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II   RESPUBLIKINIO  FESTIVALIO ,,ŠVYTINTYS AKORDEONO GARSAI – 2016” 

 

NUOSTATAI 

 

 

1. Bendrosios sąlygos: 

1.1. II respublikinio festivalio ,,Švytintys akordeono garsai - 2016’’ (toliau – festivalis) sąlygos 

parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių, olimpiadų, konkursų bei kitų renginių 

nuostatais, patvirtintais Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. 

įsakymu ISAK Nr. 574. Šios sąlygos reglamentuoja tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo 

tvarką bei rengėjus; 

1.2. festivalis skirtas Pasaulinei eismo įvykių aukų atminimo dienai paminėti. Tai ne tik 

koncertinio, bet ir švietėjiško pobūdžio renginys. Siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių, 

bus pabrėžiama saugaus eismo svarba, kompiuterio ir multimedijos pagalba demonstruojama 

video medžiaga, aiškinanti tam tikras situacijas keliuose ir jų dalyvių saugaus elgesio taisykles. 

 

2. Festivalio remėjai: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos 

kaimo bendruomenių sąjunga, parduotuvė automobilistams: www.autoaksesuarai.lt. 

 

3. Festivalio tikslas ir uždaviniai: 

3.1. tikslas – populiarinti muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikavimą akordeonu; 

3.2. uždaviniai:  

 turtinti mokinių repertuarą, parenkant programinius, teminius kūrinius; 

 suteikti galimybę jauniesiems muzikantams atskleisti savo gabumus, įgyjant 

koncertinės-sceninės patirties; 

 skatinti akordeonininkų dalyvavimą kitų instrumentų ansambliuose; 

 inicijuoti mokytojus rengti teminius renginius.  

 

4. Reikalavimai festivalio dalyviams: 

4.1. festivalyje gali dalyvauti visų šalies muzikos ir meno mokyklų mokiniai, grojantys akordeonu 

kaip solistai bei įvairios sudėties instrumentiniai ansambliai. Vienas iš ansamblio instrumentų 

privalomas – akordeonas;  ansamblyje gali groti ir mokytojas; 

4.2. festivalyje  atliekami  1-2  kūriniai, siejami su festivalio tematika:  

 programinis pavadinimas (pvz.: E. Derbenko ,,Senas tramvajus”, E. Sigmeisterio 

,,Traukinys“, G. Beliajevo „Raganos skridimas“, J. Kolos „Amžinas judėjimas“,   

A. Isakovos „Nauja mašinėlė“, S. Petrovo valsas iš kino filmo ,,Saugokis 

automobilio”); 

 emocionalus ar dramaturginis kūrinio turinys (pvz.: A. Piazzollos ,,Oblivion”,  

                              J. Peškovo  ,,Bastūnas”, M. Musorgskio  ,,Ašara”); 

 kūrinio turinys, siejamas su pavojingų situacijų keliuose sudarymu (pvz.:  

G. Pachulskio  ,,Kamuolys”, A. Isakovos  ,,Nupirko dviratį”, M. Ferrero ,,Liūtis” ); 



4.3.   visi kūriniai atliekami mintinai. 

 

5.  Festivalio mokestis: 3 eurai – kiekvienam dalyviui. Mokestis sumokamas festivalio dieną 

registracijos metu. Nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtinų šeimų nariai (pateikus pažymą). 

 

6.  Festivalio organizavimo tvarka: 

6.1. festivalį organizuoja  Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla: 

 festivalio idėjos autorė ir vadovė:  mokytoja ekspertė Liudmila Daunorienė;  

 festivalio organizacinio komiteto pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Lina Jančiuvienė; 

 nariai: Žaneta Sypnych, Nomeda Černiauskaitė, Edita Veržbavičienė,  

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė, Justinas Buta, Artūras Makštutis, Vilhelmina 

Gerulaitė; 

 festivalio kuratorė LKBS atstovė Sigita Grigaliūnienė; 

6.2. festivalis vyks 2016 m. lapkričio 26 d., 11.00 val. Kauno Miko Petrausko muzikos      

mokyklos salėje (V. Krėvės pr. 54, Kaunas);   

6.3. visi festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais ir saugaus eismo                   

priemonėmis bei specialiais prizais. 

 

7. Registracija: 

7.1. visus, norinčius dalyvauti festivalyje, prašome registruotis iki 2016 m. lapkričio 10 d. 

elektroniniu paštu shlekonytel@mail.ru 

 

8.  Festivalio programa: likus savaitei iki festivalio, programa bus išsiųsta anketą pateikusio 

dalyvio mokytojui elektroniniu paštu. 

 

9. Informaciją dėl festivalio teikia Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos akordeono mokytoja  

ekspertė Liudmila Daunorienė, tel.: 8 671 29141, elektroninis paštas shlekonytel@mail.ru 

 

 

 

 

 

     MALONIAI   KVIEČIAME   DALYVAUTI  ! 
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