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KAUNO KRAŠTO FORTEPIJONO MOKYTOJŲ DRAUGIJA 

                                      KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA 

     X respublikinio muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkurso 

                                           “Garsų vaivorykštė” online 

                                                  Nuostatai 

 

 Konkurso tikslas ir uždaviniai: 

Aktyvinti šalies muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų saviraišką. 

Skatinti klasikinės muzikos atlikimą. 

Vystyti jaunųjų pianistų muzikinius gebėjimus, atliekant įvairių stilių muziką.  

Plėtoti Lietuvos muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja 

patirtimi. 

Bendrosios sąlygos: 

Konkursas vyks 2021 m. balandžio 17 d.  

Konkurso organizatoriai – Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. 

Konkurse gali dalyvauti neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų 1-5 kl. jaunieji pianistai. 

Konkurso vertinimo komisiją kviečia organizacinis komitetas. 

Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

Atsižvelgiant į situaciją dėl Covid 19 konkursas vyks virtualioje erdvėje. 

 

1. Konkurso dalyviai skirstomi į šias grupes:  

     A grupė – 1 kl. mokiniai Programos trukmė 2-3 min. 

     B grupė – 2 kl. mokiniai Programos trukmė 2-4 min. 

     C grupė – 3 kl. mokiniai Programos trukmė 3-5 min. 

     D grupė – 4 kl. mokiniai Programos trukmė 4-6 min. 

     E grupė – 5 kl. mokiniai Programos trukmė 4-8 min. 

 



 2

2. Programa: 

1. Klasikinės sonatinos ar sonatos dalis (sonatos arba rondo forma). 

2. Pjesė. 

Kūriniai atliekami mintinai. 

 

3. Apdovanojimai ir paskatinimai: 

Konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų, diplomantų arba dalyvių diplomais.  

Specialios nominacijos: 

 už geriausią sonatinos atlikimą; 
 už geriausią pjesės atlikimą; 
 jauniausiam konkurso dalyviui. 

 

4. Paraiškų pateikimo tvarka: 

Dalyvis konkursui iki 2021 m. balandžio 9 d. pateikia: 

1. Paraišką. 

2. Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą. 

Paraišką ir mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą prašome siųsti viename laiške. 

Dalyvio mokestį 7 € pervesti į sąskaitą: 

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, 

Įm. kodas 191950127 

Sąskaitos Nr. LT134010051003878416 

 LUMINOR bankas       

Mokėjimo paskirtyje nurodykite dalyvio vardą ir pavardę su prierašu konkursas „Garsų vaivorykštė“. 

Dokumentus prašome siųsti: 

El. paštas: draugija@pianistas.lt   /mokyt. J.Lapienytė  telef. +370 613 18686/ 

 

 Pasirodymo įrašo įkėlimas: 

Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, įkeliamas 
video įrašas.  

Skiltyje PAVADINIMAS rašyti: kompozitoriaus vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą. 

Skiltyje APRAŠYMAS rašyti: atlikėjo vardą, pavardę, mokytojo pavardę, mokyklos pavadinimą. 

Įrašo matomumas – viešas. 
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             Video techniniai reikalavimai: 

Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas horizontalia kamera, stabiliai ją laikant; 

Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas; 

Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis. 

 

5. Konkurso organizacinis komitetas: 
 

Konkurso direktorius - M.Labanauskas,  Kauno 1 -osios muzikos mokyklos direktorius. 

Organizacinio komiteto pirmininkė -  J.Žemaitytė,  Kauno 1-osios MM fortepijono jaunesnių klasių vadovė, 
mokytoja ekspertė. 

Meno vadovė – R.Rimkienė,  Kauno 1-osios MM fortepijono mokytoja metodininkė. 

Koordinatorė - J.Lapienytė,  Kauno 1-osios MM fortepijono mokytoja metodininkė. 

 

 

 

 

 


