų (imtinai); 

 D GRUPĖ – 15-19 metų (imtinai); 

 Mėgėjai +20* (imtinai). 

*DĖMESIO! MĖGĖJŲ GRUPĖJE GALI DALYVAUTI TIK ASMENYS, KURIE NĖRA 

PROFESIONALŪS ATLIKĖJAI, MUZIKOS SPECIALYBĖS STUDENTAI. DALYVIAI MOKOSI 

SAVARANKIŠKAI, SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIAME UGDYME ARBA PRIVAČIAI, VIRŠ 20 

METŲ AMŢIAUS. 

 

V. PROGRAMOS REIKALAVIMAI 

 

13. Konkurse reikia atlikti vieną pjesę iki 5 min. 

14. Solistai kūrinį atlieka mintinai. 

15. Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera) 

stabilioje pozicijoje, horizontalioje padėtyje. Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas (nuo galvos iki 

kojų). Vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradţios iki pabaigos be sustojimų ir montaţo. 

16. Atlikėjo aprangos kodas – laisvas. 

 

VI. PASIRODYMO ĮRAŠO PATEIKIMAS 

 

17. Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube 

paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą, kurio nuorodą iki kovo 31 dienos atsiunčia elektroniniu 

paštu. 

 

VII. KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

18. Atlikėjus vertins ţiuri. Komisijos vertinimo balai bus sumuojami, rezultatai galutiniai ir 

neskundţiami. 

19. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. Didţiausią balų skaičių 

surinkę atlikėjai bus apdovanojami prizais bei laureato arba diplomanto diplomais. 

 

VIII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

22. Dalyvio anketa ir tėvų/globėjų sutikimas prisegami priede (priedas Nr. 1, Nr. 2). 

Dalyvio anketą, tėvų/globėjų sutikimą atsiųsti el. paštu tautiniai.atspindziai@gmail.com  iki 2021 m. 

kovo 10 d.  

23. Video pasirodymo nuorodą atsiųsti elektroniniu paštu tautiniai.atspindziai@gmail.com 

iki kovo 31 dienos. 

24. Konkurso dalyvių- nugalėtojų sąrašas bus paskelbtas iki balandţio 15 dienos Ukmergės 

kultūros centro facebook platformoje- https://www.facebook.com/ukmergeskc ir Deltuvos kultūros 

paskyroje https://www.facebook.com/Deltuvoskultura, Ukmergės kultūros centro internetiniame 

puslapyje kc.ukmerge.lt.  

25. Dalyvio mokestis – jūsų geros emocijos ir šypsenos. 

26. Informacija apie konkursą teikiama: 

tel.: +37064553416 (meno vadovė Greta Gelţinytė), el. paštu  

tautiniai.atspindziai@gmail.com, 
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,,Facebook“ platformoje adresu: https://www.facebook.com/Deltuvoskultura, 

https://www.facebook.com/ukmergeskc. 

 

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

27. Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant, Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą (ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat asmens duomenų 

tvarkymą kontroliuojančių institucijų nurodymų Asmens duomenis tvarko Biudţetinė įstaiga Ukmergės 

kultūros centras, kodas 190351690, adresas Kauno g. 8, LT-20114, Ukmergė, tel. (+370 646) 90 707, 

el. paštas. info@kc.ukmerge.lt. 

28. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, atlikėjo (-ų) amţius, elektroninis paštas, 

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

statistikos tikslu. 

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

30. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti 

teisės aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę 

susipaţinti su Ukmergės kultūros centro tvarkomais duomenimis, teisę duomenis ištaisyti arba ištrinti, 

teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų 

perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindţiamo 

duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai (kurios duomenys kontaktams yra viešai skelbiami interneto svetainėje 

www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta apimtimi, kiek tai yra susiję su Ukmergės kultūros centro atliekamu 

duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į Ukmergės kultūros 

centrą aukščiau nurodytais kontaktais. 

31. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek kiek Ukmergės kultūros centro yra 

būtina, kiek juos saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo 

tikslu. 

 

________________________ 
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