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II  STARPTAUTISKA AĻĢIRDA LOČERA AKORDEONISTU KONKURSA 

 

NOLIKUMI 
 

I. KONKURSA MĒRĶI  

Attīstīt  bērnu un jauniešu radošo iniciatīvu muzicēšanā ar akordeonu.  

Popularizēt akordeonu mūziku un nozīmēt akordeonista Aļģirda Ločera atmiņu.  

Veicināt saziņu un sadarbību starp akordeona instrumenta pedagogiem, priekšmeta un 

pedagoģiskas pieredzes izplatīšanu. 

 

II. VIETA UN LAIKS 

Konkurss notiek: 4 Maijā, 2018 g., Biržu pilī.  

Konkursa atklāšana: 10:30 plkst.  

Dalībnieku reģistrācija: no 8:00 plkst. līdz 12:00 plkst. Biržu Vlada Jakubēna 

mūzikas skolā 

Skolas adrese un kontakti:  

Kęstučio g. 6, LT - 41174 Biržai, Lietuva 

Tālr.: +370 450 32 947 

E-pasts: birzai.muzika@gmail.com 

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

 

 

III.  DALĪBNIEKI 

Konkursā piedalās Lietuvas un ārzemju mākslas un mūzikas skolu, ģimnāziju jaunie        

akordeonisti. Izpildītāju kategorijas un uzstāšanās ilgums: 

 “A” -  vecumā līdz 10 gadiem (dzimuši pēc 17.02.2007) -  līdz 7 minutēm.  

  “B” -   vecumā līdz 13 gadiem  (dzimuši pēc 17.02.2004) - līdz 12 minutēm. 

  “C” -   vecumā līdz 16 gadiem  (dzimuši pēc 17.02.2001) - līdz 15 minutēm. 

  “D” -  vecumā līdz 19 gadiem  (dzimuši pēc 17.02.1998) - līdz 20 minutēm. 

 

IV. NOTEIKUMI: Dalībnieki no galvas atskaņo 2 atšķirīga rakstura skaņdarbus. 

 

Visparīgie noteikumi: 

Konkursa dalības maksa: solistam – 10 EUR.   

Iemaksu iespējams samaksāt ieradoties uz konkursu vai ar bankas pārskaitījumu:  

Kęstučio 6, 41174 Biržai, konta numurs LT804010041300070154.   

Pārskaitījumā ir jānorāda: „Aļģirda Ločera II Starptautiskais akordeonistu 

konkurss, konkursa dalībnieka (vārds, uzvārds) maksa“. 

Konkursa dalībnieka pieteikuma formu (aizpildītu elektroniskā formātā) un pārskaitījuma 

kopiju (ja maksājāt caur banku) -   

jāsūta līdz  4. Aprīlim 2018 g., uz  e-pastu: birzai.muzika@gmail.com 

 

 

 

Neierodoties konkursā, dalībnieka maksa netiek atgriezta. 

http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/
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Pieteikuma formu ( 1. Pielikums) ir jāaizpilda lieliem burtiem lietuviešu, latviešu, angļu 

vai krievu valodās. Skaņdarbu nosaukumus un komponistu uzvārdus  ir jāraksta oriģinālā 

valodā. 

 

Informācija par konkursa gaitu, mēģinājumu un uzstāšanos laikiem tiks nosūtīta pa e-pastu 

(kas būs norādīts pieteikuma formā) līdz 2018. gada 27. aprīlim pēc pieteikuma 

saņemšanas. 

 

 

V. VĒRTĒŠANA 

Konkursantu izrādes vērtē žūrija, kas tiks paziņota konkursa atklāšanā. 

 

VI. APBALVOŠANA 

Konkursa laureātiem tiks pasniegti I, II un III pakāpes diplomi, suvenīri, dalībnieka 

diplomi.  

Žūrijas atlasītie konkursanti uzstāsies laureātu koncertos Viļņā un Panevēžā.   

Organizatori, atbalstītāji un žūrija var piešķirt savas balvas. 

Konkursa noslēguma koncerts notiks Biržu pils zālē.   

 

VII. ORGANIZATORI  

Ala Fetingienė, Panevēžas Vītauta Mikalauska mākslas ģimnāzija, Biržu Vlada 

Jakubēna mūzikas skolā, tālr.: +370 618 34025 

Ramutė Petronytė, Biržu Vlada Jakubēna muzikas skola, tālr.:+370 683 33582 

 
Organizatoriem ir tiesības uz fotografēšanu, informācijas publicēšanu Biržu Vlada Jakubēna mūzikas 

skolas un Panevēžas Vītauta Mikalauska mākslas ģimnāzijas mājas lapās un citās sociālās vietnēs.  
 

 


