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 III TARPTAUTINIO (VIRTUALAUS) ALGIRDO LOČERIO 

AKORDEONININKŲ KONKURSO 

 NUOSTATAI  

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  III tarptautinio (virtualaus) Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso (toliau – 

Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir 

vykdymo sąlygas.  

2. III  tarptautinį (virtualų) Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursą organizuoja Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokykla (toliau – Mokykla) įgyvendindama 2020–2022 metų mokyklos 

strateginį ir 2021 m. mokyklos veiklos planus.  

3. Konkursas skirtas akordeonininko Algirdo Ločerio 95-osioms metinėms paminėti.  

4. Konkurso partneriai: Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Lietuvos akordeonistų asociacija. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo muzikavimo akordeonu meistriškumą ir kūrybinę 

iniciatyvą. 

6. Uždaviniai: 

6.1. populiarinti lengvosios muzikos žanrą ir įprasminti akordeonininko Algirdo Ločerio 

atminimą; 

6.2. skatinti akordeono instrumento pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalykinės ir 

pedagoginės patirties sklaidą naudojant informacines technologijas; 

6.3. organizuoti konkursą,  skatinant įvairaus amžiaus mokinių socialinę, kultūrinę raišką.  

 

III SKYRIUS 

DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

7. Konkurse dalyvauja Lietuvos ir užsienio meno ir muzikos mokyklų jaunieji 

akordeonininkai. Dalyvių kategorijos bei grojimo laiko trukmė: 

7.1. SOLISTŲ KATEGORIJA: A 

 A1 – iki 12 metų (gimę 2009-05-01 ir vėliau) iki 5 min. 

 A2 – iki 16 metų (gimę 2005-05-01 ir vėliau) iki 6 min. 

 A3 – iki 19 metų (gimę 2002-05-01 ir vėliau) iki 8 min. 



 

7.2. ANSAMBLIŲ KATEGORIJA: B 

B1 – (ansamblio dalyvių amžiaus vidurkis iki 15 metų) iki 5 min. 

B2 – (ansamblio dalyvių amžiaus vidurkis iki 17 metų) iki 7 min. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA  

 

8. Konkursas vyks 2021 m. gegužės 3–6 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, adresu: 

Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai, tel. (8 450) 32 947, el. p. birzai.muzika@gmail.com, svetainė 

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

9. Dalyvių paraiškos pateikiamos iki 2021 m. balandžio 19 d.  

10. Dalyvių paraiškos skiltyje prie dalyvio pavardės įrašoma įrašo nuoroda.  

11. Dalyviai: 

11.1. Konkursui pateikia mintinai atliekamus 2 kūrinius. Vienas – lengvosios muzikos žanro, 

kitas – laisvai pasirenkamas;  

11.2. vaizdo įrašas nufilmuotas be montažo, turi matytis atlikėjas ir jo instrumentas; 

11.3. savo įrašą Konkurso dalyviai talpina iki 2021 m. balandžio 19 d. savo asmeninėje arba 

mokyklos YouTube platformoje; 

11.4. vaizdo įrašo aplinka turi būti skirta vaikams; 

11.5. vaizdo įrašo skiltyje nurodyti tikslų kūrinio pavadinimą originalo kalba, o apraše 

nurodomi Konkurso dalyvio duomenys; 

11.6. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2021 m. gegužės 6 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos interneto svetainėje www.muzikosmokykla.puslapiai.lt. 

 

V SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

12. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins organizatorių sudaryta tarptautinė vertinimo 

komisija.  

12.1. Atlikėjų vertinimo kriterijai: muzikalumas, meistriškumas, originalumas ir artistiškumas. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

13. Atlikėjai ir juos parengę mokytojai apdovanojami laureatų diplomais, padėkomis. Laureatų 

diplomai ir padėkos bus išsiųstos paraiškoje nurodytu mokytojo el. pašto adresu. 

14. Vertinimo komisijos atrinktiems Konkurso dalyviams suteikiama teisė groti Biržų pilies 

menėje laureatų koncerte, skirtame Algirdo Ločerio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.  

15. Koncerto data ir laikas bus skelbiami atskirai, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro 

rekomendacijas dėl pandemijos.  

 

VII SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA  

 

16. Pateikdami vaizdo klipą, Konkursui dalyviai prisiima atsakomybę už jo originalumą.  

17. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaizdo klipe naudojamų muzikinių 

kūrinių autorių teisių.  
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18. Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises Konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti 

jų kūrinius populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant Konkurso vaizdo klipų publikavimą 

internetinėje erdvėje.  

19. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo medžiagoje 

matomų nepilnamečių atvaizdų. 

20. Visi konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis) ir kartu 

perduodami organizacijos atstovų ar dalyvių ar bet kurių fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektai) 

asmens duomenis, patvirtina, kad informavo duomenų subjektus, kad jų duomenys bus perduodami 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, kokiais tikslais ir pagrindais, supažindino duomenų 

subjektus su jų teisėmis bei informavo, kad daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą jie gali 

rasti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos privatumo politikoje 

https://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt.asmensduomenuapsauga.lt). Bendraudami su duomenų 

subjektu Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla laiko, kad jis yra informuotas apie vykdomą jo 

asmens duomenų tvarkymą (BDAR 14 str. 5 d. (a)). 

20.1. Konkurso dalyvių pateikti duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi Konkurso 

organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie Konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką 

ir viešą paskelbimą), statistikos tikslais. Asmens duomenų valdytojas – Konkurso organizatorius Biržų 

Vlado Jakubėno muzikos mokykla. 

20.2. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie 

įgyvendinamus projektus gali būti naudojami Konkurso viešinimo tikslais. 

20.3. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami 

vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti 

pateikiami ir kitoms organizacijoms (Konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su Konkurso 

organizavimu ir/ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie 

duomenys yra būtini. 

20.4. Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi Konkurso 

organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra 

tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus 

saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų 

arba įstatymų reikalavimų. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Konkurso organizatorius – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla: 

21.1. Ala Fetingienė, akordeono mokytoja ekspertė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, 

tel. +370 618 34025;  

21.2. Ramutė Petronytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykla, tel. + 370 683 33582;  

21.3. Violeta Čerkienė, akordeono mokytoja metodininkė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykla. 

22. Konkurso dalyviai perveda 5 eurų paramą Konkurso organizavimui. Mokestį galima 

sumokėti pavedimu: bankas Luminor, sąskaitos numeris LT 8040 1004 1300 0701 54. Mokėjimo 

paskirtyje nurodyti: „III tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas“, Konkurso dalyvio 

vardas, pavardė. 

https://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt.asmensduomenuapsauga.lt/


23. Konkurso dalyvių paraišką (užpildytą formą – 1 priedas, sutikimą dėl filmavimo, 

fotografavimo – 2 priedas) ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą siųsti iki 2021 m. balandžio 19 d. el. 

p. birzai.muzika@gmail.com. 

24. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti Konkurso sąlygas. 

25. Dalyvavimas šiame Konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis.  

26. Konkurso organizatoriai ir mokytojai, kurių mokiniai dalyvaus Konkurse, gaus Biržų 

švietimo pagalbos tarnybos pažymas.  

 

 

___________________________ 
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