
PATVIRTINTA 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos 

mokyklos direktoriaus  

2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymu  Nr. V-44 

 

III RESPUBLIKINIS PIANISTŲ KONKURSAS „CRESCENDO“ 

NUOSTATAI 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 Lavinti fortepijonu skambinančių mokinių meninę saviraišką, muzikinius gebėjimus. 

 Ugdyti jaunųjų atlikėjų meistriškumą, turtinti sceninę – koncertinę praktiką. 

 Puoselėti baroko, klasicizmo ir kitų epochų muzikos atlikimo tradicijas. 

 Skatinti Respublikos pedagogų bendradarbiavimą. Sudaryti galimybes 

fortepijono   mokytojams dalintis patirtimi ir tobulinti profesines kompetencijas. 

 

BENDROS SĄLYGOS 

 Konkursas vyks 2021 m. lapkričio 26 d., nuotoliniu būdu Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykloje,  Statybininkų pr. 5.  

 Konkurse gali dalyvauti Lietuvos (meno) muzikos mokyklų mokiniai arba 

savarankiškai    pasirengę pianistai. 

 Vertinimo komisiją kviečia organizatoriai. 

 Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

 

AMŽIAUS GRUPĖS 

 A 2013 m. ir anksčiau. 

 B 2011, 2012 m. 

 C 2009, 2010 m. 

 D 2006, 2007, 2008 m. 

 E 2003, 2004, 2005 m. 

 

PROGRAMA 

 

Dalyviai atlieka: 

 Baroko arba Klasicizmo epochos kūrinį(-ius). 

 Laisvai pasirinktą kūrinį(-ius). 

 Programos trukmė: 

A – iki 5 min.  

B – iki 6 min. 

 C – iki 8 min.  

D – iki 10 min. 

E – iki 12 min. 

 

 Viršijus programos trukmę, komisija turi teisę nevertinti pasirodymo. 

 

 

 



APDOVANOJIMAI 

 

 Konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais, laimėtojams bus suteikti konkurso    

laureato arba diplomanto vardai. 

 

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 

 Paraiškos priimamos iki 2021 m. lapkričio 7 dienos. 

 Dalyvio paraišką, mokėjimo kvito kopiją, atliktų kūrinių vaizdo įrašą siųsti elektroniniu paštu: 

kacinskokonkursas@gmail.com 

 Kūrinių vaizdo įrašas turi atitikti šiuos reikalavimus:  

a) Dalyviai pateikia vieną  pilnai atliktų kūrinių vaizdo įrašą, nufilmuotą nuo pradžios iki 

pabaigos – be montažo ir sustojimų. Įrašas turi būti ne senesnis nei 2021 m. 

       b) Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, nejudančia horizontalia kamera.                           

       c) Koncertinė dalyvio apranga. 

       d) Savo vaizdo pasirodymą  dalyvis patalpina asmeninėje „YouTube“ platformoje. 

       e) Vaizdo įrašas turi būti viešas („Public“). 

       f) Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje įrašomi atliekamų kūrinių autoriai (originalo kalba) 

ir tikslūs kūrinių pavadinimai. Taip pat, įrašo apraše nurodomas atlikėjo vardas, pavardė, 

grupė. 

 

 Dalyvio mokestis – 8 eurai sumokamas pavedimu: 

Gavėjas: Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla  

 Įmonės kodas: 190453866 

Gavėjo bankas: AB ŠIAULIŲ BANKAS Klaipėdos filialas     

Gavėjo sąskaita: LT097180500002142343 EUR 

Mokėjimo paskirtis: dalyvio vardas, pavardė, konkursui „Crescendo” 

Neatvykus mokestis negrąžinamas. 

 

 

Konkurso organizatoriai: 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos Direktorė Jolita Šlajienė, 

Fortepijono skyriaus Metodinės grupės pirmininkė Vilija Kneižienė, 

Mokytojos Vilija Revutienė, Rasa Baranauskienė, Edita Ambrozaitienė, Edita Vaitkūnienė. 

 

Koordinatorės: 

Vilija Revutienė – 8 676 34736 

Rasa Baranauskienė – 8 683 92777 

 

Visa renginio informacija talpinama mokyklos internetiniame puslapyje:  

http://www.jkacinsko.lt/  

ir socialinio tinklo Facebook  paskyroje: 

https://www.facebook.com/Klaipedoskacinskomuzikosmokykla/ 

 

Organizatoriai turi teisę platinti audio, video ir foto      medžiagą.  Dalyviai, pareiškę norą dalyvauti  

konkurse, sutinka, kad jų asmens duomenys – vardas ir pavardė, be atskiro sutikimo būtų skelbiami 

viešai. 

__________________ 
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