
 

 

IV Lietuvos jaunųjų pianistų etiudų konkursas 

 

 

                     

 

 

 

 

 

N u o s t a t a i 
 

Konkurso tikslas – skatinti muzikos mokyklų pedagogų, moksleivių, jų tėvų ir muzikinės 
akademinės bendruomenės ryšius, plėsti moksleivių  muzikavimo galimybes, nuosekliai ir 
profesionaliai ugdant fortepijoninės technikos įgūdžius. 

Konkurso uždaviniai: 

 Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant geresnių rezultatų. 

 Lavinti moksleivių meninius gebėjimus, turtinti koncertinę sceninę patirtį. 
Konkursas rengiamas kas dvejus metus. 

 

Laikas ir vieta 

Konkursas vyks 2020 m. vasario 8 d. Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra“ salėje (Taikos g. 47, 

„Sietuvos“ progimnazija, Vilnius).  

Informacija apie registraciją, repeticijas ir konkurso eigą bus paskelbta MM ,,Lyra“ internetinėje 

svetainėje adresu www.lyramm.lt 

Konkurso tvarka 

Kviečiami dalyvauti muzikos mokyklų ir kitų neformalaus ugdymo įstaigų I – IV klasių moksleiviai. 

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizacinis 
komitetas. 

Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

Patvirtinta 
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 
direktoriaus 2019-09-19 
įsakymu Nr. V-25 

 
    



Konkurso sąlygos 

Konkurse mintinai atliekami du kūriniai: 

1) Privalomas etiudas (gaidas galima rasti mokyklos internetinėje svetainėje www.lyramm.lt) 

 A grupė    I klasė     L.Schytte. Etiudas op. 160 Nr. 3 

 B grupė    II klasė    L.Schytte. Etiudas op. 94 Nr. 3 

 C grupė    III klasė   L.Schytte. Etiudas op. 107 Nr. 10 

 D grupė    IV klasė   A. Loeschhorn. Etiudas op. 169 Nr. 4 

2) Laisvai pasirinkta pjesė. 

                             

Apdovanojimai 

Visi konkurso dalyviai ir mokytojai bus apdovanojami konkurso padėkos raštais. 

Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami laureatų bei diplomantų diplomais, suvenyrais.  

 

    Anketų pateikimo tvarka 

Konkurso dalyvių anketos ir mokesčio patvirtinimai priimami iki 2019 m. gruodžio 23 d. 

Konkurso dalyvio mokestis – 15 eurų. 

SVARBU! Pervedant mokestį mokėjimo paskirtyje parašykite: Parama Vilniaus muzikos mokyklos 

„Lyra“ konkursui „Mažieji virtuozai“ ir konkurso dalyvio vardą, pavardę. 

Mokestį pervesti į AB Luminor banką, sąskaitos Nr. LT68 4010 0424 0395 1807, gavėjas BĮ 

„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

Užpildytas anketas ir mokesčio patvirtinimą siųsti el. paštu maziejivirtuozai@gmail.com 

 

                       Konkurso organizatoriai 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“. 

Konkurso kuratorius – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius Gintautas Smolskas 

Konkurso koordinatoriai: 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Subačius 

Fortepijono specializacijos kuratorė mokytoja ekspertė Snieguolė Jogėlienė tel.: +370 659 90374 

Fortepijono specializacijos mokytoja metodininkė Rasa Kulikauskienė tel.: +370 672 10171 

Fortepijono specializacijos mokytoja metodininkė Daiva Valackienė 

mailto:maziejivirtuozai@gmail.com

