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PATVIRTINTA 

KTU Vaižganto progimnazijos 

direktorės  

2019 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. V-04 

 

KAUNO MIESTO MOKSLEIVIŲ AUTORINĖS DAINOS IR MUZIKOS  

FESTIVALIO – KONKURSO „MANO DAINA“  

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Autorinės dainos ir muzikos festivalio – konkurso „Mano daina“ (toliau – Festivalio) 

nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslus ir organizavimą. 

2. Festivalio organizatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,  KTU Vaižganto 

progimnazija, Kauno miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis.  

3. Festivalis skirtas dainas ir muziką kuriantiems, bei jas atliekantiems Kauno miesto  

moksleiviams. 

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 SKYRIUS 

FESTIVALIO DALYVIAI 

 

5. Festivalyje  dalyvio teisėmis savos kūrybos dainą ar muziką pristato 5–12 klasių mokiniai.  

6. Kūrinį atlikti gali pats autorius arba 1–12 klasių mokiniai. 

7. Festivalio dalyvių, atliekančių dainą ar muziką, skaičius nėra ribojamas (gali būti solistai, 

duetai, muzikinės grupės, ansambliai ir t.t.). 

 

III SKYRIUS 

FESTIVALIO SĄLYGOS 

 

8. Autorinio kūrinio muzikos žanras, muzikinis stilius neribojamas.  

9. Dainos tekstas gali būti kurtas įvairiomis kalbomis. Paraiškoje, jei tekstas yra ne 

lietuviškas, pridedamas vertimas (verčiama pažodžiui). 
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10. Dainos muzika ir tekstas privalo būti originalūs, t. y. negali būti plagijavimas. Jeigu dėl 

dainos originalumo kyla abejonių, daina  Festivalyje gali būti atliekama ne dalyvio, o svečio teisėmis. 

11. Dainos tekstas turėtų būti suprantamas ir priimtinas mokiniams, etiškas. 

12. Kūrinio trukmė – ne ilgesnė nei 5 minutės. 

13. Vienas dalyvis (ar dalyvių grupė) gali pateikti festivaliui 1-2 muzikinius kūrinius.  

14. Festivalyje dainos vokalas(-ai) ir instrumentuotė (akompanimentas) atliekamas tik gyvai. 

                                             

IV SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

15. Registruotis į festivalį, užpildant dalyvio anketą (priedas Nr.1) iki  2019 m. vasario 1 d. 

16. Registruoti dalyvius gali pilnametis atstovas (mokytojas, vadovas, tėvai, globėjai). 

17. Anketa užpildoma ir siunčiama el. paštu renginiai@ktuprogimnazija.lt   

18. Dėl Festivalio bendrųjų klausimų informacija teikiama tel. +370 672 43342, el. paštu 

ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt 

19. Dėl Festivalio techninių klausimų (instrumentai, įgarsinimas, apšvietimas) informacija 

teikiama tel. +370 600 04456, el. paštu vygintas.venclovas@ktuprogimnazija.lt 

 

V SKYRIUS 

FESTIVALIO VYKDYMAS 

 

20. Festivalis vyks 2019 m. vasario 7 d. 15.00 val. KTU Vaižganto progimnazijoje             

(Skuodo g. 27, Kaunas). 

21. Festivaliui  pateiktus 5–12 klasių mokinių kūrinius, jų atlikimą vertins ir nominuos 

komisija, sudaryta iš organizatorių atstovų ir autorinės dainos, muzikos kūrėjų. 

22. Visi dalyviai bus apdovanoti dalyvių diplomais, atminimo dovanomis, o juos rengusiems 

mokytojams, vadovams – parengtos pažymos. 

23. Pranešimai  apie Festivalį skelbiami KTU Vaižganto progimnazijos internetinėje 

svetainėje ir Facebook paskyroje https://www.facebook.com/events/2057141571018328/. 

 

VI SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS 

 

24. Dainos, muzikos autoriumi laikomas asmuo ar jų grupė, parengę galutinę versiją.  

25. Dalyviai suteikia Festivalio organizatoriams neišimtinę teisę naudoti jų kūrinius 

Festivalio populiarinimo tikslais, įskaitant Festivalio vaizdo įrašų, nuotraukų  publikavimą 

internetinėje erdvėje. 

 

mailto:renginiai@ktuprogimnazija.lt
https://www.facebook.com/events/2057141571018328/


4 
 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus, iš anksto apie tai 

informavę dalyvius (dalyvių informavimu bus laikoma papildymų ir pakeitimų paskelbimas 23 

nuostatų punkte nurodytuose šaltiniuose). 

__________________________________ 
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Priedas Nr.1 

 

AUTORINĖS DAINOS IR MUZIKOS FESTIVALIO – KONKURSO „MANO DAINA“ 

DALYVIO ANKETA 
 

Ugdymo įstaiga  

Anketą užpildęs atsakingas 

asmuo: 

vardas, pavardė, pareigos,  

telefonas, el. paštas 

 

Kūrinio pavadinimas  

Teksto autorius  

Muzikos autorius  

Kūrinio atlikėjai: 

solistai – 

muzikantai – 

vardas, pavardė, klasė; 

grupės, ansamblio 

pavadinimas ir t.t.  

Nurodyti muzikanto 

instrumento pavadinimą. 

 

Mokiniams pasiruošti 

padėję mokytojai, vadovai 

 

Poreikiai (įgarsinimo detalės, 

instrumentai ir t.t.) 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 


