
PATVIRTINTA 

Alytaus muzikos mokyklos 

direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. 

įsakymu Nr. V-5 

 

I RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ AKORDEONISTŲ KONKURSO-FESTIVALIO 

 

„AŠ IR AKORDEONAS“ 

 

NUOSTATAI 
 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

1.1. Paminėti Tarptautinę akordeono dieną. 

1.2. Populiarinti akordeono muziką. 

1.3. Suteikti galimybę jauniesiems akordeonistams dalyvauti muzikos šventėje ir skatinti jų kūrybinę 

saviraišką. 

1.4. Plačiau susipažinti su įvairių šalių kompozitorių kūriniais akordeonui. 

1.5. Sudaryti bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo galimybę muzikos mokyklų mokytojams ir jų 

mokiniams.  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS 

2.1. Respublikinį jaunųjų atlikėjų festivalį organizuoja ir rengia Alytaus muzikos mokykla.   

2.2. Festivalis vyks 2019 m. balandžio 19 d. Alytaus muzikos mokyklos salėje, Sporto g. 12, Alytus. 

Pradžia 13 val.  

2.3. Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų akordeono specialybės mokiniai – 

solistai.  

2.4. Dalyvio mokestis – 8 eurai. 

2.5. Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai.  

 

3. DALYVIAI. PROGRAMA 

3.1. Renginyje kviečiami dalyvauti respublikos meno ir muzikos mokyklų mokiniai – mėgėjai.  

3.2. Dalyviai skirstomi į grupes 

Kategorija  Dalyviai Programa 

A Mokiniai, muzikuojantys 2 metus  

(pradėję mokytis groti 2017 metais) 

 

 

Dvi laisvai pasirinktos 

pjesės 

 

 

 

B Mokiniai, muzikuojantys 3 metus  

(pradėję mokytis groti 2016 metais) 

C Mokiniai, muzikuojantys 4 metus  

(pradėję mokytis groti 2015 metais) 

D Mokiniai, muzikuojantys 5 metus  

(pradėję mokytis groti 2014 metais) 

E Mokiniai, muzikuojantys 6 metus  

(pradėję mokytis groti 2013 metais) 

F Mokiniai, muzikuojantys 7-8 metus  

(pradėję mokytis groti 20012−2011 metais) 



2 

 

 

 

4. VERTINIMAS: 

4.1.  Dalyviai bus apdovanoti padėkomis ar atminimo dovanėlėmis.   

4.2. Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanojami laureatų diplomais. 

 

5. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

5.1. Paraiškas siųsti iki kovo 15 d. el. paštu: konkursas.alytus@gmail.com arba  

violeta.ligeikiene@alytausmuzika.lt  

 

5.2. Kartu su paraiška atsiųsti ir stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

5.3. Asmens dokumentus, arba jų mokyklos raštinėje patvirtintas kopijas, reikia turėti atvykus ir 

parodyti registracijos metu. 

5.4. Dalyvio mokestis pervedamas: Alytaus muzikos mokykla, įm. kodas 191057492, Sporto g. 12, 

Alytus, SEB bankas, sąskaitos Nr. LT 587044060001998903. 

5.5. Mokėjimo paskirtyje nurodyti − konkursui „Aš ir akordeonas“, dalyvio pavardę, mokyklą.  

Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas. 

 

6. RENGINIO TVARKARAŠTIS:  

 

6.1. Renginio pradžia – 13.00 val.  

6.2. Festivalio tvarkaraštis bus paskelbtas iki balandžio 12 d.  

 

Informacija teikiama − V. Ligeikienė, tel. 8 686 11767, el. paštas violeta.ligeikiene@alytausmuzika.lt, 

vilgija@gmail.com  
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