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VI DAINIAUS TRINKŪNO VAIKŲ IR JAUNIMO KAMERINIO MUZIKAVIMO 

FESTIVALIO NUOSTATAI  

 

I. TIKSLAS 

1. Atskleisti jaunuosius talentus, plėtoti muzikuojančių vaikų saviraišką ir 

kūrybiškumą. 

II.  UŽDAVINIAI 

2. Pagerbti įžymaus Lietuvos visuomenės kultūros veikėjo, pianisto, kamerinės 

muzikos atlikėjo, pedagogo, dainų švenčių puoselėtojo D. Trinkūno atminimą. 

3. Puoselėti mokyklinio amžiaus vaikų kamerinio muzikavimo tradicijas, skatinant 

kamerinio muzikavimo įvairovę. 

4. Plėtoti šalies muzikos ir meno mokyklų mokinių ir mokytojų kūrybinį 

bendradarbiavimą, mokytojų profesinės patirties sklaidą. 

III. DALYVIAI 

5. Šalies  muzikos ir meno mokyklų mokiniai. Ansamblio dalyviai – vienos arba 

skirtingų mokyklų mokiniai. Mokytojas negali būti ansamblio dalyvis. 

IV. LAIKAS IR VIETA 

6. VI Dainiaus Trinkūno festivalis vyks 2022 m. kovo 19 d. (šeštadienį) Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos II rūmų Kamerinėje salėje (Tilto g. 16, Vilnius). Tiksli festivalio 

dienotvarkė bus paskelbta 2022 m. kovo 12 d. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ internetinėje svetainėje: https://liepaites.lt. 

V. ANSAMBLIŲ KATEGORIJOS 

7. Fortepijoninių ansamblių kategorija. Dalyvauja fortepijoniniai 2-3-atlikėjų 

ansambliai. Kūriniai atliekami vienu fortepijonu. 

8. Kamerinių ansamblių kategorija. Dalyvauja įvairios sudėties instrumentiniai ir 

vokaliniai-instrumentiniai ansambliai, ne mažiau kaip trys atlikėjai. 

9. Abiejų kategorijų ansambliai skirstomi į tris amžiaus grupes pagal ansamblio 

dalyvių daugumos klasę, o fortepijoniniame duete –  pagal jaunesnio dalyvio klasę: A grupė - 

I–IV, B grupė - V–VIII, C grupė - IX–XII klasių mokiniai. 
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VI. PROGRAMA 

10. Atliekami du skirtingų charakterių laisvai pasirenkami kūriniai. Pageidautina 

atlikti lietuvių kompozitorių kūrinį (-ius). 

11. Kūriniai gali būti originalūs ir aranžuoti. Negalima naudoti fonogramų. 

Programa atliekama akustiškai, nenaudojant įgarsinimo aparatūros. 

12. Programos trukmė A grupės dalyviams – iki 5 minučių, B ir C grupės 

dalyviams – iki 8 minučių. Kūriniai atliekami iš gaidų arba atmintinai. 
 

VII. DALYVIŲ PARAIŠKOS 

13. Festivalio dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 01 d. Dalyvio 

paraišką sudaro užpildyta dalyvių anketa ir sumokėtas mokestis. Užpildytą anketą ir 

mokėjimo patvirtinimą prašome siųsti viename laiške el. paštu: rastine@liepaites.vilnius.lm.lt. 
 

VIII. DALYVIO MOKESTIS 

14. Vieno ansamblio dalyvio mokestis, kai ansamblyje du dalyviai – 10 Eur, kai 

ansamblyje trys ir daugiau dalyvių – 15 Eur. Mokestis sumokamas iki 2022 m. kovo 1 d. į 

sąskaitą:  

Gavėjas BĮ „Skaitlis“ 

Įmonės kodas 300035837 

Banko sąskaita LT 74 4010 0424 0393 1814 

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius 

Kodas 304870069 

15. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: „Liepaitės, Trinkūno festivalis ir 

dalyvių pavardės“. 
 

IX. APDOVANOJIMAI, PRIZAI 

16. Festivalio dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais. Kiekvienoje 

amžiaus grupėje organizatorių sudaryta komisija atrinks nominacijų laimėtojus. Kiekvienoje 

kategorijoje bus skirta viena nominacija „Geriausiam ansambliui“. 

 

X. ORGANIZATORIAI 

17. Festivalį organizuoja Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“. 

18. Festivalio kuratorės – mokyklos direktorė Edita Jaraminienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Bereščanskaja, Aušra Šikšnelienė, Eglė Kasteckaitė 

(kontaktinis tel. +370 655 06551). 

19. Festivalio koordinatorės – Fortepijono mokytojų ir koncertmeisterių metodinės 

grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė Sigita Dūdėnienė (tel. nr.: +370 612 87017), 

Instrumentų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė Jūratė Staškienė 

(tel. nr.: +370 686 17207), Balso lavinimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja 

ekspertė Gintarė Skerytė (tel. nr.: +370 685 85457). 

20. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę riboti festivalio dalyvių skaičių. 

21. Festivalio organizatoriai pasilieka visas teises į festivalio koncerto audio ir 

video įrašus, radijo ir TV transliacijas bei publikacijas (straipsnius, recenzijas, nuotraukas ir 

pan.) spaudoje be atlygio festivalio dalyviams neribotam laikui. Festivalio aprašymas ir 

nuotraukos bus skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje https://liepaites.lt bei Facebook 

paskyroje https://www.facebook.com/liepaites. 
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