
 

,,VII Šiaulių fortepijoninių duetų festivalis 2018“ 

 
JAUNŲJŲ FORTEPIJONINIŲ DUETŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 

Programa jauniesiems konkursantams 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Jaunųjų fortepijoninių duetų konkursas yra tarptautinio ,,VII Šiaulių fortepijoninių duetų 

festivalio“ sudedamoji dalis. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja jaunųjų fortepijoninių duetų konkurso tikslus, dalyvius, repertuarą,  

pasirodymų eigą, vertinimą ir apdovanojimus. 

3. Renginį organizuoja VšĮ „Bendruomenės veiklos projektai“. Projekto vadovas – 

RimantasVingras, e. p. rvpifas@yahoo.com. 

4. Renginį koordinuoja Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija (P. Višinskio g. 35, Šiauliai,  

e. p. rastine@sondeckis.lt). Iškilus klausimams, skambinti mokytojai ekspertei Marijai Kaubrienei 

tel. 861 120 895. 
 

II. Tikslas ir uždaviniai 

5. Skatinti mokinių saviraišką per meninę veiklą.  

6. Atskleisti jauniesiems atlikėjams muzikavimo kartu džiaugsmą ir partnerystės vertę. 

7. Skatinti muzikos pedagogų bendradarbiavimą. 

 

III. Jaunųjų fortepijoninių duetų konkurso sąlygos 

8. Jaunųjų fortepijoninių duetų konkursą sudaro dvi dalys: konkursinė programa ir nekonkursinė  

programa.  

9. Konkursinės programos dalyvių pasirodymą vertins komisija, nekonkursinės programos 

pasirodymai nebus vertinami.  

10. Konkurso dalyviai pasirenka, kurioje programoje nori dalyvauti ir tai nurodo dalyvio paraiškos  

formoje.  

11. Tuo atveju, jei duetas norėtų dalyvauti abiejose programose, atlikti tų pačių kūrinių 

konkursinėje ir nekonkursinėje programoje nebus galima. 

12. Konkurso dalyviai skirstomi į tokias grupes: 

 

Grupė Dalyvių amžius Programos trukmė 

Konkursinė programa 

A Iki 11 metų imtinai 
Iki 6 minučių 

 

B 
12–14 metų imtinai 

 

Iki 9 minučių 

 

C 
15–18 metų imtinai 

 

Iki 13 minučių 

 

 

D 

 

Suaugusiojo (pvz., mokytojo, vieno 

iš tėvų) ir vaiko duetas  

 

Programos trukmė nustatoma pagal vaiko amžių ir 

atitinka A, B ir C grupėse nurodytas trukmes 

 

Nekonkursinė programa 

Visos amžiaus grupės Iki 10 minučių 
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13. Jei konkursinėje programoje dalyvaujančio fortepijoninio dueto nariai yra iš skirtingų amžiaus 

grupių (pvz., vienas atlikėjas yra aštuonerių, o kitas – šešiolikos metų), grupė bus nustatoma pagal 

ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį. 

14. Nekonkursiniuose pasirodymuose gali dalyvauti vaikų fortepijoniniai duetai, suaugusiojo ir 

vaiko fortepijoniniai duetai arba dviejų mokytojų fortepijoniniai duetai.  

15. Abiejose programose gali dalyvauti fortepijoniniai duetai, programą atliekantys vienu arba  

dviem fortepijonais. 

 

IV. Repertuaras 

16. Konkursinės programos dalyviai komisijos vertinimui turi pateikti du skirtingo charakterio 

kūrinius. 

17. Nekonkursinės programos dalyviai gali atlikti vieną ar kelis laisvai pasirinktus kūrinius. 

18. Kūriniai gali būti atliekami iš natų. 

 

V. Jaunųjų fortepijoninių duetų konkurso vertinimas ir apdovanojimai 

19. Konkursinės programos dalyvių pasirodymą vertins komisija. Komisija bus paskelbta prieš 

konkurso pradžią. 

20. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

21. Visi konkursinės programos dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais. 

22. Kiekvienos konkursinės programos grupės (A, B, C, D) nugalėtojai apdovanojami laureatų 

diplomais. 

23. Konkursinės programos nugalėtojams bus suteikta galimybė pasirodyti baigiamajame VII 

fortepijoninių duetų festivalio koncerte, kuris vyks 2018 m. kovo 17 d. „Polifonijos“ salėje, Aušros 

al. 15, Šiauliai. 

24. Visi nekonkursinės programos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

VI. Renginio vieta ir laikas 

25. Jaunųjų fortepijoninių duetų konkursinė programa vyks 2018 m. kovo 15 d. Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijoje, P. Višinskio g. 23, Šiauliai. 

26. Nekonkursiniai pasirodymai vyks 2018 m. kovo 16 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų  

gimnazijoje, P. Višinskio g. 23, Šiauliai. 

27. Renginio darbotvarkė, pasirodymų bei repeticijų tvarkaraštis bus paskelbtas Šiaulių 

savivaldybės ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos tinklalapiuose nuo 2018 m. kovo 5 d.  

28. Dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai. 

 

VII. Paraiškų teikimo tvarka 

29. Jaunųjų fortepijoninių duetų konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 19 d.  

elektroniniu paštu rastine@sondeckis.lt. 

30. Kartu su paraiška reikia atsiųsti jaunųjų fortepijoninių duetų konkurso dalyvio mokestį 

patvirtinantį dokumentą.  

31. Pateikus paraišką, repertuaro keisti nebus galima. 

 

VIII. Dalyvio mokestis 

32. Jaunųjų fortepijoninių duetų konkurso dalyvio mokestis yra 5 Eur  (penki eurai) vienam 

dalyviui, 10 Eur (dešimt eurų) – duetui. 

33. Neatvykus į renginį dalyvio mokestis negrąžinamas.  

34. Dalyvio mokestį sumokėti mokėjimo pavedimu: 

Gavėjas: VšĮ ,,Bendruomenės pilietinės veiklos projektai“ 

Sąskaitos Nr. LT 08 7044 0600 0233 7848 

Bankas: SEB bankas 

Juridinio asmens kodas 145851946 
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