
PATVIRTINTA  

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio  

menų mokyklos direktoriaus 

2018-05-30 įsakymu Nr. V-55 

 

3-ioji tarptautinė Rimvydo Žigaičio vardo vaikų ir jaunimo  

kamerinės muzikos savaitė 
 

N U O S T A T A I  

 
Tikslas – pagerbti ir įamžinti šviesaus atminimo Kazlų Rūdoje prieš 85-erius metus spalio 9 dieną 

gimusio, Kazlų Rūdos garbės piliečio, kompozitoriaus, profesoriaus Rimvydo Žigaičio atminimą.  

Skatinti jaunųjų muzikų profesinį tobulėjimą, visuomenės domėjimąsi profesionaliąja muzika. 

Skleisti gerąją patirtį, bendradarbiavimą, tarpusavio tobulėjimą, taip pat skatinti Tarptautinę 

draugystę ir bendradarbiavimą pasidalinant patirtimi ir literatūra. 

 

Uždaviniai :  

1. Plėsti muzikos ir meno mokyklų tarptautinį benrdradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi; 

2. Sudaryti galimybę jauniems talentingiems muzikantams tobulėti, pasitikrinti savo gebėjimus; 

3. Ugdyti jaunųjų talentų sceninę patirtį, gilesnį nacionalinės ir internacionalinės kultūros paveldo 

suvokimą. 

 

Struktūra: 

 

3-iosios tarptautinės Rimvydo Žigaičio vardo vaikų ir jaunimo kamerinės muzikos savaitės (toliau 

tekste – Kamerinės muzikos savaitė)  programą sudaro: 

1) FESTIVALIS 

2) MEISTRIŠKUMO KURSAI (atviros profesinės pamokos) 

3) KONKURSAS 

 

Organizatoriai: 

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla; 

VŠĮ „Sol artis“. 

Projekto vadovas – mokyklos direktorė Virginija Savickė-Makūnienė 

 

Darbotvarkė: 

 

1 -oji diena: 

2018 m. spalio 25 d. (ketvirtadienis) 

• Kamerinės muzikos savaitės ATIDARYMO KONCERTAS. Koncertuoja dainininkas 

Liudas Mikalauskas ir pristato R.Žigaičio kūrybą. 

• Kamerinės muzikos savaitės FESTIVALIS. Festivalio dalyvių lietuviškos muzikos 

koncertas. 

 

2 -oji diena: 

2018 m. spalio 26 d. (penktadienis) 

• Kamerinės muzikos savaitės MEISTRIŠKUMO KURSAI  pas pasirinktus Lietuvos muzikos 

pedagogus (sąrašas bus pateiktas vėliau). Pasirenkamos specialybės - dainavimas, 

fortepijonas, styginiai ir  pučiamieji instrumentai, kamerinės muzikos atlikimas.  



 

3 -ioji diena: 

2018 m. spalio 27 d. (šeštadienis) 

• Kamerinės muzikos savaitės  KONKURSAS. Konkurso dalyvių perklausos pagal amžiaus 

grupes ir kategorijas. 

• KONKURSO laureatų ir komisijos narių BAIGIAMASIS KONCERTAS.  

 

Vieta: 

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla, Vytauto g. 26, Kazlų Rūda. 

Tel./faks. (+370 343) 95436 

 

Sąlygos: 

 

Dalyvauti Kamerinėje muzikos savaitėje kviečiami įvairaus amžiaus vaikai ir jaunimas: muzikos, 

menų mokyklų ugdytiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais, dainuojantys, 

akomponuojantys. 

 

Reikalavimai FESTIVALIO programai: 

Festivalio dalyviai paruošia vieną kūrinį – kompozitoriaus Rimvydo Žigaičio arba kito Lietuvos 

kompozitoriaus. Festivalio dalyvis gali dalyvauti ir konkurse pagal konkurso sąlygas.  

 

Festivalio dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi. 

 

Reikalavimai KONKURSO programai ir dalyvių grupės bei kategorijos: 

Grupės  Amžius  Programos reikalavimai 

 

Programos 

trukmė 

A  dalyviai gimę 2008-01-01 ir 

vėliau 

2 skirtingo laikmečio ir charakterio kūriniai. Iki 5 min. 

B  dalyviai gimę 2003-01-01 ir 

vėliau 

2 arba 3 kūriniai;  

Kai atliekami  2 kūriniai, rekomenduojama 

stambi forma arba polifonija. 

Nuo 7 iki 

10 min. 

C  dalyviai gimę 1999-01-01 ir 

vėliau 

2 arba 3 kūriniai;  

Kai atliekami  2 kūriniai, rekomenduojama 

stambi forma arba polifonija. 

Nuo 10 iki 

15 min.  

 

Pastaba: R. Žigaičio arba kito lietuvių kompozitoriaus kūrinys KONKURSO programoje - būtų 

privalumas. 

 

KONKURSAS skirstomas į dvi kategorijas: solistai ir ansambliai iki 6 dalyvių.  

 

Konkurso žiuri ir vertinimas 

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri. Žiuri nariai – atlikėjo ir mokytojo eksperto, 

metodininko statusą turintys profesionalūs muzikantai. Žiuri sprendimai galutiniai ir 

neapskundžiami. 

Konkurso vertinimo kriterijus – vaiko ar jaunuolio meistriškumo atitikimas jo amžiui. 

 

Apdovanojimai  

 

FESTIVALIO dalyviai apdovanojami kamerinės muzikos savaitės dalyvio diplomais, mokytojai 

pagerbiami padėkos raštais.  

