
                                                             

 

 

 
I RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ AKORDEONO MUZIKOS 

KONKURSAS „GREITI PIRŠTAI“ 
 

NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Skatinti muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, dalintis kūrybine, profesine patirtimi.  

2. Sudaryti palankias sąlygas moksleiviams muzikuoti, ugdyti sceninę patirtį. 

3. Plėsti grojimo techninių galimybių ribas, kelti muzikos atlikimo meninį lygį.     

4. Lavinti kūrybinę saviraišką, kūrybiškumą, muzikinius gebėjimus. 
 

 

II. LAIKAS IR VIETA 

Konkursas vyks 2018 m. sausio 27 d. 11 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“, Taikos g. 47  

(Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos 3 aukšte).  
 

Registracija – 10.00–10.50 val. 
 

 

III. DALYVIAI IR TVARKA 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono klasės moksleiviai solistai. 
 

2. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes: 

A – 10–12 metų (gimę 2005.01.28 – 2008.01.27) 

B – 13–15 metų (gimę 2002.01.28 – 2005.01.27) 

C – 16–18 metų (gimę 1999.01.28 – 2002.01.27) 
 

3. Konkurso dalyvių pasirodymo tvarką sudaro organizatoriai. 

4. Išsami konkurso programa ir dalyvių pasirodymo tvarka bus paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje 

adresu www.lyramm.lt, likus 2 dienoms iki konkurso. 
 

 

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

1. Dalyviai mintinai atlieka 1 pasirinktą etiudą arba virtuozinę pjesę. 

2. Vieno dalyvio pasirodymo trukmė – nuo 1 iki 4 min. 

3. Stojamasis kiekvieno dalyvio mokestis 5 €. Neatvykus į konkursą mokestis negrąžinamas. 

 SVARBU: pervedant mokestį paskirtyje nurodykite, kad tai yra parama Vilniaus muzikos 

mokyklos „Lyra“ konkursui „Greiti pirštai“ ir konkurso dalyvio vardą, pavardę. 

 MOKESTĮ PERVESTI:  

AB DNB banka, sąskaitos Nr. LT68 4010 0424 0395 1807, gavėjas BĮ „Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita“ 

4. Konkurso dalyvių paraiškas (word formatu arba nuskaitytą) ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą siųsti 

iki 2018 m. sausio 15 d. el. paštu ugdymas@lyra.vilnius.lm.lt 

5. Paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Autoriaus pavardė rašoma originalo kalba. Pjesės pavadinimas 

gali būti pateikiamas originalo kalba, tačiau šalia reikia užrašyti lietuvišką vertimą. Paraiškos forma 

pridedama. 

6. Dalyvio paramos mokestis bus naudojamas konkurso organizavimo išlaidų padengimui ir suvenyrų, skirtų 

konkurso dalyviams bei laureatams pirkimui. 

7. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai. 

Patvirtinta 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

direktoriaus 2017-09-28 

įsakymu Nr. V-29 

 

 

http://www.lyramm.lt/
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V. VERTINIMAS 

Konkurso dalyvių pasirodymus vertina 3 narių komisija, sudaryta iš kompetentingų šalies pedagogų. 

Vertinamas kūrinio sudėtingumas ir techninis išpildymas, instrumento valdymas, muzikalumas ir sceninė 

laikysena. 

Komisijos nariai savo mokinių pasirodymų nevertina. Komisijos vertinimai yra galutiniai ir neskundžiami. 
 

      

VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

1. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

2. Konkurso laureatai bus apdovanoti diplomais ir suvenyrais. 
 

 

VIII. ORGANIZATORIAI 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“: 

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

Festivalio koordinatoriai:  

      direktoriaus pavaduotojas ugdymui vyr. mokytojas Saulius Subačius (tel. 8 675 09946),  

      akordeono spec. kuratorė mokyt. metodininkė Liudmila Vindzberg (tel. 8 600 17474), 

      mokyt. metodininkė Alma Vadeišienė,  

      vyr. mokytoja Nadežda Jacko,  

      mokytoja Asta Žeromskienė,  

      mokytojas Dmitrijs Mihailovs. 

 

Papildoma informacija teikiama mokyklos el. paštu ugdymas@lyra.vilnius.lm.lt   
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