
 

 

 

RESPUBLIKINIO BALETO IR ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO KONKURSO - 2023 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Respublikinis „Baleto ir šiuolaikinio šokio konkursas 2023“ orientuotas į šokio meno 

puoselėjimą, į jo sklaidą bei respublikinius mainus, jo metu ugdoma kūrybiška, aktyvi, estetinei ir 

kultūrinei patirčiai atvira, prasmingai savo kūrybines galias tenkinanti asmenybė. Sudaromos 

galimybės įgyti kiekvienam žmogui būtiną bendrąją šokio raiškos patirtį ir išprusimą. Sukuriama 

galimybė susipažinti su naujais kolektyvais, pasidalinti šokio teikiamais džiaugsmais, sėkme, 

patirtimi, profesionalumu. 

2. Konkurso metu vyks šokio dirbtuvės, kurias ves profesionalūs baleto pedagogai. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

3. Konkurso tikslas – užtikrinant tradicijų tąsą sudaryti sąlygas jauniesiems talentams realizuoti 

kūrybines idėjas šokio kalba, tokiu būdu pristatant savo šalies ir krašto tautinį tapatumą, stiprinti 

kultūrinių mainų bendradarbiavimą tarp Lietuvos šokio kolektyvų. 

4. Festivalio uždaviniai: 

4.1. puoselėti profesionaliojo šokio renginių tradicijas; 

4.2. ugdyti vaikus ir jaunimą menu; 

4.3. formuoti bei lavinti sceninę ir visuomeninę kultūrą; 

4.4. skatinti ir plėtoti kiekvieno vaiko individualybę, suteikti galimybę parodyti save ir savo 

gabumus; 

4.5. ugdyti choreografines, muzikines, estetines žinias; 

4.6. skatinti teigiamą požiūrį į scenos meną; 

4.7. stiprinti kultūrinių mainų bendradarbiavimą tarp šokio kolektyvų; 

4.8. suburti geriausius Lietuvos šokėjų kolektyvus; 

4.9. skatinti visuomenę įsijungti į meno, kultūros sklaidą. 

 

PATVIRTINTA 

Telšių kultūros centro direktoriaus  
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III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Konkurse dalyvauja šokio kolektyvai, solistai, duetai, trio, kurie skirstomi pagal amžiaus grupes:  

5.1. I grupė – 6-7 metų amžiaus grupė; 

5.2. II grupė – 8-9 metų amžiaus vaikų; 

5.3. III grupė – 10-12 metų amžiaus paauglių; 

5.4. IV grupė –  13-15 metų amžiaus jaunimo; 

5.5. V grupė – 16-18 metų amžiaus grupė, 

6. Choreografinėje kompozicijoje gali šokti kitos amžiaus grupės šokėjai, bet ne daugiau kaip 20 

proc. visų kompozicijoje šokančių šokėjų. 

 

IV SKYRIUS 

ŠOKIŲ KATEGORIJOS 

 

7. Dalyviai varžosi skirtingose šokių stilių kategorijose: 

7.1. CLASSICAL DANCE  (klasikiniai šokiai); 

7.2. NEO CLASSICAL DANCE (neoklasikiniai šokiai);  

7.3. CONTEMPORARY DANCE  (šiuolaikiniai šokiai);  

7.4. FREE DANCE - (laisvai pasirinkti šokiai). 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO EIGA, REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI 

 

8. Konkursas vyks Telšių kultūros centre, gegužės 6 dieną, konkurso pradžia 10.30 val. taškų 

perbėga nuo 9.00 val. iki 10.30 val.  

9. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 4 atlikėjai;  

10. Repertuaras, kūrinio išpildymas, kolektyvo įvaizdis turi atitikti atlikėjų amžių bei scenos 

estetinius reikalavimus; 

11. Kolektyvas ar šokėjas, dalyvaudamas konkurse, sumoka dalyvio mokestį:  

11.1. atlikėjo šokis grupėje – 10 Eur asmeniui; 

11.2. už kiekvieną papildomą šokį toje pačioje grupėje – 6 Eur asmeniui; 

11.3. atlikėjo solo šokis – 15 Eur asmeniui; 

11.4. papildomas solo šokis – 8 Eur asmeniui; 

11.5. duetai – 10 Eur vienam asmeniui; 



11.6. trio – 10 Eur vienam asmeniui; 

12. Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu iki balandžio 17 d. ir pavedimo kopija atsiunčiama 

el. paštu info@telsiukultura.lt 

12.1. Gavėjas: Telšių kultūros centras  

12.2. Banko sąskaita: LT094010042800030156. 

12.3. Paskyroje nurodykite dalyvio vardą, pavardę ar mokyklos/grupės pavadinimą ir 

konkurso pavadinimą „Baleto ir šiuolaikinio šokio konkursas 2023“.  

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

13. Konkurso dalyviams startinis mokestis netaikomas. 

14. Festivalio konkursinės dalies dalyviai patys padengia patiriamas kelionės, maitinimo išlaidas. 

Dėl tarpininkavimo gali kreiptis į organizatorius. 

15. Konkurso nuostatai, dalyvio paraiška bei sutikimas dėl fotografavimo/filmavimo (1priedas), bus 

patalpinti Kultūros centro svetainėje www.telsiukultura.lt. Paraišką, paspaudus nuorodą, užpildyti 

iki 2023 m. balandžio 17 d.  

16. Informacija apie Festivalio eigą, repeticijų ir pasirodymo laiką bus išsiųsta nurodytu el. paštu, 

gavus užpildytą dalyvio anketą. 

17. Konkurso dalyvių sutikimas dėl fotografavimo/filmavimo (1 priedas), pateikiamas iki 2023 m. 

balandžio 17 d. el. p. info@telsiukultura.lt.  

18. Garso įrašai Waw formatu atsiunčiami iki 2023 m. balandžio 17 d. nurodant el. Paštą 

info@telsiukultura.lt šiais internetiniais puslapiais: https://www.myairbridge.com/en/#!/ 

https://www.myairbridge.com/en/#!/arba https://wetransfer.com  

19. Konkurso organizatoriai turi visas teises į pasirodymų įrašus, televizijos transliacijas, 

fotografijas bei vaizdų viešinimą Konkurso tikslams.  

20. Konkurso dalyvių atstovas pateikdamas visus privalomus Konkurso dokumentus sutinka dėl 

kolektyvo narių fotografavimo ir filmavimo Konkurso metu, patvirtina, kad turi sutikimus iš 

nepilnamečių kolektyvo narių tėvų ir užtikrina, kad Organizatorius gali tvarkyti kolektyvo narių 

asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, gyv. vieta, šalis) Konkurso organizavimo tikslais. 

Patvirtina, kad jam yra žinomos duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

21. Organizatoriai garantuoja, kad Konkurso dalyvių fotografijos bei filmuota medžiaga bus 

naudojami tik Konkurso ir įstaigos veiklos viešinimui nekomerciniais tikslais. Medžiaga gali būti 
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naudojama interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje, reklaminėje 

medžiagoje, spaudiniuose ir pan. 

22. Taip pat pats dalyvis arba nepilnamečių dalyvių vadovas, atsakingas asmuo užtikrina dalyvių 

drausmę bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus konkurso metu. 

23. Pasirodymų eiliškumą sudaro Organizatoriai pagal paraiškų pateikimo eilę. 

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

24. Šokių grupių pasirodymus vertins profesionali kompetentinga komisija; 

25. Pasirodymų vertinimo kriterijai:  

25.1. atlikimo technika;  

25.2. šokėjų artistiškumas; 

25.3. šokio idėja;  

25.4. estetinis pateikimas;  

25.5. sceninis kostiumas;  

25.6. muzikalumas; 

26. Kiekvienoje amžiaus ir stiliaus grupėje bus išrinkti I, II, III vietos laimėtojai bei suteiktos 

atskiros nominacijos už puikiai sušoktus šokius. Visi dalyviai bus įvertinti ir apdovanoti diplomais 

bei specialiais prizais.   

VIII SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

27. Konkursą organizuoja Telšių kultūros centras, konkurso koordinatorė choreografė Ina 

Levickienė, tel. 8 698 00452.  

 

________________________ 