KONKURSO dalyviai apdovanojami laureato diplomais, diplomais ir specialių nominacijų 

diplomais bei atminimo dovanėlėmis, mokytojai pagerbiami padėkos raštais. 

 



 

Kita 

 

MEISTRIŠKUMO KURSŲ dalyviams atlikėjams išduodami kamerinės muzikos savaitės 

meistriškumo kursų aktyvaus dalyvio pažymėjimai, mokytojams išduodami kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai.  

 

Mokestis 

 

Už KONKURSĄ solisto kategorijoje ir MEISTRIŠKUMO KURSUS – 10 Eur, už FESTIVALĮ ir 

KONKURSĄ ansamblio kategorijoje, kiekvienam konkurso ansamblio nariui – 5 Eur. 

MEISTRIŠKUMO KURSŲ stebėjimo mokestis – 5 Eur. 

Mokestis mokamas: 

Viešoji įstaiga „Sol artis“, 

Atsisk. sąskaita LT347300010137388595 

Paskirtyje nurodyti „už 3-ąjį R. Žigaičio vardo renginį, konkurso mokestis“ arba „už 3-ąjį R. 

Žigaičio vardo renginį, festivalio mokestis“, arba „už 3-ąjį R. Žigaičio vardo renginį, meistriškumo 

kursai mokestis“, arba „už 3-ąjį R. Žigaičio vardo renginį, meistriškumo kursų stebėjimo mokestis“  

priklausomai kur – festivalyje, konkurse, meistriškumo kursuose ar jų stebėjime dalyvauja mokinys 

ar mokytojas.  Būtina pažymėti dalyvio vardą ir pavardę. 

 

Telefonas pasiteiravimui dėl mokesčio +370 655 06551 arba +370 682 15787. Prašymas mokėti 

banko pavedimu. 

 

Paraiškų laukiame iki 2018 m. spalio 5 d. adresu krmuzikosm@gmail.com arba 

virgamal@gmail.com, 

Mokesčio – iki spalio 5 d.  

Prie paraiškos prašome pridėti dalyvio mokestį patvirtintą banko išrašo dokumentą 

Telefonas pasiteirauti dėl dalyvavimo +370 682 15787 

 

Pridedama:  

1 priedas – rekomenduojamas festivalio repertuaras (tik Lietuvos muzikos, meno mokykloms), 

2 priedas – dalyvio anketa. 
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 1 priedas 

REKOMENDUOJAMAS  R. ŽIGAIČIO KŪRINIŲ REPERTUARAS 

 

Visi kūriniai  yra mokyklos bibliotekoje, atsiųsime, jei dalyvausite. Jei turite kitų kūrinių, būsime 

dėkingi, jei pasidalinsite. 

 

Pianistams:  

• „Mažasis rondo“ (Jaunojo pianisto I d.); 

• „Į mokyklą“, 

• „Šokis“, 

• „Pasivaikščiojimas“, 

• „Susimąstymas“ (R.Žigaitis „Vaikiškos pjesės fortepijonui“. 

Jauniesiems koncertmeisteriams: 

• „Skrido uodas“, 

• „Šalia kelio“, 

• „Bėga zuikis pievele“, 

• „Bū-bū aš jaučiukas“ (Algis Gricius „Grok, žiogeli, smuikeliu“) 

o Ilustratorius konkurse nedalyvauja 

Klarnetistams (ir jauniesiems koncertmeisteriams):  

• „Maršas“, 

• „Maža baladė“, 

• „Žaidimas“ (R.Žigaitis „Trys pjesės klarnetui ir fortepijonui“) 

o Dalyvauti gali abu: koncertmeisteris ir atlikėjas, gali dalyvauti po vieną 

pasirinktinai. 

Smuikui: 

• „Maršas“ (Algis Gricius „Smuikas – mano draugas“) 

o Dalyvauti gali abu: koncertmeisteris ir atlikėjas, gali dalyvauti po vieną 

pasirinktinai. 

Obojui (galima atlikti ir smuiku): 

• „Dainelė“, 

• „Raliavimas“, 

• „Scherzino“ (Rimvydas Žigaitis „Trys pjesės obojui ir fortepijonui“) 

o Dalyvauti gali abu: koncertmeisteris ir atlikėjas, gali dalyvauti po vieną 

pasirinktinai. 

Dainorėliams: 

• „Mūsų duona“, 

• „Oi tu sakal“, 

• „Per Vilniaus miestą“, 

• „Tai skraidžiojo paukštelė“, 

• „Pūtė vėjas“, 

• „Aviža prašė“, 

• „Eina bernelis“, 

• „Žada žvirblis“ (R.Žigaitis „Solo dainos“) 

• „Neturiu aš namelių“.  



2 priedas  

DALYVIO ANKETA 

 

1. Mokymo įstaiga: 

2. Konkurso/ festivalio/ meistriškumo kursų dalyvis (pabraukti) 

3. Amžius.  Festivalio, meistriškumo kursų dalyviams - kiek metų muzikuoja, konkurso dalyviams 

– grupė ir kategorija. 

Vardas, pavardė Festivalio, meistriškumo kursų dalyvio 

kelintus metus muzikuoja; 

Konkurso dalyvio gimimo data, grupė ir 

kategorija. 

Instrumentas 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

4. Programa (festivalio dalyviui – vienas kūrinys. Meistriškumo kursų dalyviui pildyti nereikia). 

Autorius (orginalo kalba) Kūrinio pavadinimas Trukmė  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

5. Dalyvio mokytojas: 

 

6. Koncertmeisteris: 

 


