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VII NUOTOLINIS ŽEMAITIJOS IR KLAIP ĖDOS KRAŠTO AKORDEONISTŲ 

KONKURSAS „SAVARANKIŠKAI IŠMOKTA PJES Ė“ 
NUOSTATAI 

 
BENDROS NUOSTATOS 

Nuotolinis Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonistų konkursas „Savarankiškai 
išmokta pjesė“ organizuojamas VII kartą. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, 
uždavinius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą ir apdovanojimus. Konkursas vykdomas nuotoliniu 
būdu, peržiūrint dalyvių video įrašus, padarytus šiam konkursui. 

 
KONKURSO ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. Akordeono metodinės grupės mokytojai. 
 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
1. Puoselėti, ugdyti, populiarinti vaikų muzikavimą akordeonu; 
2. Ugdyti moksleivių savarankiškumą, natų skaitymo iš lapo įgūdžius, meninius, 

techninius ir sceninius gebėjimus; 
3. Skatinti muzikos ir meno mokyklų mokinių bei mokytojų bendradarbiavimą, geros 

patirties sklaidą. 
 

KONKURSO DALYVIAI 
Konkurse gali dalyvauti Žemaitijos ir Klaipėdos krašto meno ir muzikos mokyklų III 

akordeono klasės mokiniai-solistai. 
 

KONKURSO SĄLYGOS  
Konkursas vyks 2022 m. vasario 5-6 dienomis, nuotoliniu būdu, Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko  muzikos mokykloje, adresu Statybininkų pr. 5. 
Visi dalyviai turės atlikti po vieną, organizatoriaus pateiktą, savarankiškai išmoktą pjesę. 

Kūrinys bus pateiktas vasario 5 d., nuo 12.00 val., tinklapyje 
https://www.jkacinsko.lt/renginys/vii-nuotolinis-zemaitijos-ir-klaipedos-krasto-iii-klases-
akordeonistu-konkursas-savarankiskai-ismokta-pjese/ , kurį bus galima atsisiųsti. 

 Mokiniai mokosi kūrinį savarankiškai. Kūrinys gali būti atliekamas iš natų. 
 Elektroninę dalyvio paraišką pateikite iki 2022 m. vasario 6 d., 12.00 val. paspaudę ant 

nuorodos https://forms.gle/q7erpnJBoW5WgPbHA  
Įrašų vertinimas vyks – vasario 8-9 d.  
Rezultatų paskelbimas – vasario 10 d. 
Konkursas nemokamas. 

 
VAIZDO ĮRAŠO PATEIKIMAS 

Konkursui dalyviai pateikia atlikto kūrinio vaizdo įrašą, nufilmuotą nuo pradžios iki 
pabaigos – be montažo. 

Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, nejudančia, horizontalia kamera. Įraše  turi 
matytis atlikėjas su instrumentu. 

Savo vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina „YouTube“ platformoje. 
Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“). 
Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“). 
Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę. 
Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje. 



 
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

Konkurso dalyvių pasirodymus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 
Komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

Konkurso dalyviai bus apdovanojami I, II, III vietos laureatų diplomais.  
Laureato diplomai bus išsiųsti dalyvio anketoje nurodytu mokytojo el. pašto adresu. 

 
KONKURSO KOORDINATORIAI 

Edita Vaitkūnienė, tel. 8 629 01828; 
Andrius Beržonskis, tel. 8 621 52982, el. paštas akordeonaskmm@gmail.com   

 
Renginio informacija talpinama mokyklos internetiniame puslapyje: https://www.jkacinsko.lt/  ir 
socialinio tinklo Facebook paskyroje: 
https://www.facebook.com/events/631531014785233?ref=newsfeed  
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