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IV TARPTAUTINIS  VACLOVO FURMANAVIČIAUS JAUNŲJŲ AKORDEONISTŲ 
KONKURSAS - FESTIVALIS  

 

NUOSTATAI 
 

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
 

1.1. Įamžinti ir įprasminti akordeono pedagogo ir dirigento, akordeono klasės Lietuvos valstybinėje 
konservatorijoje įkūrėjo Vaclovo Furmanavičiaus atminimą. 

1.2. Populiarinti ir skatinti muzikavimo akordeonu sklaidą mokykloje, šalyje ir užsienyje 

1.3. Skatinti mokinių koncertinę ir sceninę patirtį, skleisti muzikavimo įvairovę. 

1.4. Vienoje erdvėje apjungti skirtingų žanrų muziką akordeonui: nuo klasikos iki pramoginio žanro. 

1.5. Ugdyti moksleivių saviraišką, artistiškumą, kūrybiškumą, estetinius gebėjimus bei muzikinį skonį. 

1.6. Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, ir kokybišką atlikimą. 

1.7. Skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio profesinio ir     

meninio lygio. 

 

2. KONKURSO-FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

2.1. Konkursas-festivalis vyks 2022 m. spalio 21 - 22d.  

2.2. Dalyvių pasirodymų tvarka nustatoma atsižvelgiant į amžių ir ansamblio narių skaičių; 

2.3. Kategorija nustatoma pagal ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį; 

2.4. Konkurso dalyvių pasirodymai vyks 2022 m. spalio 22 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokykloje adresu Karklėnų g. 9, Vilnius; 

2.5. Festivalio dalyvių pasirodymai vyks 2022 m. spalio 21 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos II pastate adresu Parko g. 67, Vilnius. 

 

3. BENROSIOS SĄLYGOS  
 

3.1. Konkurse-festivalyje  kviečiami dalyvauti Lietuvos bei užsienio meno ir muzikos mokyklų bei 

konservatorijų solistai ir įvairios sudėties ansambliai (akordeonų duetai, trio, kvartetai, kvintetai 

bei mišrūs ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas). 

3.2. Konkurse-festivalyje  įvairių kategorijų  atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių – nuo 

jauniausio iki vyriausio. 

3.3. Papildoma informacija renginyje dalyvaujančioms mokykloms bus pateikta vėliau ir internetinėje 
svetainėje www.nvmm.lt  

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.nvmm.lt/


 

 

 

 

 

4. KONKURSO DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

Solistai ar ansambliai atlieka 2-3 skirtingo charakterio ir žanrų kūrinius, atsižvelgiant į atitinkamos 

kategorijos pasirodymo trukmės reikalavimus. 

Orkestro kategorijos dalyviai atlieka ne mažiau 2 skirtingo charakterio ir žanrų kūrinius. Orkestre 

gali groti ne daugiau 3 mokytojų. 

Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas:    

            SOLISTAI A 

KATEGORIJA DALYVIO AMŽIUS TRUKMĖ 

A Iki 9 metų Iki 5 min. 

A1 10 - 11 m. iki 7 min. 

A2 11-13 m. iki 10 min. 

A3 14-16 m. iki 15 min. 

A4 17-19 m. Iki 20 min. 

 

          ANSAMBLIAI B 

KATEGORIJA DALYVIO AMŽIAUS VIDURKIS TRUKMĖ 

B1 iki 12 m. iki 10 min. 

B2 13-16 m. iki 15 min. 

B3 17-19 m. Iki 20 min. 

 

             ORKESTRAI C 

ORKESTRAS BE AMŽIAUS APRIBOJIMO Iki 20 min. 

