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RESPUBLIKINIO MOKINIŲ AUTORINĖS MUZIKOS  FESTIVALIO „NAUJA GAIDA“   

NUOSTATAI  

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Respublikinio mokinių autorinės muzikos festivalio „Nauja gaida“ (toliau – Festivalio)  

nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslus ir organizavimą.  

2. Festivalio organizatoriai – Vilniaus Maironio progimnazija, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorija, Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis ir Vilniaus miesto 

savivaldybės administracija.   

3. Festivalis skirtas muziką kuriantiems, bei ją atliekantiems  mokiniams.  

4. Festivalio tikslai:  

4.1. Skatinti mokinių kūrybiškumą, muzikinius eksperimentus bei saviraišką.  

4.2. Lavinti muzikinius gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas.  

4.3. Ugdyti atvirumą ir kūrėjų bendruomeniškumą.  

 

II.  FESTIVALIO DALYVIAI  

 

5. Festivalyje savo muzikinę kūrybą pristato 1 – 12 klasių mokiniai.   

6. Kūrinį gali atlikti pats autorius. Jam gali pritarti draugai, bendramoksliai, mokytojas.  

7. Festivalio dalyvių skaičius nėra ribojamas (gali būti solistai, duetai, muzikinės grupės, 

įvairių sudėčių ansambliai).  

 

III.  FESTIVALIO SĄLYGOS  

 

8. Autorinio kūrinio muzikos žanras, muzikinis stilius neribojamas.   

9.  Dainos muzika privalo būti originali, bet tekstą galima naudoti kito autoriaus (būtina 

nurodyti autorių). Dainos tekstas gali būti kurtas įvairiomis kalbomis. Tekstas turėtų būti 

suprantamas ir priimtinas mokiniams, etiškas.  

10. Muzikos kūrinio trukmė – iki 5 minučių. 

11. Vienas dalyvis (ar dalyvių grupė) gali pateikti festivaliui 1 muzikinį kūrinį.   

12. Festivalyje visa muzika atliekama tik gyvai.  Scenoje bus fortepijonas, kuriuo dalyviai 

galės muzikuoti.  



13. Galima naudoti garso stiprinimo įrangą. Apie jums reikalingą techninę įrangą prašome 

informuoti registracijos anketoje. 

 

 

IV.  DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

14. Festivalio dalyviai registruojasi iki 2022 m. balandžio 15 d. užpildydami elektroninę 

anketą: https://forms.gle/HxBemsfhWfu1bUHPA. Apie sėkmingą registraciją bus pranešta 

elektroniniu paštu. 

15. Pateikdamas paraišką dalyvauti renginyje dalyvis: 

15.1. sutinka, kad dalyvio anketos duomenys būtų tvarkomi renginio organizavimo tikslais; 

15.2. sutinka, kad renginio metu sukaupta vaizdinė ir garsinė medžiaga informaciniais tikslais 

būtų naudojama internetinėje erdvėje. 

16. Festivalio dalyvių mokytojai privalo turėti dalyvių tėvų, globėjų sutikimus dėl vaizdo 

įrašų viešinimo. Už sutikimų surinkimą, saugojimą atsakingi dalyvių mokytojai. 

17. Bendraisiais ir techniniais klausimais informacija teikiama: 

Renata Deltuvienė - Bakutė  tel. 8 687 30679, el. paštu: renata.bakutis@gmail.com  

Jurgita Turlienė tel.: 8 614 16862, el.paštu: turliene@gmail.com.  

 

V.  FESTIVALIO VYKDYMAS 

 

18. Festivalis vyks 2022 m. gegužės 7 d. 11 val. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorijoje (Gerosios Vilties g. 19, Vilnius). Dalyvių registracija nuo 10:30. 

19. Visi Festivalio dalyviai bus nominuoti specialiomis nominacijomis, kurias dalyviams skirs 

Festivalio vertintojai. 

 

VI.  AUTORIŲ TEISĖS 

 

20. Dalyviai suteikia Festivalio organizatoriams teisę naudoti jų kūrinius Festivalio 

populiarinimo tikslais, įskaitant Festivalio vaizdo įrašų, nuotraukų publikavimą  internetinėje 

erdvėje. 

 

                                           VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Festivalio  nuostatus, iš anksto apie tai  

informavę dalyvius.  

22. Festivalio dalyviams skiriamos nominacijos, o juos parengę mokytojai gaus metodines 

pažymas bei bus apdovanojami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėkomis.                     

                                    _________________________________ 

https://forms.gle/rxP9jzvCVfU25bfr8
https://forms.gle/rxP9jzvCVfU25bfr8
mailto:renata.bakutis@gmail.com
mailto:turliene@gmail.com


 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL RESPUBLIKINIO MOKINIŲ AUTORINĖS MUZIKOS
FESTIVALIO „NAUJA GAIDA“  NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-02-23 Nr. A15-259/22(2.1.4E-BEU)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Diana Petkūnienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja, Bendrojo

ugdymo skyrius
Sertifikatas išduotas DIANA PETKŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-02-23 16:14:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-02-23 16:15:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-28 11:42:27 – 2025-01-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.56

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-23
16:16:04)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-02-23 16:16:04 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“


