
  
 

 

 

ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA 

 IV Respublikinio Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkurso – festivalio 

 

NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 „IV Respublikinio Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkurso – festivalio“ nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, organizatorius ir rengėjus, vietą ir laiką, konkurso 

sąlygas, programą, vertinimo ir apdovanojimų tvarką, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo tvarką. 

 

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 Paminėti Dainių Trinkūną – pianistą, pedagogą, visuomenės veikėją, savo idėjomis ir 

darbais skatinusį puoselėti bendrą Lietuvos muzikinę kultūrą bei gimtąjį miestą Šiaulius. 

 Populiarinti fortepijoninę muziką, atskleisti fortepijono instrumento ugdytinių 

individualumą, atlikėjišką meistriškumą bei jų lyderystės įgūdžius. 

 Skatinti gabių ir talentingų vaikų kūrybiškumą, saviraišką, plėtoti jų meninį akiratį kartu 

suteikiant galimybę įgyti sceninės patirties. 

 Skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio 

profesinio ir meninio lygio.   

 

3. ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI 

 

 Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Trakų g. 39, Šiauliai LT-76290, 

telefono nr. +370 655 91645, el. paštas mm1@muzika.siauliai.lm.lt 

 

4. VIETA IR LAIKAS 

 

 Konkursas –festivalis vyks Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje, 2023 m. vasario 10 d. 

 

5. KONKURSO DALYVIAI IR PROGRAMA 

 

 Konkurse gali dalyvauti muzikos, meno mokyklų ir menų gimnazijų jaunieji pianistai. 

 Konkurso dalyviai kiekvienoje kategorijoje skirstomi į grupes: 
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Saviraiškos ugdymo kategorija (Muzikos ir meno mokyklos) 

 

Grupė Mokymo metai Programos laikas 

A 1-2 Iki 5 min. 

B 3-4 Iki 7 min. 

C 5-6 Iki 9 min. 

D 7-8 Iki 10 min. 

E 1-2 Kryptingas (išplėstinis 

muzikinis ugdymas) 

Iki 11 min. 

F 3-4 Kryptingas (išplėstinis 

muzikinis ugdymas) 

Iki 13 min. 

 

Profesinio ugdymo kategorija (Menų gimnazijos, menų mokyklos) 

 

Grupė Mokymo metai Programos laikas 

A 1-2 Iki 5 min. 

B 3-4 Iki 7 min. 

C 5-6 Iki 9 min. 

D 7-8 Iki 11 min. 

E 9-10 Iki 13 min. 

F 11-12 Iki 15 min. 

 

 

 Konkurso dalyviai atlieka du originalius kūrinius fortepijonui: 

 Baroko arba klasicizmo epochos kūrinį; 

 laisvai pasirinktą kūrinį (pageidautina lietuvių kompozitoriaus). 

 Programa atliekama mintinai. 

 Pakartojimai kūriniuose nebūtini. 

 Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima. 

 Į programą negalima įtraukti muzikos kūrinių, kuriems reikalingas specialus instrumento 

(fortepijono) paruošimas (preparavimas). 

 

6. FESTIVALIO DALYVIAI IR PROGRAMA 

 

 Festivalyje gali dalyvauti muzikos, meno mokyklų ir menų gimnazijų jaunieji pianistai. 

 Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį. 

 

7. KONKURSO - FESTIVALIO DALYVAVIMO SĄLYGOS. PARAIŠKŲ PATEIKIMO 

TVARKA 

  

 Stojamasis konkurso dalyvio mokestis – 5,80 EUR.  

 Festivalio dalyvio mokestis – 5,80 EUR. 

 Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. Konkurso – 

festivalio dalyvio mokestis negrąžinamas. 



 Pateikdami paraišką jūs sutinkate su konkursu – festivaliu susijusios informacijos viešinimu 

įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose. 

 Konkurso dalyvio paraišką pateikti el. paštu: trinkunokonkursas@gmail.com  

 Festivalio dalyvio paraišką pateikti el. paštu: trinkunofestivalis23@gmail.com  

 Konkurso – festivalio dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. sausio 9 d. 

 Konkurso – festivalio dalyvio stojamąjį mokestį pervesti iki 2023 m. sausio 9 d. 

 Gavėjo bankas: Swedbank AB 

 Gavėjo sąskaitos Nr. LT977300010075883738 

 Gavėjas: Šiaulių 1-oji muzikos mokykla. Įmonės kodas 190541145 

 Mokėjimo paskirtis: „Respublikinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkursas – 

festivalis“, dalyvio vardas, pavardė. 

 Konkurso – festivalio nuostatai, paraiškos – anketos forma skelbiami internetinėje svetainėje 

www.muzikosmokykla.mir.lt 

 

8. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

 Konkurso dalyvių pasirodymus vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narių pavardės 

bus skelbiamos prieš konkurso pradžią.  

 Dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus: muzikalumą, artistiškumą, kūrinio atlikimo 

meistriškumą, atlikėjo sceninę kultūrą. 

 Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

 Festivalio dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. 

 Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais, sėkmingai pasirodžiusieji –

diplomais, padėkos raštais. 

 

9 . KONKURSO KOORDINATORĖS: 

 

Kristina Vedeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mob. tel. +370 676 76725 

Neringa Krikščiūnė, fortepijono skyriaus metodinės grupės pirmininkė, mob. tel. +370 657 70854  

Loreta Bubnienė, muzikos instrumento fortepijono metodinės grupės pirmininkė,  

mob. tel. +370 656 98978 
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