
                                                             

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIO ALBERTO BAIKOS VARDO JAUNŲJŲ AKORDEONININKŲ FESTIVALIS 

„LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ KŪRINIAI“ 

 

NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1.  Propaguoti lietuvių kompozitorių muziką.  

2.  Ugdyti muzikuojančių vaikų meninį skonį. 

3.  Atskleisti mokinių individualius sugebėjimus, plėsti grojimo techninių galimybių ribas, kelti 

     muzikos atlikimo meninį lygį.     

4.  Skatinti kūrybinę saviraišką. 
 

II. LAIKAS IR VIETA 

     Festivalis vyks 2022 m. gruodžio 3 d. 12 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“, Taikos g. 47 

(Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos 3 aukšte).  

     Registracijos pradžia – 11.15 val. 

 

III. DALYVIAI IR TVARKA 

1. Festivalio dalyviai – solistai ir ansambliai – atlieka laisvai pasirinktus lietuvių kompozitorių 

kūrinius. 

2. Galimos įvairios ansamblių sudėtys (duetai, trio, kvartetai ir t.t.). 

3. Vieno festivalio dalyvio (solisto ar ansamblio) pasirodymo trukmė – iki 7 min. 

4. Festivalio dalyvių pasirodymo tvarką nustato organizatoriai. 

5. Išsami festivalio dalyvių pasirodymo tvarka bus paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje 

http://www.lyramm.lt/ , likus 2 dienoms iki renginio pradžios. 

  

 

 

IV. DALYVIŲ PARAIŠKOS IR MOKESTIS 

1. Elektroninę dalyvio paraišką užpildykite paspaudę ant nuorodos 

https://forms.gle/kuuqsyTTep9eVsVu9  iki  2022  m.  lapkričio  23  d.  

2. Dalyviai, pateikę paraišką dalyvauti festivalyje, be atskiro rašto sutinka, kad jų asmens duomenys 

– vardas ir pavardė – būtų skelbiami viešai . 

3. Festivalio solisto mokestis – 6 €. Kiekvienam ansamblio nariui – 4 €. 

4. Solistas, papildomai grojantis ansamblyje, moka tik solisto mokestį. 

5. Pervedant mokestį internetu, prie mokėjimo paskirties įrašykite tekstą: 

Lyra. Parama akordeono festivaliui „Lietuvių kompozitorių kūriniai“. Dalyvio vardas, 

pavardė. 

  Mokestis mokamas: 

AB Luminor bankas,  

sąskaitos Nr. LT 68 4010 0424 0395 1807,  

PATVIRTINTA 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

direktoriaus 2022-09-30 

įsakymu Nr. V-53 

 

 

http://www.lyramm.lt/
https://forms.gle/kuuqsyTTep9eVsVu9


gavėjas BĮ „Skaitlis“ 

6. Paramos pervedimams sąskaitos faktūros neišrašomos. 

7. Paramos mokesčio bankinį patvirtinimą, siųskite el. paštu lyra.mokykla@gmail.com 

8. Dalyvio paramos mokestis bus naudojamas festivalio organizavimo išlaidoms padengti. 

9. Kelionės ir kitas išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai. 

 

 

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

     Festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis. 

 

VI. ORGANIZATORIAI 

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

     Festivalio koordinatoriai:  

      direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Žeromskienė, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Subačius,  

       mokyt. metodininkė Liudmila Vindzberg,  

        mokyt. metodininkė Alma Vadeišienė,  

        vyr. mokytoja Nadežda Jacko,  

 vyr. mokytoja Ana Jasiukevičienė, 

        mokytojas Dmitrijs Mihailovs.  

 


