
1 

 

VšĮ „Raudondvario dvaras“ 
Įmonės kodas 302317753, Pilies takas 1, LT 54127 Raudondvaris, Kauno raj., tel. +370 640 35936 

Jaunojo talento konkursas 2019 

 

Liepos 6-osios renginyje „Lietuva Raudondvario dvare“ 

 

  

Dalyvių anketa 
 

 

Rajonas (miestas)............................................................................................................. 

 

Mokykla (ugdymo įstaiga)............................................................................................... 

 

Kolektyvas....................................................................................................................... 

 

Amžiaus grupė  ............................................................................................................... 

 

Kolektyvo dalyvių skaičius............................................................................................. 

 

Vadovas........................................................................................................................... 

 

Koncertmeisteris (akompanuojanti grupė)...................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

Vadovas (tel. nr., el.paštas).............................................................................................. 

 

Repertuaras: 

 

 1................................................................................................................... 

 

 2..................................................................................................................... 

 

 

Programos trukmė..................................... 

 

Anketą siųsti el. p. raudondvariodvaras@gmail.com 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Jaunojo talento konkurso, vyksiančio 2019 liepos 6 d. Raudondvario dvare nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja Jaunojo talento konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, konkurso 

organizavimo, dalyvavimo konkurse, konkurso dalyvių vertinimo, apdovanojimo bei skatinimo 

tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – VšĮ „Raudondvario dvaras“ (toliau – organizatorius). 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Skatinti jaunimą atskleisti kūrybinius, meninius, muzikinius gebėjimus, ugdant pasitikėjimą 

savimi ir puoselėjant jaunimo saviraišką. 

4. Didinti jaunimo kūrybiškumą, entuziazmą, kūrybines pastangas bei saviraiškos laisvę, sudarant 

sąlygas kūrybinių idėjų realizavimui. 

5. Ugdyti jaunimo meninę brandą ir kompetenciją, estetinį suvokimą, sceninę kultūrą, keliant 

dalyvių meninį lygį. 

6. Aktyvinti jaunimo kūrybinę veiklą, skatinant jaunimą dalintis patirtimi, meniniais ieškojimais. 

7. Puoselėti jaunimo pasitikėjimą savimi, didinant jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą. 

III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

8. Konkursas vyks 2019 m. liepos 6 d. 13:00 val. Raudondvario dvaro parke (Pilies takas 1, 

Raudondvaris, Kauno raj.) Data ir laikas gali būti tikslinami. Apie tai konkurso dalyviai 

informuojami iš anksto. 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

9. Konkurse gali dalyvauti bet kokį meninį talentą (šokis, muzika, vokalas ir t.t.) turintis 

asmuo ar asmenų grupės iš visos Lietuvos. Dalyvaujančiųjų amžiaus grupės: I grupė (6–13 m.); II 

grupė (13–18 m.). 

10. Visi norintys dalyvauti konkurse turi pateikti užpildytą konkurso dalyvio paraišką 

(forma pridedama). Paraišką būtina pateikti iki 2019 m. liepos 4 d. el. p. 

raudondvariodvaras@mail.com  
11. Konkurso dalyvių pasirodymų eiliškumą nustato konkurso organizatorius. 

12. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti konkurse, tačiau apie tai organizatorius turi būti 

informuotas iki liepos 6 d.,  jeigu registracija jau buvo atlikta. 

13. Jeigu kūrinys yra atliekamas su fonograma, ji turi būti atsiųsta el. paštu: 

raudondvariodvaras@gmail.com 

14. Anketoje nurodyti kūriniai nebegali būti keičiami. 

15. Konkurse kūrinius galima atlikti su fonogramomis arba su gyvų instrumentų pritarimu. 

16. Konkurso organizatorius nesuteikia jokių instrumentų. 

17. Jeigu dalyvis konkurse atliks kūrinį su gyvų instrumentų pritarimu, jis pats turi atsivežti visą 

jam reikalingą įrangą ir suteikti organizatoriui informaciją apie jo atsivežamą įrangą iki liepos 6 d. 

kartu su anketa. 

 

V. KONKURSO REPERTUARAS 

12. Konkursui dalyviai turi paruošti estetišką pasirodymą, kuriame atsiskleistų dalyvaujančių 

asmenų talentas (šokis, muzika, vokalas ar kt.). 

13. Bendra viso pasirodymo trukmė iki 4 min. 

14. Atsižvelgiant į užsiregistravusių dalyvauti konkurse dalyvių skaičių konkurso organizatorius 

pasilieka teisę keisti pasirodymo trukmę. 
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VI. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

15. Konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija bei 1 nepriklausomas asmuo 

iš žiūrovų. 

16. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: talento atskleidimas, pasirodymo tikslumas, 

pasirodymo originalumas, dalyvio artistiškumas, sceninė kultūra, sirgalių palaikymas. 

17. Vertinimo komisija gali išskirti ir kitus vertinimo kriterijus. 

18. Komisija išrinks 2 laimėtojus, kuriems atiteks galimybė pasirodyti didžiojoje scenoje, vakaro 

koncerto metu. 

19. Visiems dalyvavusiems bus įteikiami padėkos raštai. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Išsami informacija apie konkursą skelbiama VšĮ „Raudondvario dvaras“ svetainėje 
www.raudondvariodvaras.lt, taip pat teikiama tel. +370 640 35936, el. p. 

raudondvariodvaras@gmail.com 

22. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus bei kitą informaciją. 
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