
 

IV NACIONALINIS LIETUVOS AKORDEONISTŲ KONKURSAS – 2022 

NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. IV nacionalinio Lietuvos akordeonistų konkurso 2022 (toliau – Konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, laureatų apdovanojimą, konkurso 

vykdymą. 

2. Konkursą organizuoja Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga (toliau – LNAS). 
3. Konkursas organizuojamas kas du metus skirtingose Lietuvos muzikos mokymo 

įstaigose. 

4. Konkurso organizatoriai pasilieka visas teises į Konkurso audio ir video įrašus, jų 

transliacijas bei publikacijas (straipsnius, recenzijas, nuotraukas ir pan.) spaudoje be atlygio konkurso 

dalyviams neribotam laikui. 

 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

5. Konkursas vyks 2022 m. balandžio 22–24 d. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 

mokykloje (Vytauto g. 29, Varėna). 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus akordeonistai – solistai, ansambliai, orkestrai 

(žiūrėti „kategorijos“). 

 

IV. KONKURSO TVARKA 

 

7. Konkursas – vieno turo, išskyrus kategoriją A. 

8. Kategorija A – dviejų turų. 
9. Atlikėjų eilės tvarka visose kategorijose sudaroma pagal amžių – nuo jauniausio iki 

vyriausio. 

10. Skaičius prie konkurso kategorijos nurodo dalyvio amžių. Dalyvio amžius konkurso 

dieną negali viršyti nurodyto kategorijoje. Kategorija A (be skaičiaus) yra be amžiaus ribojimo. 

11. Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas: 

Solo kategorijos (A) 

 

Kategorija Dalyvio amžius Trukmė 

A8 iki 8 m. iki 5 min. 

A10 nuo 8 m. iki 10 m. iki 7 min. 

A12 nuo 10 m. iki 12 m. iki 9 min. 

A14 nuo 12 m. iki 14 m. iki 11 min. 

A16 nuo 14 m. iki 16 m. iki 13 min. 

A18 nuo 16 m. iki 18 m. iki 15 min. 

A20 nuo 18 m. iki 20 m. 15- 20 min. 
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A22 nuo 20 m. iki 22 m. 20-25 min. 

A Be amžiaus apribojimo 1 turas iki 15 min. 

  2 turas nuo 15 iki 25 min. 

 

Solistų kategorijų (A) dalyviai privalo atmintinai atlikti: 

 A8, A10, A12, A14, A16, A18 nemažiau kaip 2 skirtingo charakterio kūrinius: 

baroko, klasicizmo epochos arba klasikinio stiliaus kūrinį(-ius); 

laisvai pasirenkamą kūrinį(-ius); 

 A20 

polifoninis kūrinys (3 ir daugiau balsų); 

laisvai pasirenkami kūriniai. 

 A22 

polifoninis kūrinys (3 ir daugiau balsų); 

laisvai pasirenkami kūriniai. 

 A – 1 turas 

baroko epochos kūrinys; 
2 laisvai pasirinktos skirtingo charakterio pjesės. Nors vienas kūrinys turi būti 

originaliai parašytas akordeonui. 

 A – 2 turas 

polifoninis kūrinys (3 ir daugiau balsų); 

laisvai pasirenkama programa. 

Ansamblių kategorijos (B) 

Ansamblio amžiaus vidurkis apskaičiuojamas pagal aritmetinį visų dalyvių amžiaus vidurkį. 
 

Kategorija Dalyvio amžiaus vidurkis Trukmė 

B12 iki 12 m. iki 6 min. 

B14 nuo 12 m. iki 14 m. iki 8 min. 

B16 nuo 14 m. iki 16 m. Iki 10 min. 

B20 nuo 16 m. iki 20 m. iki 15 min. 

B be amžiaus apribojimo iki 20 min. 

 
 

Ansamblių (B12, B14, B16, B20, B) kategorijų dalyviai privalo atlikti nemažiau kaip 2 
skirtingo charakterio kūrinius. 

Orkestrų kategorija (C) 

Konkurse dalyvauti gali muzikos/meno mokyklų, konservatorijų, akademijų, miestų ir kiti 

akordeonistų orkestrai. Dalyvių amžius neribojamas. 

Laisvai pasirenkama programa. Programos trukmė iki 20 min. 

 

SVARBU: visų kategorijų dalyviams konkurso metu repertuaro keisti nebus galima. 
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V. KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA 

 

12. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins LNAS patvirtinta vertinimo komisija, kurią 

sudarys Lietuvos mokymo įstaigų akordeono mokytojai. 

13. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią. Vertinimo 

komisijos balai bus skelbiami viešai internetinėje svetainėje www.akordeonas.lt. 

14. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 
15. Vertinimo komisija turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

16. Konkurso laureatai bus apdovanoti diplomais ir suvenyrais, dalyviai ir mokytojai 

padėkos raštais. 

17. Geriausi dalyviai gali būti apdovanoti diplomais ir specialiais prizais. 

 

VII. KONKURSO STOJAMASIS MOKESTIS 

 

18. A8, A10, A12 kategorijų dalyviams – 20.00 Eur. 

19. A14, A16, A18 A20, A22, A kategorijų dalyviams – 25.00 Eur. 

20. B12, B14, B16, B20, B kategorijų – 10.00 Eur (kiekvienam ansamblio nariui). 

21. C kategorijos dalyviams – 60.00 Eur. 

Socialiai remtinų šeimų nariai atleidžiami nuo stojamojo mokesčio (registracijoje 

privaloma pateikti pažymą). 

22. Dalyvio mokestį pervesti: 
Gavėjas: Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga 

Įmonės kodas 303008592 

Sąskaitos Nr. LT 32 7300 0101 3574 0407 

Gavėjo bankas: AB Swedbank 
 

VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

23. Konkurso dalyvių elektroninės paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 1 d. 

https://forms.gle/K5EaG47FfiZTuHsZ8 

24. Konkurso mokesčio banko pavedimo kopija įkeliama į elektroninę dalyvio 

paraišką.Gimimo liudijimą arba kitą konkurso dalyvio amžių įrodantį dokumentą turėti atvykus į 

konkursą ir pateikti registracijos metu. 

25. Užpildydami dalyvio paraišką patvirtinate, kad sutinkate su Konkurso nuostatomis 

ir sąlygomis. Taip pat sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami 

neatlygintinai ir viešai skelbiami internetiniuose bei spaudos šaltiniuose. 
 

IX. INFORMACIJA 

26. Konkurso koordinatoriai: 

 Povilas Velikis, mob. 8 684 08 898; 

 Renata Bakulienė, mob. 8 676 28 430, el. p. lnak2022@akordeonas.lt 

Visa informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.akordeonas.lt 

Iškvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti mokytojo nurodytu elektroniniu paštu iki 2022 

m. balandžio 10 d. 

 

 
 

IKI SUSITIKIMO VARĖNOJE! 

http://www.akordeonas.lt/
mailto:lnak2022@akordeonas.lt
http://www.akordeonas.lt/

