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II  TARPTAUTINIS ALDIRDO LOČERIO AKORDEONININKŲ 

KONKURSAS 

 

 

NUOSTATAI 

 
 

I. KONKURSO TIKSLAS 

Ugdyti vaikų ir jaunimo muzikavimo akordeonu meistriškumą, kūrybinę iniciatyvą.   

Populiarinti akordeono muziką ir įprasminti akordeoninko Algirdo Ločerio atminimą.  

Skatinti akordeono instrumento pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalykinės ir 

pedagoginės patirties sklaidą. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

Konkursas vyks: 2018 m. gegužės 4 d. Biržų pilyje. 

Konkurso pradžia 10.30 val.  

Dalyvių registracija: nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje. 

Mokyklos adresas: 

Kęstučio g. 6, LT - 41174 Biržai 

Tel.: (8 450) 32 947 

El. p.: birzai.muzika@gmail.com 

Svetainė internete: http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/ 

 

III.  DALYVIAI 

Konkurse dalyvauja Lietuvos ir užsienio  meno ir muzikos mokyklų, gimnazijų jaunieji 

akordeonininkai. Dalyvių kategorijos bei grojimo laiko trukmė: 

 

  SOLISTŲ  KATEGORIJA: A 

 A1 – iki 10 metų (gimę 2008-05-01 ir vėliau) iki 5 min. 

 A2 – iki 13 metų (gimę 2005-05-01  ir vėliau) iki 7 min. 

 A3 – iki  16 metų ( gimę 2002-05-01 ir vėliau) iki 10 min. 

 A4 – iki 19 metų (gimę 1999-05-01  ir vėliau) iki 15 min.   

 A5 – amžius neribojamas iki 15 min.  

 

ANSAMBLIŲ KATEGORIJA: B 

B1-(ansamblio dalyvių amžiaus vidurkis iki 15 metų) iki 8 min 

B2- ( ansamblio dalyvių amžiaus vidurkis iki 17 metų) iki 10 min. 

B3- (ansamblio dalyvių amžiaus vidurkis iki 19 metų) iki 15 min. 

 

IV. SĄLYGOS  
Dalyviai solistai mintinai atlieka 2 skirtingo stiliaus kūrinius (vienas iš jų baroko arba 

klasicizmo epochos). 

Ansamblių kategorijos dalyviai atlieka laisvai pasirinktą programą. 
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Bendrosios sąlygos: 

Konkurso dalyvio mokestis: solistui – 10 Eur, ansamblio dalyviui  – 5 Eur. 

Mokestį galima susimokėti atvykus į konkursą arba pervesti: Kęstučio 6, 41174 Biržai, Banko 

sąsk. nr. LT804010041300070154. 

Pavedime nurodyti: „Konkurso pavadinimas, konkurso dalyvio (vardas, pavardė) 

mokestis“. 

Konkurso dalyvių paraiškas (užpildytą elektroninę formą) ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą 

(jeigu mokėjote pavedimu) siųsti  iki 2018 m. balandžio 4 d. el. p.: birzai.muzika@gmail.com  

Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas. 

Paraiška pildoma lietuvių, anglų arba rusų kalbomis didžiosiomis raidėmis. Kūriniai ir autorių 

pavardės pildomos originalo kalba. Paraiškos forma pridedama. 

Informacija apie konkurso eigą, repeticijų ir pasirodymo laiką bus išsiųsta nurodytu el. paštu iki 

2018 m. balandžio 27 d.  gavus užpildytą dalyvio paraišką. 

 

V. VERTINIMAS 

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins vertinimo komisija, kuri skelbiama prieš konkurso pradžią. 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

Atlikėjai apdovanojami laureatų diplomais, atminimo dovanomis, dalyvio diplomais. 

 Vertinimo komisijos atrinkti dalyviai gros laureatų koncertuose Vilniuje bei Panevėžyje. 

Galimi ir kiti konkurso rėmėjų, organizatorių bei vertinimo komisijos prizai. 

Konkurso uždarymas vyks Biržų pilies rūmų menėje.  

 

VII. ORGANIZATORIAI ir idėjos autorės: 

Ala Fetingienė mokytoja ekspertė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Panevėžio 

Vytauto Mikalausko menų gimnazija, tel. 8 618 34025 

Ramutė Petronytė direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykla, tel. 8 683 33582. 

 

 
Organizatoriai pasilieka teisę: spausdinti su konkursu susijusią informaciją, nuotraukas skelbti Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos internetinėje 

svetainėje, internetiniuose ir socialiniuose tinkluose. 


