
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

I VIRTUALUS BALTIJOS ŠALIŲ AKORDEONISTŲ KONKURSAS 
 

 „BALTIC ACCORDION“ 
 

NUOSTATAI 
 
 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

• Skatinti profesionalų muzikavimą akordeonu.  

• Stiprinti akordeono sklaidą Baltijos šalyse. 

• Skatinti jaunimo koncertinę ir sceninę patirtį, skleisti muzikavimo įvairovę. 

• Jungti skirtingų žanrų muziką akordeonui: nuo klasikos, originalios muzikos akordeonui iki 
pramoginio žanro. 

• Ugdyti moksleivių saviraišką, artistiškumą, kūrybiškumą, estetinius gebėjimus bei muzikinį 
skonį.  

• Skatinti meninę iniciatyvą, ir profesionalų atlikimą. 

• Skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukšto profesinio ir 
meninio lygio. 

• Stiprinti Baltijos šalių akordeono mokyklų bendradarbiavimą, dalintis patirtimi 
 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

• Konkursas vyks 2020 m. spalio 25 d.  

• Konkurso dalyvių video įrašų nuorodos įkeltos į www.youtube.com kanalą, siunčiamos iki 
2020 m. spalio 16 d. el. paštu balticaccordion@gmail.com 

• Konkurso dalyvių rezultatai skelbiami 2020 m. spalio 26 d.  

• Dalyvių kategorija nustatoma pagal amžių iki konkurso vykdymo datos. 
 

III. BENROSIOS SĄLYGOS  

• Remiantis 1988 m. spalio 1 d. Baltijos šalių tarybos įsteigimo protokolu Nr. 1 ir 2020 m. 
vasario 26 d. protokolu Nr. 8b, 2020 m. spalio 25 d. organizuoti I Baltijos šalių akordeonistų 
konkursą „BALTIC ACCORDION“. 

• Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bei Baltijos šalių muzikos mokyklų profesinės 
krypties, konservatorijų ir aukštųjų muzikos mokyklų akordeonistai solistai. 

• Konkurse įvairių kategorijų  atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal abėcėlę. 

• Papildoma informacija renginyje dalyvaujančioms institucijoms bus pateikta vėliau. 

• Dalyvio mokestis negrąžinamas 
 
 
 
 
 
 

IV. KONKURSO DALYVAVIMO SĄLYGOS 

http://www.youtube.com/
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• KATEGORIJA A 
Dalyvio amžius 14 - 16 m. 
2 - 3 skirtingo charakterio ir žanrų kūriniai, vienas iš jų baroko epochos. Trukmė iki 15 min. 

• KATEGORIJA B 
Dalyvio amžius 17 - 19  m. 
Polifonija ir laisvai pasirinkti kūriniai (iš kurių vienas originaliai parašytas akordeonui). 
Trukmė iki 20 min. 

• KATEGORIJA C 
Dalyvio amžius 20 - 23 m. 
Polifonija, stambus kūrinys, originalus kūrinys ir laisvai pasirinkta pjesė. Trukmė iki 25min. 

• KATEGORIJA D  
Dalyvio amžius 24 – 30 m.  
Polifonija, stambus kūrinys, originalus kūrinys ir laisvai pasirinkta pjesė. Trukmė iki 30 min. 
 

V. KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

• Konkurso dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga komisija. Komisijos sprendimai 
galutiniai ir neapskundžiami. 

• Komisijos nariai savo mokinių nevertina. 

• Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Geriausiai pasirodę ir įvertinti 
dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais, diplomantų raštais. 
 

VI. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 

• Dalyvių paraiškos priimamos: iki 2020 m. spalio 16 d. adresu:  
el. paštas balticaccordion@gmail.com  (paraiškų forma pridedama). 

• Stojamasis konkurso dalyvio mokestis: 15 eurų.  

• Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu:  
AB Swedbank bankas; LT 317300010002446614 

• Mokėjimo paskirtyje nurodykite konkurso pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę. 

• Atlikus mokėjimą pavedimu, būtina atsiųsti mokėjimo nuorašą. 

• Paraiška pildoma kompiuteriu Microsoft Word programa. Kompozitoriai ir kūrinių 
pavadinimai rašomi originalo kalba. 

• Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus 
naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami organizatorių disponuojamuose internetiniuose 
bei spaudos šaltiniuose. 
 

   KONKURSO ORGANIZATORIAI                                   Meno vadovai 
 
Baltijos šalių akordeono muzikos Taryba 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akordeono katedra 
Lietuvos muzikų sąjunga 
Lietuvos akordeonistų asociacija 
Vilniaus akordeonistų draugija 

 
LMTA akordeono katedros vedėjas 
Prof. Raimondas Sviackevičius  
el. p. raimondas@sviackevicius.com  
Tel.  +37068537056 
 
LMTA akordeono katedros dėstytojas 
Prof. Eduardas Gabnys  
el. p. eduardas.gabnys@gmail.com  
Tel. +37069954768 
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