
RESPUBLIKINIO KĘSTUČIO IVAŠKEVIČIAUS 

STYGININKŲ KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

Respublikinį Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursą organizuoja: 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos styginių instrumentų metodinės grupės 

mokytojai. 

 

Konkurso tikslai ir uždaviniai: 

Skatinti Lietuvos jaunųjų stygininkų ambicijas, ugdyti meninį skonį, saviraišką.  

Plėsti muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, skatinti dalintis patirtimi. 

Ugdyti jaunųjų talentų sceninę patirtį, muzikavimo džiaugsmą. 

 

Konkurso sąlygos ir eiga: 

Dalyviai 

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos vaikų muzikos ir meno mokyklų 1-8 klasių 

stygininkai (smuikininkai, violončelininkai). Dalyviai bus skirstomi į keturias grupes pagal amžių: 

I grupė: dalyvių amžius - iki 9 m. imtinai 

II grupė: dalyvių amžius - iki 11 m. imtinai 

III grupė: dalyvių amžius - iki 13 m. imtinai 

IV grupė: amžius - iki 15 m. imtinai 

 

Repertuaras 

Konkurso dalyviai turės atlikti 2 kūrinius : 

1. Privalomą etiudą pasirinktinai.  

2. Laisvai pasirinktą pjesę (stambios formos kūriniai, jų dalys nebus įtraukiami į 

konkurso repertuarą). 

 

Laikas ir vieta: 

Konkursas organizuojamas kas antrus metus. 

Respublikinio Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas vyks 2019 m. vasario 13 d. 

Konkursas vyks Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje.  

 



Pateikiami dokumentai 

Norintys dalyvauti konkurse turi pateikti paraišką iki 2019 m. sausio 2 d., elektroninio pašto 

adresu styginiai@nmg.lt   

 

Paraiškoje turi būti nurodyta: 

1. Dalyvio vardas, pavardė, klasė, instrumentas, amžius 

2. Mokytojo vardas, pavardė 

3. Koncertmeisterio vardas, pavardė 

4. Atliekamų kūrinių autoriai, pavadinimai 

 

Paraiška pildoma, nurodant mokinių, mokytojų ir koncertmeisterių vardus ir 

pavardes. 

Kompozitorių vardai, pavardės ir kūrinių pavadinimai rašomi originalo kalba. 

 

Dalyvio mokestis 

Konkurso dalyvio mokestis -15 eurų. Dalyvio mokestį privaloma pervesti į nurodytą banko 

sąskaitą. Konkurso dalyviai iki 2019 m. sausio 10 d. turi pervesti šiuose nuostatuose nurodyto dydžio 

konkurso dalyvio mokestį eurais:  

Gavėjas: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 

Adresas: Kęstučio g. 85, 44299 Kaunas 

IBAN: LT977300010002230765 

Banko kodas 73000 

AB - ,,Swedbank“  

Dalyvio mokestį pervedantis dalyvis sumoka visus su tuo susijusius banko mokesčius. 

Dalyvio mokestis naudojamas konkurso organizavimo išlaidoms padengti ir suvenyrams, skirtiems 

konkurso laureatams, įsigyti. 

Vertinimo komisija 

Dalyvių pasirodymus vertins komisija, kuri bus paskelbta prieš konkurso pradžią. Komisijos 

sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

 

 



Laureatai ir apdovanojimai  

Kiekvienoje grupėje skelbiami laureatai ir diplomantai. 

Ryškiausiai pasirodžiusiam dalyviui skiriamas konkurso didysis prizas (Grand Prix). 

Visi pedagogai ir atlikėjai bus apdovanojami padėkos raštais. 

Vertinimo komisijos sprendimu gali būti skiriamos atskiros konkurso dalyvių nominacijos. 

 

Privalomų etiudų sąrašas: 

Smuikininkams 

I Grupė 

1 kl.: N.Baklanova Etiudas nr.11 (iš etiudų rinkinio I-III kl.) 

