
                                                                                          PATVIRTINTA 

  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos    

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d.  

  įsakymu Nr. VĮ-231 

 

 

V RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO 

 

„SAULĖTOS GAIDOS“  

 

NUOSTATAI 

 

1. Konkurso tikslai: 

1.1. Ieškoti talentingų jaunųjų atlikėjų. 

1.2. Skatinti jaunųjų atlikėjų saviraišką, kūrybinę iniciatyvą, puoselėti meninį intelektą ir atlikimo 

džiaugsmą. 

1.3. Plėtoti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams 

pasidalinti pedagogine patirtimi. 

 

2. Konkurso organizatorius ir rengėjas – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. 

 

3. Konkursas vyks 2019 m. balandžio 12 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos koncertų 

salėje (P. Višinskio g. 23, Šiauliai). Apie tikslų repeticijų ir pasirodymų laiką bus informuota gavus 

dalyvių paraiškas. 

 

4. Konkurso sąlygos 

4.1. Konkurse kviečiami dalyvauti: 

A – Profesinio ugdymo kategorija – 6–15 metų amžiaus jaunieji pianistai, besimokantys 

specializuoto muzikos ugdymo įstaigose: menų gimnazijose ir menų mokyklose. 

B – Saviraiškinio ugdymo kategorija – 6–15 metų amžiaus jaunieji pianistai, besimokantys 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose: muzikos arba meno mokyklose. 

4.2. Konkurso dalyviai, atsižvelgus į muzikinio ugdymo programą, skirstomi į keturias grupes: 

A grupė – 1-2 klasės 

B grupė – 3-4 klasės 

C grupė – 5-6 klasės 

D grupė – 7-8 klasės 

 

5. Konkurso programa 

5.1. Konkurso dalyviai turi atlikti vieną baroko arba klasicizmo epochos kūrinį. Likusi programos dalis 

pasirenkama laisvai, neviršijant nustatyto laiko. Visi kūriniai atliekami mintinai. 

5.2. Programos trukmė: 

A grupė – iki 4 min.  

B grupė – iki 7 min. 

C grupė – iki 10 min. 

D grupė – iki 13 min. 

 

6. Konkurso dalyvių vertinimas ir apdovanojimai 

6.1. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, kurios narių pavardės bus paskelbtos prieš 

konkurso pradžią. 



6.2. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai gaus padėkas. Laureatai bus apdovanojami laureatų 

diplomais, specialiais prizais, rėmėjų dovanomis. 

6.3. Geriausiai pasirodžiusiam jaunajam pianistui bus įteiktas Grand Prix (kiekvienoje kategorijoje). 

 

7. Paraiškų pateikimo tvarka 

Dalyvių paraiškos pateikiamos iki 2019 m. kovo 10 d. el. pašto adresu meninis.ugdymas@sondeckis.lt    

Siųsdami užpildytą paraišką, el. laiške parašykite ugdymo įstaigą ir dalyvių vardus bei pavardes, 

atsiųskite dalyvių nuotraukas (formatas JPG, ne mažiau 2 Mb). 

 

8. Konkurso dalyvio mokestis 
8.1. Dalyvio mokestis – 20 eurų. Mokėti galima grynais pinigais atvykus į konkursą arba pavedimu: 

gavėjas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, kodas 190968866, sąskaita Nr. 

LT267300010040236255, AB Swedbank, nurodant „Saulėtos gaidos“. 

8.2. Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

Konkurso koordinatorė mokytoja Marija Kaubrienė, tel. 8 611 20 895  
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