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XI RESPUBLIKINIS VAIKU IR JAUNIMO LIAUDIES KURYBoS ATLIKEJU
KONKURSAS,,TRADICIJU PAVELDETOJAI"

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.l. Respublikinio vaikq ir jaunimo liaudies kurybos atlikejq konkurso,,Tradicijq paveldetojai,.
(toliau - Konkursas), rengiamo kasmet nuo 2012 m., tikslas ne tik skatinti ,uitq ir jaunimo
susidomejimE, pagarb4 tautiniam paveldui ir toleranti5k4 poZilri i ivairiq tautq kuitur4, jq
isitraukim4 i liaudies kultflros populiarizavimo procesq, puoseleti liaudies muzikavimo ir
choreografijos tradicijas, aktyvinti folkloro Zanro atlikeju veikl4, skatinti folkloro ansamblius bei
solistus tobuleti, ugdyti jaunimo tauting, kulturing ir mening savimong, bet ir padeti savivaldos
institucijoms racionaliai ir objektyviai remti kolektyvus ir vadovus pagal pasiet<t4 menini lygj.
Konkursas vyksta dviem kryptimis - Folkloras ir Stilizacija.
1.2. Konkurso organizatoriai ir rengejai - Lietuvos tautiniq maZumq folkloro ir etnografijos
centras, Tautiniq maZumq departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Lietuvos
kultlros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybe.

II. TIKSLAI IR UZOIVTNMT

2.1 . Puoseleti ir saugoti ivairiq Lietuvoje gyvenandiq tautq liaudies kultflr4, perteikiant j4 vaikams
ir jaunimui, uZtikrinti etnines kulturos tradicijq tgstinum4 ir puoselejim4;
2.2. Ugdyti vaikq meninius gebejimus, tauting savimong, skatinti jq kurybing savirai5k4;
2.3. Konkurso b[du atrinkti geriausius folkloro kolektyvus ir solistus dalyvavimui Tarptautiniame
folkloro festivalyje,,Pokrovskije kolokola" bei kitose valstybines reik5mes Sventese;
2.4. Skatinti megejq meno kolektyvus tobuleti.

III. LAIKAS IR VIETA

3. Konkursas vyks:
3.1. 2022 m. 14 d., SeStadieni,12 val. Visagino kultlros centre (Vilties g. 5);
3.2. Geguies 2l d., Se5tadieni, 12 val. Klaipedos miesto savivaldybes Tautiniq kulturq centre
(K. Donelaidio g. 6,4);
3.3. GeguZes 28 d., Se5tadieni, 12 val. Vilniaus Sv. Kotrynos baZnydioje (Vilniaus g. 30).

IV. DALYVIAI

4.1 Konkurse kviediami dalyvauti visq Lietuvoje gyvenandiq tautq lvairats amLiaus vaikq.
jaunimo ir suaugusiqjq folkloro kolektyvai. solistai, Seimos ansambliai, tautiniq Sokiq ansambliai,
liaudies muzikos orkestrai bei ansambliai, nominacijose,,Folkloras" ir,,stilizacija".

V. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

5. Dalyvaviai privalo paruo5ti programE:
5.1. folkloro ir megejq meno ansambliai, Seimos ansambliai, solistai - 5-10 min. programa
atliekama a cappella arba su liaudies instrumentq pritarimu.
5.2. tautiniq Sokiq ansambliai - 5-10 min. programa.



5.3. liaudies muzikos orkestrai bei ansambliai - 5-10 min. programa.

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

6. Konkurso dalyvius vertins komisija. Konkurso laureatai ir jq mokytojai apdovanojami
diplomais, padekos raStais. Folkloro Lanro laureatams bus suteikta garbinga teise dalyvauti XVII
tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Pokrovskije kolokola", kuris vyks Vilniuje 2022 m. lapkridio
l2 diena.

vlr. DALYVAVTMO SALYGOS

7.1. Konkurso nuostatai, dalyvio anketa (Priedas Nr. 1), bei sutikimas del fotografavimo /
filmavimo pateikiamas (Priedas Nr. 2) Centro svetaineje www.ltmfc.lt.
7.2. lnformacija apie konkurso eig4, repeticijq ir pasirodymo laik4 bus iSsiqsta nurodytu el. paStu,

gavus uZpildyt4 dalyvio anket4.
7.3. Konkurso anketos su dalyviq s4raSais (Priedas Nr. 1) ir sutikimai del fotografavimo /
filmavimo (Priedas Nr. 2) pateikiami lki2022 m.balandLio 15 d. el. p. ltmfc2006@gmail.com
Informacija pasiteiravimui tel. +37061 58 1 930.

7.4. Konkurso organizatoriai turi visas teises i pasirody*,t iraSus, televizijos transliacijas,

fotografrjas bei vaizdq vie5inim4 Konkurso tikslams be apmokejimo Konkurso dalyviams.

7.5. Konkurso dalyviq atstovas pateikdamas visus privalomus Konkurso dokumentus sutinka del

kolektyvo nariq fotografavimo ir filmavimo renginio metu, patvirtina, kad turi sutikimus i5

nepilnamediq kolektyvo nariq tevq.
7.6. Organizatoriai garantuoja, kad Konkurso dalyviq fotografrjos bei filmuota medliaga bus

naudojami tik Konkurso ir istaigos veiklos viesinimui nekomerciniais tikslais. MedZiaga gali bflti
naudoiama interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje. reklamineje

medZiagoje, spaudiniuose ir pan.

1.7. Pats dalyvis arba nepilnamediq dalyviq vadovas, atsakingas asmuo uZtikrina dalyviq drausmq

bei atsako uZ dalyviq sveikatos sutrikimus konkurso metu.


