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III  RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS 

„MUZIKOS GARSAI“ 
 

2022 m. vasario 14-15 d. 
 

NUOSTATAI 
 

Organizatorius: 
III respublikinį jaunųjų pianistų konkursą „Muzikos garsai“ organizuoja Kauno Juozo Naujalio muzikos 
gimnazija. 

 
Vieta ir laikas: 

Konkursas vyks 2022 m. vasario 14-15 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Koncertų salėje. 
Adresas: Kęstučio g. 85, Kaunas. 

 
Dalyviai: 

Konkurse kviečiami dalyvauti jaunieji pianistai, besimokantys vaikų meno ir muzikos mokyklose bei 
gimnazijose. 

 
Kategorijos: 

A – dalyviai, gimę 2013-02-19 ir vėliau (7, 8 metų) 
B – dalyviai, gimę nuo 2011-02-18 iki 2013-02-19 (9, 10 metų) 
C – dalyviai, gimę nuo 2009-02-18 iki 2011-02-19 (11, 12 metų) 
D – dalyviai, gimę nuo 2006-02-18 iki 2009-02-19 (13, 14, 15 metų) 
 

Programa: 
A, B, C kategorijos   D kategorija 
1. Baroko epochos kūrinys  1. Klasicizmo epochos stambios formos kūrinys 
2. Etiudas arba virtuozinė pjesė 2. Etiudas arba virtuozinė pjesė 
3. Laisvai pasirinktas kūrinys  3. Laisvai pasirinktas kūrinys 

 
Paraiškos: 

 Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. sausio 10 d. 
 Norintys dalyvauti konkurse turi atsiųsti nustatytos formos anketą ir mokesčio apmokėjimo 

dokumento kopiją elektroninio pašto adresu rasa.rinkeviciute@nmg.lt 
 Konkurso dalyvio mokestis - 30 Eur. 

Nurodyto dydžio dalyvio mokestis turi būti pervestas į šią sąskaitą: 
Gavėjas: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 
a/s LT117300010002231052 
AB „Swedbank“ 
banko kodas 73000 
(nurodyti: konkursui „Muzikos garsai“, dalyvio vardas, pavardė ir kategorija) 



 Mokestį pervedantis dalyvis pats sumoka visus su tuo susijusius banko mokesčius. 
 Konkurso dalyviai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
 Už kelionę, apgyvendinimą ir maitinimą atsako bei su tuo susijusiomis išlaidomis rūpinasi patys 

dalyviai. 
 

Konkurso tvarka: 
 Konkurso nuostatus ir dalyvio anketą galima rasti Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 

interneto puslapyje adresu: www.nmg.lt 
 Visa informacija apie konkurso eigą, dalyvių registraciją ir repeticijas bus skelbiama Kauno Juozo 

Naujalio muzikos gimnazijos interneto puslapyje adresu: www.nmg.lt pasibaigus paraiškų teikimo 
terminui. 

 Pasirodymų eilės tvarka nustatoma pagal dalyvio gimimo datą nuo jauniausio iki vyriausio. 
 Kūrinių atlikimo eilės tvarka pasirenkama laisvai. Visi kūriniai turi būti atliekami atmintinai. 
 Programą galima pakeisti iki galutinės paraiškų teikimo datos - 2020 m. sausio 10 d. 
 Dalyvių pasirodymus vertins konkurso vertinimo komisija, kurios sudėtis bus paskelbta prieš 

konkurso pradžią. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 
 Visiems konkurso dalyviams bus įteikti dalyvio diplomai.  
 Konkurso nugalėtojams bus skiriami laureatų ir diplomantų vardai, įteikti diplomai ir prizai. 

Vertinimo komisijos sprendimu gali būti skiriami specialūs prizai.  
 Vertinimo komisijos atrinkti konkurso nugalėtojai privalo dalyvauti baigiamajame koncerte. 
 Konkurso organizatoriai pasilieka teisę įrašyti, fotografuoti, filmuoti konkurso dalyvius bei jų 

pasirodymus ir šią medžiagą savo nuožiūra naudoti nekomerciniais tikslais be apmokėjimo 
konkurso dalyviams. 

 
Papildoma informacija dėl COVID-19 epideminės situacijos: 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos veikla ir joje vykstantys renginiai organizuojami 
vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų 
vadovo teisės aktais. 

Susiklosčius nepalankiai COVID-19 epideminei situacijai, konkursas gali būti perkeltas į nuotolinę 
erdvę. Tokiu atveju nuotolinio konkurso data būtų perkeliama į 2022 m. kovo mėn. 18 d., suteikiant mėnesį 
laiko dalyviams padaryti tinkamą konkurso programos video įrašą.  

Esant reikalui, informacija apie COVID-19 epideminės situacijos įtakotus konkurso sąlygų ir tvarkos 
pakeitimus bus skelbiama 2022 m. sausio mėn. pabaigoje Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos interneto 
puslapyje adresu: www.nmg.lt 
 
Koordinatorė 

Rasa Rinkevičiūtė, tel.:  +370 699 19033, el. paštas: rasa.rinkeviciute@nmg.lt 
______________________________ 

  


