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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

AKORDEONO DALYKO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ  

 

V LIETUVOS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ AKORDEONO FESTIVALIO  

„PASAULIO MUZIKA. SKANDINAVIJOS ŠALYS“  

NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akordeono festivalio vykdymo data ir vieta – 2023 m. balandžio 29 d. Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius). 

2. Festivalio vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Akordeono dalyko mokytojų 

metodinė grupė. 

3. Festivalio partneris – VŠĮ „Vilniaus akordeonistų draugija“. 

4. Festivalio nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, uždavinius, festivalio organizavimo, 

vykdymo tvarką. 

5. Informacija apie festivalį skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto 

svetainėje www.karoliniskiumm.lt . 

6. Viso renginio metu bus užtikrintas dalyvių saugumas, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas. 

 

II.  TIKSLAS  

 

7. Kiekvieną festivalį surengti skirtinga tema, siekiant atspindėti įvairių pasaulio regionų, žanrų,   

      stilių tradicijas muzikoje.  

 

III. UŽDAVINIAI 

 

8.  Ugdyti mokinių įgūdžius, pasirenkant festivalio temą atitinkančią programą. 

9.  Plėsti įvairių metodinių grupių mokytojų bendradarbiavimą, tobulėjimą, skleisti jų dalykinę ir  

 pedagoginę patirtį. 

10. Ugdyti jaunųjų akordeonistų saviraišką, intelektinius bei meninius gebėjimus. 

11. Skatinti muzikuojančių mokinių koncertinę veiklą. 

 

IV.  DALYVIAI 

   

12.  Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono dalyko mokiniai –  solistai bei ansambliai, 

kuriuose yra bent vienas akordeonas. 

 

 

 

http://www.karoliniskiumm.lt/


V. ATLIEKAMOS PROGRAMOS REIKALAVIMAI 

 

13. Kiekvienas festivalio dalyvis (solistas arba ansamblis) atlieka po vieną kūrinį. 

14. Atliekamas kūrinys turi atspindėti festivalio temą, t. y., kūrinys turi būti sukurtas Skandinavijos 

(Norvegija, Švedija, Danija, Suomija, Islandija) šalių kompozitoriaus.  

15. Galima atlikti Skandinavijos šalių liaudies dainas, šokius. 

16. Vienos muzikos ar meno mokyklos bendra dalyvių pasirodymo festivalyje trukmė iki 15 min. 

17. Festivalio dalyviai atlieka bendrą orkestrinį kūrinį-premjerą. Gavus paraišką, orkestro partijos 

bus išsiųstos tiems, kurie pageidauja groti orkestre. 

 

VI. FESTIVALIO DIENOTVARKĖ 

 

18. 9.30–10.30 val. – dalyvių registracija. 

19. 10.00 val. – bendro kūrinio repeticija. 

20. 11.00 val. – festivalio pradžia. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

21. Visi festivalio dalyviai ir jų pedagogai bus apdovanoti padėkos raštais. Už geriausius 

pasirodymus skiriamos nominacijos. 

 

VIII. FESTIVALIO SĄLYGOS IR DOKUMENTAI 

     

22. Paraiškas (dalyvio anketą ir mokesčio nurodymą) siųsti iki 2023 m. balandžio 8 d. elektroniniu 

paštu  acco.karoliniskes@gmail.com. Laiško temoje įrašyti – dalyvio paraiška. Apie sėkmingą 

registraciją gausite patvirtinantį elektroninį laišką.  

23. Dalyvio mokestis: solistui 8 €, ansamblio dalyviui 5 €. Jeigu mokinys dalyvauja ir kaip solistas, 

ir kaip ansamblio narys – mokestis mokamas tik už solo pasirodymą. 

24. Dalyvio mokestį pervesti:  

Banko sąskaita: VŠĮ ,,Vilniaus akordeonistų draugija” 

Sąskaitos numeris: LT317300010002446614 

Įmonės kodas: 193191262 

Banko pavadinimas: ,,Swedbank” AB, banko kodas 73000 

Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir festivalio pavadinimas. 

Dalyvio mokestį mokantis asmuo padengia visus su tuo susijusius banko mokesčius. 

25. Dalyviui neatvykus į festivalį mokestis nebus grąžinamas. 

26. Pateikę paraišką sutinkate, kad: festivalio rengėjai gali naudoti vaiko asmens duomenis, kitą 

suteiktą informaciją organizuojant renginį, dalintis nuotraukomis, festivalio rezultatais Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokyklos informacinėse erdvėse; už vaiko priežiūrą atvykstant ir 

parvykstant iš festivalio ir jo metu atsako dalyvio vadovas. 

27. Informacija teikiama: el. paštu acco.karoliniskes@gmail.com arba tel. 8 636 47389 (mokyt. 

Agnė Rimgailaitė). 

_________________________________ 
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