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I NACIONALINIS LIETUVOS  AKORDEONISTŲ KONKURSAS 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga organizuoja nacionalinį akordeonistų konkursą. 

Konkursas vykdomas kiekvienais metais rotacijos principu skirtinguose Lietuvos miestuose – 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje ir kt. Konkursas vykdomas dviem turais: 

mokymo įstaigų ir nacionaliniu. Mokymo įstaigų (muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, 

aukštųjų mokyklų)  akordeono skyrių mokytojai bei dėstytojai  deleguoja atstovus į nacionalinį 

konkursą. Besimokantiems savarankiškai ar privačiai atranka į nacionalinį konkursą vykdoma 

artimiausioje mokymo įstaigoje. Norintiems dalyvauti kategorijoje A8 (be amžiaus apribojimo) 

pirmojo turo (mokymo įstaigos) atranka neprivaloma.  

 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

I nacionalinis Lietuvos akordeonistų konkursas vyks 2015 m. spalio 29-30 d. Lietuvoje, 

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje, adresu Puodžių g. 4. Klaipėda. Mokymo įstaigos 

atrankas praveda iki 2015 m. spalio 15 d.  

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

Konkurso A kategorijose gali dalyvauti įvairaus amžiaus akordeonistai -  solistai,  (Žr. į 

„kategorijos“). Konkurso B kategorijose gali dalyvauti įvairaus amžiaus ansambliai iki 8 dalyvių. 

Ansamblyje turi dalyvauti nors vienas dalyvis grojantis akustiniu akordeonu. 

Konkurso dalyvių skaičius ribotas. 

Pirmos vietos laimėtojas, toje pačioje kategorijoje, antrą kartą dalyvauti negali. 

 

IV. KONKURSO TVARKA  

Kategorijoms A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 konkursas vieno turo. 

Kategorijai A8 konkursas dviejų turų. 

Konkurse įvairių kategorijų  atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių – nuo jauniausio iki 

vyriausio. 

Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas: 

Kategorija (A): 

Kategorija dalyvio amžius Trukmė 

A1 2007 ir vėliau (iki 8m.) iki 5 min. 

A2 2005 – 2006 (8-10 m.) iki 7 min.  

A3 2003 – 2004 (10-12 m.) iki 9 min.  

A4 2001 – 2002 (12-14 m.) iki  11 min. 

A5 1999 – 2000 (14-16 m iki 13 min.  
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A6 1997 – 1998 (16-18 m.) iki 15 min. 

A7 1995 – 1996 (18-20 m.) iki 20 min. 

A8 1994 – ir anksčiau (20 ir vyresni) 1 turas iki 15 min. 

  2 turas nuo 15 iki 

25 min. 

 

A1, A2, A3, A4, A5, A6  kategorijų dalyviai privalo mintinai atlikti nemažiau kaip 2 kūrinius 

(programa turi būti sudaryta iš skirtingo charakterio kūrinių): 

1. baroko, klasicizmo epochos arba klasikinio stiliaus kūrinį (kūrinius); 

2. laisvai pasirenkamą kūrinį (kūrinius). 

 

A7 kategorija 

Polifoninis kūrinys (3 ir daugiau balsų), laisvai pasirenkama programa. Programos trukmė nuo 

15 iki 20 min. Programa atliekama mintinai. 

 

A8 - 1 turas 

Baroko epochos kūrinys ir 2 laisvai pasirinktos skirtingo charakterio pjesės (viena lėta, lyrinio 

stiliaus ir kita virtuozinė pjesė) Programos trukmė iki 15 min. 

Nors vienas kūrinys turi būti parašytas originaliai akordeonui. 

Galima groti vieną dalį iš ciklinio kūrinio (tik vieną dalį.) Programa atliekama mintinai. 

 

A8 - 2 turas 

Polifoninis kūrinys (3 ir daugiau balsų), laisvai pasirenkama programa. Programos trukmė nuo 

15 iki 25 min. Programa atliekama mintinai. 

 

Kategorija (B) 

 Dalyvio (ansamblio) amžius apskaičiuojamas sudėjus ansamblio narių amžių ir padalinus 

iš narių skaičiaus. (Aritmetinis vidurkis)  

Kategorija dalyvio amžiaus 

vidurkis 

Trukmė 

B1  iki 12m. iki 8 min. 

B2  12-16 m. Iki 10 min.  

B3  16-20 m. iki 15 min.  

B4 Be amžiaus apribojimo  iki  20 min. 

 

B1, B2, B3, B4 kategorijų dalyviai privalo  atlikti nemažiau kaip 2 kūrinius (programa turi būti 

sudaryta iš skirtingo charakterio kūrinių). 

 

Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima 

 

V. KONKURSO ŽIURI 

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins Lietuvos nacionalinės akordeonistų sąjungos tarybos 

išrinkta ir sąjungos prezidento patvirtinta vertinimo komisija, kurią sudarys Lietuvos mokymo 

įstaigų (muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, aukštųjų mokyklų)  akordeono skyrių 

mokytojai bei dėstytojai .  



 3 

Žiuri narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią. Žiuri balai bus skelbiami viešai.  

Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI  

Konkurso I, II, III - ios vietos laureatai bus apdovanoti diplomais, taurėmis.  

 

Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV 

transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams. 

 

VII. KONKURSO STOJAMASIS MOKESTIS  

Kategorijų A1,A2,A3,A4,A5,A6 – 10 EUR. 

Kategorijų A7,A8-15 EUR. 

Kategorijų B1-B4  5 EUR kiekvienam ansamblio nariui.   

Socialiai remtinų šeimų nariai atleidžiami nuo stojamojo mokesčio. 

 

XIII. STOJAMĄJĮ MOKESTĮ PERVESTI: 

BANKO REKVIZITAI 

Gavėjas: Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga 

Įmonės kodas 303008592 

Sąskaitos nr. : LT32 7300 0101 3574 0407 

Gavėjo bankas: AB Swedbank 

 

IX. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 15 d. el.paštu u.robertas@gmail.com    

Kartu su paraiška prašome atsiųsti: 

a)  gimimo liudijimo kopiją (originalą turėti atvykus į konkursą); 

b)  stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

 

X. DOKUMENTUS SIŲSTI - elektroniniu paštu:  u.robertas@gmail.com    

 

 

XI. INFORMACIJA  apie konkursą tel: +370 682 36089 Robertas Užgalis. 

el. p. u.robertas@gmail.com   internetinėje svetainėje www.akordeonas.lt  

+370 699 64221 Kazys Stonkus el.p. kazysstonkus1@gmail.com  

+370 676 29314 Mindaugas Labanauskas mindaugas@akordeonas.lt  

 

Visa informacija ir kvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti dalyvio anketoje nurodytu 

elektroniniu paštu iki 2015 m. spalio 20 d.        

 

XII. APGYVENDINIMAS. Konkurso dalyviai  nakvyne pasirūpina patys arba dėl pigesnių 

viešbučių gali kreiptis į Robertą Užgalį tel. mob.tel. +370 682 36089. 
 

 

Iki susitikimo konkurse! 

 

www.akordeonas.lt  
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