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ŽEMAIČIŲ FOLKLORO ATLIKĖJŲ FESTIVALIS-KONKURSO 

,,SOSĖTĖKEM PLUNGIE“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Žemaičių folkloro atlikėjų festivalis-konkursas ,,Sosėtėkem Plungie“ (toliau – Konkursas) 

yra žemaičių autentiškos dainos ir žemaičių autentiško šokio konkursas, kuriuo siekiama: 

1.1.  skatinti ansamblius tobulinti šių folkloro žanrų atlikimo įgūdžius, išlaikant tradicinės 

interpretacijos tęstinumą; 

1.2.  plėtoti folkloro ansamblių kūrybinę partnerystę, dalijantis bendryste, kūrybiniu 

džiaugsmu, pozityviomis ir motyvuojančiomis vertybinėmis nuostatomis bei mokantis vieniems iš 

kitų; 

1.3.  žadinti Plungės kultūrinės bendruomenės susidomėjimą tradicine kultūra. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

2. Konkursą organizuoja Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Gondinga“. Konkurso koordinatorė – Plungės 

rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Gondinga“ vadovė Dalia Stasikėlienė. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI IR PASIRODYMO SĄLYGOS 

 

3. Konkurse gali dalyvauti folkloro ansambliai arba autentiško folkloro atlikėjų grupės (scenoje 

ne mažiau, kaip 3 atlikėjai).  

4. Vienas folkloro ansamblis Konkursui gali pristatyti iki 4 konkursinių numerių, o vienas 

ansamblio dalyvis gali dalyvauti tik dviejuose skirtinguose koncertiniuose sąstatuose. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO KATEGORIJOS IR PROGRAMA 

 

5. Konkurso dalyviai gali varžytis abiejose arba vienoje iš šių kategorijų: 

A) Dainos kategorija (2–5 min.). Atliekama viena laisvai pasirinkta, autentiška žemaičių 

krašto daina, kuri gali būti vestuvinė, kalendorinė, darbo ar karo daina. Instrumentinis pritarimas 

negalimas. 

B) Šokio kategorija (2–5 min.). Atliekamas vienas, mažiausiai dviejų dalių, autentiškas 

žemaičių krašto šokis. Šokio muzika turi būti atliekama gyvai.  

 

V SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

6. Konkurse vertinami pasirinkto folkloro kūrinio meninė vertė, atlikimo lokalinės specifikos 

išlaikymas ir pajautimas, tradicinės raiškos originalumas ir autentiškas manieringumas, sceninis 

įvaizdis ir bendra atlikimo kokybė. 

7. Konkurso vertinimo komisija bus paskelbta Konkurso dieną. 

8. Konkurso rezultatai bus skelbiami Konkurso dieną. 



9. Folkloro kolektyvui, dalyvavusiam abiejose Konkurso kategorijose ir surinkusiam didžiausią 

abiejų kategorijų vertinimo balų sumą skiriamas konkurso Grand Prix.  

10. Geriausiai pasirodžiusiems Konkurso dalyviams bus suteikti Konkurso laureatų ir 

diplomantų vardai. Numatytas Konkurso laureatų ir diplomantų skaičius – ne mažiau kaip pusė visų 

Konkurso dalyvių. Visiems kitiems Konkurso dalyviams bus skiriamos Konkurso nominacijos. 

11. Bus išrinktos 3 šauniausios muzikantų kapelos, kurios bus apdovanotos specialiais prizais. 

12. Visiems Konkurso dalyviams bus įteiktos Konkurso organizatorių padėkos. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO DATA, VIETA, PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE TEIKIMAS  

 

13.  Konkursas vyks 2021 m. lapkričio 14 d. Plungės rajono savivaldybės kultūros centre 

(Senamiesčio a. 3, Plungė) 

14. Paraiškos dalyvauti Konkurse priimamos iki 2021 m. spalio 1 d. Paraiškos teikiamos 

užpildžius Konkurso paraiškos formą (priedas). 

15. Konkurso dalyvių paraiškas siųsti Konkurso koordinatorei Daliai Stasikėlienei el. paštu:  

dalefolk@gmail.com.   

 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

16.  Konkurso darbotvarkė ir papildoma informacija Konkurso dalyviams bus išsiųsta gavus 

dalyvių paraiškas. 

17.  Kelionės išlaidomis į Konkursą ir atgal pasirūpina patys Konkurso dalyviai. 

18. Informacija apie Konkursą skelbiama Plungės rajono savivaldybės kultūros  centro 

interneto svetainėje www.plungeskc.lt ir teikiama tel. +370 682 28509 arba el.p. dalefolk@gmail.com 

(Konkurso koordinatorė – Plungės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio 

„Gondinga“ vadovė Dalia Stasikėlienė). 

 

_______________________ 
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