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V TARPTAUTINĖ JAUNŲJŲ KANKLININKŲ OLIMPIADA 

„SKAMBIOSIOS STYGOS“ 

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Tarptautinės jaunųjų kanklininkų olimpiados „Skambiosios stygos“ nuostatai (toliau – 

olimpiada) reglamentuoja tikslus ir uždavinius, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą ir laureatų 

apdovanojimą. 

Olimpiadoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio muzikos (meno) mokyklų bei 

konservatorijų kanklių, kuoklių, kanelių ir arfos klasės mokiniai. Olimpiada vyks nuotoliniu būdu. 
 

OLIMPIADOS ORGANIZATORIAI  

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla.  

 

OLIMPIADOS PARTNERIAI  

Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“.  

 

OLIMPIADOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

• Ugdyti mokinių solinio grojimo įgūdžius, plėtoti jų meninę saviraišką.  

• Suteikti galimybę dalyvauti ir mažą konkursinę patirtį turintiems atlikėjams.  

• Išskirti gabiausius atlikėjus ir paskatinti koncertiniai veiklai.  

• Plėtoti Lietuvos ir užsienio muzikos (meno) mokyklų bei konservatorijų pedagogų 

kompetencijas, dalykinius ryšius.  

 

OLIMPIADOS DALYVIAI  

Olimpiados dalyviai skirstomi į grupes:  

I grupė 5–6 klasės (kūrinių trukmė iki 5 min.);  

II grupė 7–8 klasės (kūrinių trukmė iki 7 min.);  

III grupė 9–10 klasės (kūrinių trukmė iki 10 min.); 

IV grupė 11–12 klasės (kūrinių trukmė iki 15 min.). 

  

OLIMPIADOS PROGRAMA 

Kanklių, kuoklių, kanelių instrumentų dalyviai atlieka du laisvai pasirinktus skirtingo 

charakterio kūrinius mintinai. 

Kūriniai turi būti atliekami skirtingais kankliavimo būdais: 

• vienas kūrinys atliekamas pirštiniu kankliavimo būdu;  

• antrasis kūrinys atliekamas brauktukiniu arba mišriuoju kankliavimo būdu. 

 

Arfos instrumento dalyviai atlieka du kūrinius mintinai: 

• vienas klasicizmo arba baroko epochos kūrinys; 

• antrasis laisvai pasirinktas kūrinys. 

 

OLIMPIADOS KRITERIJAI, VERTINIMAI APDOVANOJIMAI  

Vertinimo kriterijai: tikslus kūrinio teksto atlikimas, meistriškumas, kūrybiškumas, 

originalumas, emocionalumas, sceninė išraiška, instrumento įvaldymas, garso estetika ir kokybė, 

kūrinio charakterio atskleidimas. 

Olimpiados dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija.  

Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.  



Atlikėjai apdovanojami I, II ir III laipsnio diplomais, padėkos raštais.  

I vietos ir Grand Prix laimėtojai bus apdovanojami piniginiais prizais. 

Olimpiados dalyvių vertinimo rezultatai bus skelbiami 2023 m. gegužės 5 d., 

internetinėje svetainėje www.jkacinsko.lt 
 

OLIMPIADOS TVARKA IR SĄLYGOS 

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu.  

Olimpiados dalyvių pasirodymo peržiūra ir vertinimas vyks 2023 m. balandžio 14 d.  

Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, horizontalia nejudančia vaizdo kamera. 

Vaizdo įraše turi matytis atlikėjas visu ūgiu su instrumentu. 

Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas ne ankščiau kaip 2022 m.  rugsėjo 1 d., pateiktas kaip 

vientisas pasirodymas, į YouTube platformą įkeliant vienu failu. 

Olimpiados dalyvių video įrašai patalpinami YouTube platformoje, kurioje būtina 

pažymėti, kad video yra skirtas vaikams („Yes, it’s made for kids“), pažymėti („viešas“). 

Prie įrašo laukelyje „Title“ (pavadinimas) įrašyti olimpiados pavadinimą, dalyvio 

kategoriją, mokinio vardą, pavardę. 

Skiltyje „Description“ (apibūdinimas) įrašyti atliekamų kūrinių autorius ir kūrinių 

pavadinimus. 

Vaizdo įrašas turi būti nustatytas kaip neįtrauktas į sąrašą (Unlisted). 
 

DALYVIO MOKESTIS IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

Dalyvio stojamasis mokestis 6 EUR  

Paraiškos formos nuoroda:  https://forms.gle/JLdMQaMaLYxNrNy56 

Paraiškas siųsti iki 2023 m. balandžio 3 d. 
 

Mokėjimo rekvizitai: 

Gavėjo sąskaita: LT79 7044 0600 0812 5336 

Gavėjas: Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“  

Įmonės kodas: 304152439  

Mokėjimo paskirtis: „Skambiosios stygos“, dalyvio vardas, pavardė 

 

OLIMPIADOS KOORDINATORĖ  

Jurgita Kaubrienė, tel. +370 657 30353, el. pašto adresas skambiosiosstygos@gmail.com 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


