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2021 M. RESPUBLIKINIO VYRESNIŲJŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVŲ
KONKURSINIO SAMBŪRIO „IŠ APLINKUI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2021 m. respublikinio vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinio sambūrio
„Iš aplinkui“ nuostatai reglamentuoja sambūrio tikslus, organizatorius, dalyvavimo
sąlygas, repertuarą, eigą, vertinimą, baigiamąsias nuostatas.
II. KONKURSINIO SAMBŪRIO TIKSLAI, ORGANIZATORIAI
2. Konkursinio sambūrio „Iš aplinkui“, rengiamo kas dveji metai, tikslai – aktyvinti
liaudiškos choreografijos judėjimą, puoselėti sceninio šokio tradiciją, skatinti kurtis naujus
suaugusiųjų šokių kolektyvus, ieškoti naujo repertuaro, ugdyti meninį lygį ir skonį,
sceninę kultūrą, remti ir palaikyti veikiančias ir naujai susikūrusias vidutinio amžiaus
žmonių šokių grupes, įvertinti ir pagarsinti geriausius šalies vyresniojo amžiaus šokėjų
kolektyvus ir jų vadovus, dalytis patirtimi.
3. Konkursą rengia Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras su partneriu
Lietuvos nacionaliniu kultūros centru.
III. DALYVAVIMO SĄLYGOS, REPERTUARAS
4. Konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ kviečiami dalyvauti visų institucijų
vyresniųjų liaudiškų šokių grupės – tiek turinčios instrumentines grupes, tiek šokančios
pagal kokybiškas muzikos fonogramas.
5. Šokių grupės varžosi trijose kategorijose: miestų, rajonų centrų, miestelių ir
kaimų.
6. Šokių grupės sambūryje šoka savo nuožiūra pasirinktus du šokius. Pageidautini
nauji sceniniai kūriniai arba rečiau šokamos kompozicijos, įvairaus charakterio ir
nuotaikos šokiai, visapusiškai atskleidžiantys kolektyvo jėgas. Nerekomenduojama
kolektyvams šokti jų amžiaus neatitinkančio repertuaro, nesuteikiant naujos įtikinamos
interpretacijos, pateisinančios pasirinkimą. Ypač nepatartina konkurse naudotis
nekokybiška fonograma.
7. Konkurso anketas su programa kolektyvai turi siųsti iki 2021 m. spalio 20 d.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografijos specialistei Gražinai Kasparavičiūtei
el. paštu kasparas@lnkc.lt
8. Pasirašydami konkurso anketas su programa, kolektyvų vadovai sutinka ir
patvirtina, kad konkurso metu nufilmuotą konkurso vaizdinę medžiagą ir dalyvių
nuotraukas organizatoriai gali naudoti interneto portaluose, socialinėse paskyrose,
žiniasklaidoje ir kt. viešoje erdvėje, kuri reikalinga reklaminei konkurso sklaidai. Taip pat
kolektyvų vadovai užtikrina dalyvių drausmę bei atsako už traumų ar dalyvių sveikatos
sutrikimus konkurso metu. Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, renginyje visiems
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dalyviams privalu turėti galimybių pasą arba tai dienai galiojantį testą bei dėvėti
veido kaukes.
9. Dalyviai į sambūrį atvyksta savo transportu.
IV. KONKURSINIO SAMBŪRIO EIGA
10. Konkursinis sambūris vyks 2021 m. lapkričio 06 d. Širvintų kultūros centre
(I. Šeiniaus g. 4). Pradžia 12 val.
11. Po varžytuvių kolektyvų vadovams rengiamas konkurso rezultatų aptarimas.
V. VERTINIMAS
11. Šokių kolektyvų pasirodymus vertins Širvintų kultūros centro ir Lietuvos
nacionalinio kultūros centro sudaryta vertinimo komisija.
12. Kolektyvai vertinami pagal šiuos kriterijus: vidutinio amžiaus šokėjų repertuaro
pasirinkimą, šio amžiaus šokėjams tinkamą šokių atlikimo manierą, meninį lygį ir skonį,
sceninę kultūrą, tvarkingus kostiumus, originalumą, naujų šokių įtraukimą į programą.
13. Kolektyvai varžosi dėl 2021 m. sambūrio „Iš aplinkui“ DIDŽIOJO ir MAŽOJO
laureato vardo, prizo ir piniginių premijų. Visi kolektyvai bus įvertinami atitinkama vieta
arba nominacija.
14. Konkurse taip pat bus renkami ir apdovanojami:
14.1. kūrybiškiausias sambūryje dalyvaujančių šokių grupių vadovas,
14.2. išraiškingiausias ar originaliausiai atliktas šokis,
14.3. artistiškiausi, elegantiškiausi šokėjai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Visa su konkursiniu sambūriu susijusi informacija skelbiama Širvintų rajono
savivaldybės kultūros centro interneto svetainėje www.sirvintukc.lt. ir Lietuvos
nacionalinio kultūros centro interneto svetainėje www.lnkc.lt.
16. Informaciją apie konkursinį sambūrį teikia Širvintų kultūros centro specialistė
Odeta Žinienė tel. +370 618 21153 ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC)
choreografė Gražina Kasparavičiūtė tel. +370 615 73258.
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