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Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas 

 
Dailininkas tapo paveikslą ant drobės. Muzikas tapo ant tylos.  
Leopold Stokowski 

 

MUZIKA – trys skiemenys, šešios raidės, vienas žodis. Kiek daug taurios prasmės sutelpa į šį žodelį.  

Antrus metus Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla organizuoja akordeonininkų tarptautinį konkursą. Tai 

puiki priemonė parodyti meistriškumo lygį, vertinti savo talentą ir lyginti su kitų akordeonininkų 

pasiekimais.  

Šio konkurso nuostatai įvardina svarbiausius konkurso tikslus. Tai vaikų ir jaunimo muzikavimo 

akordeonu meistriškumo ugdymas ir kūrybinė iniciatyva. Tuo pačiu mes, biržiečiai džiaugiamės, kad šis 

konkursas įprasmina iš Biržų kilusio garsaus akordeonininko Algirdo Ločerio atminimą, o tuo pačiu garsios 

Ločerių šeimos atminimą, skatina akordeono instrumento pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, 

dalykinės ir pedagoginės patirties sklaidą. Už iniciatyvą rengti šį konkursą dėkojame Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos vadovėms direktorei Rimai Zuozienei, pavaduotojai Ramutei Petronytei ir mokytojams. 

Toks renginys  praturtina mūsų miesto, mūsų rajono kultūrinį gyvenimą. 

Pirmame tarptautiniame akordeonininkų konkurse dalyvavo 53 dalyviai. Tikiuosi, kad antrame 

akordeonininkų konkurse jų skaičius nesumažės. Priimame svečius ir tikimės, kad mūsų nedidelis, bet jaukus 

ir svetingas miestas jiems patiks ir kvies vėl ir vėl sugrįžti prie Širvėnos, Apaščios ir Agluonos, vėl aplankyti 

Biržus. 

Linkiu dalyviams gerų pasirodymų, gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo, draugystės momentų.  

Muzika yra ore, muzika yra visur, pasaulis yra jos pilnas, – rašė Edvardas Elgaras. Tad tegu ir mūsų Biržai 

būna muzikos pilni.  

 

................................................ 

 

Mielieji, 

džiugu, kad 2018 metų pavasaris vėl kviečia akordeono muzikos puoselėtojus į II tarptautinį Algirdo 

Ločerio akordeonistų konkursą, kuris sėkmingai tęsia savo meninės veiklos iniciatyvas. 

Po savo sparnu Jūs buriate neregimų istorijų pynę,  praeities, ateities ir dabarties paveikslą, kuris 

mums primena ir sako – pasaulis yra viena ir viskas jame susieta.  

Jūsų jaukiai kuriama ir menui draugiška aplinka buria į platų ratą ne tik  Biržų krašto ir Lietuvos 

akordeonistų bendruomenę, bet ir muziko kelią besirenkančius moksleivius ir aktyvius pedagogus iš 

kaimyninių šalių: Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Tai tik dar kartą įrodo, kokia didelė meno jėga ir 

tvarus organizatorių darbas  gali jungti į vieną akordeonistų pasaulio visumą mus dabartyje, ir su viltimi, jog 

Algirdo Ločerio akordeonistų konkurso atgarsiai pasieks ir ateinančias kartas. 

Nuoširdžiai linkiu ir toliau atkakliai puoselėti pradėtas iniciatyvas, garsinti savo kraštą kuo 

įvairiapusiškiau ir profesionaliau atskleidžiant akordeono muzikos meną. 

 

Lietuvos akordeonistų asociacijos prezidentas 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akordeono katedros vedėjas 

Docentas Raimondas Sviackevičius 

 

............................................... 

 

Jau antrą pavasarį tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas į Biržus sutraukia pačius 

gabiausius Lietuvos ir užsienio jaunuosius atlikėjus, suteikdamas jiems galimybę pademonstruoti savo 

meninius bei techninius gebėjimus, pasisemti patirties iš kitų konkurso dalyvių. 

Sveikinu konkurso rengėjus ir dalyvius. Linkiu kuo didžiausios sėkmės, dar didesnio ryžto ir džiugių 

akimirkų akordeono muzikos gerbėjams. Siekit profesinių aukštumų, mylėkit ir garsinkit savo šalį. 

 

LŪS Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius 

 

 