 

 

5. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAI 
 

5.1. Profesionalumas, muzikalumas, programos sudėtingumas, artistiškumas; 

5.2. Dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga komisija. Komisijos sprendimai galutiniai ir 

neapskundžiami; 

5.3. Komisijos nariai savo mokinių pasirodymų nevertina; 

5.4. Konkurso dalyviai bus apdovanoti  laureatų diplomais, diplomantų raštais, atminimo 

dovanėlėmis. Žiuri sprendimu daugiausiai balų surinkęs dalyvis bus apdovanotas GRAND PRIX 

ir pinigine premija. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. FESTIVALIO DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

Solistai ir ansambliai atlieka 2 laisvai pasirinktus, skirtingo charakterio kūrinius,  atsižvelgiant į 

atitinkamos kategorijos pasirodymo trukmės reikalavimus;  

Festivalio dalyviai skirstomi į šias kategorijas: 

SOLISTAI A 

KATEGORIJA DALYVIO AMŽIUS TRUKMĖ 

A Iki 9 m. Iki 4 min. 

A1 10-11 m. iki 5 min. 

A2 11-13 m. iki 7 min. 

A3 14-16 m. iki 10 min. 

A4 17-19 m. Iki 15 min. 

 

ANSAMBLIAI B 

KATEGORIJA DALYVIO AMŽIAUS VIDURKIS TRUKMĖ 

B1 iki 12 m. iki 8 min. 

B2 13-16 m. iki 10 min. 

B3 17-19 m. Iki 15 min. 

 

7. FESTIVALIO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 
 

Profesionalumas, muzikalumas, programos sudėtingumas, artistiškumas;  

Dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga komisija. Komisijos sprendimai galutiniai ir 

neapskundžiami; 

Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti  laureatų diplomais, diplomantų raštais, atminimo 

dovanėlėmis. 

9. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR MOKESTIS  
 

Konkurso - festivalio dalyvių elektroninės paraiškos priimamos iki  2022 m. spalio 15 d. Paraiškos 
nuoroda - https://forms.gle/JnbtEG3ZcHTtayMJ7  
Festivalio dalyvio mokestis: solistui -15 eurų, ansamblio kiekvienam dalyviui-5 eurai.  

Konkurso dalyvio mokestis: solistui-20 eurų, ansamblio kiekvienam dalyviui-5 eurų,  
orkestro- 50 Eurų; 
Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas 
Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu:  
BĮ SKAITLIS 
Karklėnų g. 9, Vilnius LT-11223 
Įmonės kodas 191662228  
Luminor bankas 
Sąskaitos numeris: LT 744010042403931814 
Mokėjimo paskirtyje nurodoma: NVMM Furmanavičiaus konkursas Vardas Pavardė) 
SVARBU prisegti dalyvio mokesčio pavedimo kopiją arba garantinį raštą, jei moka mokykla (pdf; 
jpg formatu).  

https://forms.gle/JnbtEG3ZcHTtayMJ7


 

 

 

 

 

 

10. KITA INFORMACIJA 
 

10. 1. Visa informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 
internetinėje svetainėje adresu www.nvmm.lt 

10.2. Konkurso - festivalio dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbti mokyklos internetinėje 
svetainėje adresu www.nvmm.lt 

10.3. Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus 
naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei 
spaudos šaltiniuose.  

10.4. Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

KONKURSO-FESTIVALIO ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 

Projekto vadovas: 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos Direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 
Partneriai: 
Lietuvos akordeonistų asociacija 
Vilniaus akordeonistų draugija 
Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla. Direktorius Tomas Vaišė;   
Meno vadovės: 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Dangira Goštaltavičiūtė: tel. 8-61531296, el. p. furmanaviciaus.festivalis@gmail.com 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos akordeono skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė 
Elena Berezina: tel. tel. 8-621 34537, el. p. furmanaviciaus.festivalis@gmail.com 
Koordinatoriai: 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Violeta  Žymančiutė 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos  akordeono skyriaus mokytojai: 
Mokytojas metodininkas Daniel Rozov 
Mokytoja ekspertė Žana Gumenaja 
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