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III RESPUBLIKINIO KANKLIŲ MUZIKOS FESTIVALIO 
 

„KANKLIŲ MUZIKA KITAIP -  2018“ 
 
NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

1. Respublikinio kanklių muzikos festivalio „KANKLIŲ MUZIKA KITAIP - 2018“ (toliau – Festivalis) sąlygos, parengtos vadovaujantis 
Bendraisiais Lietuvos mokinių, olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymu ISAK Nr. 574. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Festivalio tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką bei rengėjus. 
 

II. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

3. Festivalio tikslas – populiarinti mokinių ansamblinį muzikavimą kanklėmis, atliekant kūrinius netradiciškai. 
4. Uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinių kūrybiškumą bei koncertinę veiklą, atliekant įvairaus žanro bei pobūdžio kūrinius, kanklių ansamblio sudėtį 
papildant  kitais muzikos instrumentais; 

4.2. turtinti mokinių bei jų pedagogų atliekamų kūrinių repertuarą, ieškant, aranžuojant, pritaikant muzikos kūrinius kanklių ansamblio 
atlikimui. 

 
III. REIKALAVIMAI FESTIVALIO DALYVIAMS 

 
5. Festivalyje gali dalyvauti visų šalies muzikos, meno mokyklų mokinių ansambliai, kurių sudėtis yra:  pagrindas - kanklių trio ir kiti kanklių 

ansambliui pritariantys instrumentai (balsas, fortepijonas, smuikas, violončelė, fleita, birbynė, lumzdelis, būgnas  ir t. t.), bet ne daugiau 
kaip trys papildomi instrumentai. Festivalyje gali dalyvauti  ir vien tik kanklių trio. 



6. Festivalyje atliekami du skirtingo stiliaus (pop, rock, jazz, klasika ir t. t.), charakterio, populiarūs,  aranžuoti, perdirbti  tradiciniai kūriniai, 
atliekami kitaip - netradiciškai.  Kūriniai atliekami atmintinai, ansamblyje gali dalyvauti mokytojas. 

7. Festivalio mokestis  – kiekvienam dalyviui 5 Eur (nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtinų šeimų nariai). 
 

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

8. Festivalį organizuoja Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla:  
   festivalio pirmininkė ir vadovė  - Lina Jančiuvienė,  
     koordinatorės – Evelina Butienė, Jovita Tarvidienė, 

      nariai:  
              Justinas Buta, 
              Paulius Berūkštis, 
              Edita Veržbavičienė,  
              Erika Baublienė, 
              Rūta Varnienė, 
              Vida Adomavičienė 
              Ingrida Maslauskienė. 
 

9. Festivalis vyks 2018 m. balandžio 14 dieną 11.00 val. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos salėje (V. Krėvės pr.54, Kaunas). 
10. Visi festivalio dalyviai ir mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais, o ansambliui, originaliausiai  atlikusiam kūrinį, bus įteiktas 

specialus prizas – festivalio statulėlė. 
 

V. REGISTRACIJA 
 

11. Visus, norinčius dalyvauti festivalyje, prašome registruotis iki 2018  m. kovo  23  d. elektroniniu paštu 
linajance.mpetrausko.mm@gmail.com 

12. Festivalio programa, likus savaitei iki festivalio, bus išsiųsta elektroniniu paštu kiekvienam mokytojui. 
13. Informaciją dėl festivalio teikia Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė Lina 

Jančiuvienė telefonu 8-676 28286  arba elektroniniu paštu linajance.mpetrausko.mm@gmail.com 
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