        N.Baklanova Etiudas nr.16  (iš etiudų rinkinio I-III kl.) 

 

2 kl.: A.Komarovski Etiudas nr.19 (iš etiudų rinkinio I-III kl.) 

        F.Volfart Etiudas nr.33 (iš etiudų rinkinio I-III kl.) 

 

II Grupė 

3 kl.: A.Komarovski Etiudas nr.15 (iš etiudų rinkinio III-V kl.) 

         Ch.Beriot Etiudas nr.34 (iš etiudų rinkinio III-V kl.) 

 

4 kl.: A.Komarovski Etiudas nr.22 (iš etiudų rinkinio III-V kl.) 

         H.Kayser Etiudas nr.36 (iš etiudų rinkinio III-V kl.) 

 

III Grupė 

5 kl.: H.Kayser Etiudas nr.38 (iš etiudų rinkinio III-V kl.) 

         H.Kayser Etiudas nr.57 (iš etiudų rinkinio III-V kl.) 

 

6 kl.: J.Dont Etiudas nr.6 op.37 

         J.F.Mazas Etiudas nr.2 (iš Ž.F.Mazo etiudų rinkinio I sąs.) 

 

IV Grupė 

7 kl.: R.Kreutzer Etiudas nr.5 (iš R.Kreutzer etiudų rinkinio) 

         J.Dont Etiudas nr.2 op.37 

 

8 kl.: R.Kreutzer Etiudas nr.8 (iš R.Kreutzer etiudų rinkinio) 

         J.Dont Etiudas nr.10 op.37 

 

 

 

 



Violončelininkams 

I Grupė 

1kl.: R.Romberg C-dur 38 pusl. (D.Svirskis ,,Mano violončelė“) 

        S.Lee G-dur 40 pusl. (D.Svirskis ,,Mano violončelė“) 

 

2kl.: R.E.Sapoznikov e-moll  (D.Svirskis ,,Mano violončelė“) 

        J.B.Gros C-dur 49 pusl. (D.Svirskis ,,Mano violončelė“) 

 

II Grupė 

3 kl.: S.Lee C-dur Nr.13 (iš etiudų rinkinio 3-5 kl.) 

        L.Grigorian C-dur Nr.29 (L.Grigorian etiudų rinkinys) 

 

4 kl.: J.J.F.Dotzauer G-dur Nr.6 (J.J.F.Dotzauer etiudų rinkinys) 

        L.Grigorian C-dur Nr.30 (L.Grigorian etiudų rinkinys) 

 

III Grupė 

5 kl.:  K.Mostras G-dur (D.Svirskis ,,Mano violončelė“) 

         F.Battanchon e-moll pusl.95 (D.Svirskis ,,Mano violončelė“) 

 

6 kl.: F.Battanchon B-dur Nr.32 (R.E.Sapoznikov etiudų rinkinys) 

        S.Lee Nr.7 D-dur (R.E.Sapoznikov etiudų rinkinys) 

 

IV Grupė 

7 kl.: S.Lee C-dur Nr.39 (R.E.Sapoznikov etiudų rinkinys) 

        F.Kummer a-moll Nr.4 (R.E.Sapoznikov etiudų rinkinys) 

 

8 kl.: J.J.F.Dotzauer a-moll Nr.38 (J.J.F. Dotzauer etiudų rinkinys) 

        A.Nelk d-moll Nr.51 (R.E.Sapoznikov etiudų rinkinys) 

 

Darbo grupė 

Koordinatorė: vyr. mokytoja Akvilė Brazauskienė; 

Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė Ramunė Bandzaitytė; 

Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė Milda Pupelienė; 

Mokytojas Vytenis Pocius; 

Mokytoja metodininkė Liudmila Parymud; 

Kuratorė: Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Irma Jankauskienė; 

Styginių instrumentų metodinės grupės mokytojai. 

 


