
PATVIRTINTA 

Kauno 1-osios muzikos mokyklos 

Direktoriaus Mindaugo Labanausko 

2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1.3-V-37 

 

II-ASIS RESPUBLIKINIS ANTROJO INSTRUMENTO (FORTEPIJONO)  

PROGRAMINĖS PJESĖS FESTIVALIS  

„MUZIKA VIENIJA“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

       Nuostatai reglamentuoja festivalio tikslą ir uždavinius, organizatorius ir rengėjus, vietą ir laiką, 

festivalio sąlygas, programą, apdovanojimų tvarką, festivalio dalyvių paraiškų pateikimo tvarką. 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAS 

Festivalio tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir iniciatyvumą atskleidžiant savo gebėjimus groti 

papildomu muzikos instrumentu. 

Festivalio uždaviniai:  

Ugdyti mokinių artistiškumą, meninius gebėjimus, skatinti koncertinę patirtį. 

Plėtoti dalykinius ryšius ir skatinti kelių muzikos mokyklų bendradarbiavimo tradicijas. 

Suburti papildomo fortepijono mokytojus dalytis gerąja patirtimi ir ugdyti pedagoginę kompetenciją.  

III.  ORGANIZATORIAI  

 

Kauno 1-oji muzikos mokykla, adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas 

El. paštas: info@pirmamuzikos.lt   

Direktorius Mindaugas Labanauskas 

 

Kauno rajono meno mokykla, adresas Vytauto g. 54, Garliava LT-53259 

Tel. 8 37 552237; el. paštas info@garliavamm.lt 

Direktorius Gintaras Vilčiauskas 

 

IV. VIETA IR LAIKAS 

 

Festivalis vyks 2023 balandžio 26 dieną, Kauno 1-osios muzikos mokyklos G. Kuprevičiaus 

koncertų salėje (adresu J. Gruodžio g. 25, Kaunas). Dalyvių registracija nuo 14.30 val., festivalio 

pradžia 16.00 val. 

V. FESTIVALIO DALYVIAI 

Muzikos ir meno mokyklų mokiniai, kuriems fortepijonas yra antrasis muzikos instrumentas. 

Festivalyje gali dalyvauti solistai ir fortepijoniniai ansambliai. 
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VI.  FESTIVALIO SĄLYGOS 

Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą programinę pjesę, kurios trukmė iki 5 min.  

Solistai kūrinį atlieka mintinai, ansambliai gali groti mintinai arba iš natų.  

Visi festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.  

Atsiųsdami paraišką, festivalio dalyviai sutinka būti fotografuojami/filmuojami medžiagą talpinant 

oficialiuose festivalį organizuojančių ir jame dalyvaujančių mokyklų interneto puslapiuose.  

 

VII. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 

Dalyvių paraiškos priimamos el. paštu: muzikavienijafestivalis@gmail.com  

Festivalyje norintys dalyvauti asmenys iki balandžio 8 dienos turi atsiųsti nurodytu festivalio el. 

paštu duomenis apie pretenduojančius dalyvauti mokinius. Laiške nurodyti: dalyvio vardą, pavardę, 

mokyklą, antrojo instrumento (fortepijono) mokytojo vardą ir pavardę, klasę ir šalia būtinai nurodyti 

mokymosi groti papildomu instrumentu metus (pvz. 4 klasė, 2-ieji mokymosi groti fortepijonu 

metai), originalo kalba nurodyti atliekamo kūrinio kompozitoriaus pilną vardą ir pavardę, kūrinio 

pavadinimą (originalo ir lietuvių kalbomis).  

Festivalio kuratorės: 

Rasa Derbutienė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Iveta Budnikienė – Kauno rajono meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Festivalio koordinatorės: 

Kauno rajono meno mokyklos fortepijono vyr. mokytoja Goda Palskytė-Mineikienė, mob. tel. +370 

693 37121, el. paštas: muzikavienijafestivalis@gmail.com   

Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja, vyr. akompaniatorė Silvija Jermakovaitė, 

mob. tel. +370 646 21412, el. paštas: muzikavienijafestivalis@gmail.com   
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