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 IV-OJO RESPUBLIKINIO LIAUDIŠKŲ KAPELŲ KONKURSO 
 ,,SUVALKIETIŠKAS KIEMAS“ 

NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 
 
1.1. Konkursas ,,Suvalkietiškas kiemas“ (toliau vadinamas Konkursu) – respublikinis 

liaudiškos muzikos kapelų konkursas. 
1.2. Konkursas vyksta kas dveji metai. 
1.3. Renginio vieta – Vilkaviškio kultūros centas (Vytauto g. 28, 70125 Vilkaviškis). 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
2.1. Tikslas – puoselėti  liaudišką muzikavimą ir puoselėti Dainų švenčių tradicijas. 
2.2. Konkurso uždaviniai: 

• kelti liaudiškos muzikos kolektyvų meistriškumą, 
• siekti liaudiškų (atneštinių) instrumentų įvairovės, 
• skatinti repertuaro plėtotę, 
• skatinti kūrybai liaudiškų kolektyvų vadovus bei muzikantus. 

 
III. DALYVIAI 

 
3.1. Konkurse kviečiamos dalyvauti liaudiškos muzikos kapelos iš visų Lietuvos regionų. 
3.2. Dalyvių pasirodymų eiliškumas nustatomas burtų keliu. 

 
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 
4.1. Konkursą organizuoja Vilkaviškio kultūros centras. Partneris – Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras. 
4.2. Finansavimo šaltiniai – Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio kultūros centras, 

rėmėjai - privačios įstaigos. 
4.3. Konkursas vyks 2022 m. spalio 8 d. 11 val. Kolektyvų registracija baigiama 10 valandą. 
4.4. Nustatytą paraiškos formą (pridedama) liaudiškos kapelos turi pateikti iki 2022 m. spalio 

1 d. elektroniniu paštu ramunas@vilkkc.lt, arba paštu (Vilkaviškio kultūros centras, Vytauto g. 28, 
70125 Vilkaviškis). 

 
V. KONKURSO SĄLYGOS 

 
5.1. Konkursą sudaro 2 dalys. Pirmoje dalyje vertinamas liaudiškos muzikos kapelų 

meistriškumas. (Gali dalyvauti liaudiškos muzikos kapelos iš visų Lietuvos regionų.) Antra dalis – 
konkurso laureatų šventinis koncertas. 

5.2. Pirmoje dalyje kolektyvai kūrinius pristato tik komisijai. Kūriniai atliekami be įgarsinimo.  
5.3. Kolektyvai atlieka 4 kūrinių programą, iš kurių vienas privalomas – Jurgio Gaižausko 

„Žarėnų valsas“ (partitūra ir partijos pridedamos), 2 kūriniai su dainavimu, 1  instrumentinis 
kūrinys.   



5.4. Liaudiškos muzikos kapela, laimėjusi konkursą, sekančiame konkurse dalyvauja svečio 
teisėmis. 

5.5. Konkurso antroje dalyje – laureatų koncerte atliekama 15 minučių laisvai pasirinkta 
programa. 

5.7. Pirmos dalies spausdintos konkursinių kūrinių partitūros pateikiamos konkurso dieną 
registracijos metu, arba iš anksto organizatoriams elektroniniu paštu (pdf formatu). 

5.8. Pateiktų kūrinių partitūros negrąžinamos. Organizatoriai pasilieka teisę viešai naudoti šiuos 
kūrinius. 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI 
 

6.1. Liaudiškas kapelas vertins komisija, sudaryta iš šio žanro specialistų – kompozitorių, 
pedagogų, vadovų. 

6.2. Vertinimo kriterijai: 
•  programos atitikimas žanrui, 
• programos sudėtingumas ir įvairovė, 
• atlikimo profesionalumas ir meistriškumas, 
• instrumentarijus, 
• sceninė kultūra ir kt. 
• kūrinio atitikimas žanrui; 

6.3. Nugalėtojai bus paskelbti tą pačią dieną, pasibaigus konkursui. 
 

VII. APDOVANOJIMAI 
 

7.1. Komisija išrinks konkurso I, II ir III premijų laimėtojus: 
• I vieta –  1 000 Eurų premija, 
• II vieta – 500 Eurų  premija, 
• III vieta – 300  Eurų  premija. 
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9.1. Organizatoriai pasilieka teisę riboti pretenduojančių dalyvauti konkurse kolektyvų skaičių. 
Jeigu paraiškų bus per daug, nebus kviečiamos vėliausiai paraiškas atsiuntę kapelos (apie tai 
pranešime iki 2022 m. spalio 3 dienos).  

9.2. Kelionės išlaidas sumoka siunčianti įstaiga. 
9.3. Kolektyvų vadovams pageidaujant, galima naudotis garso įranga. 
9.4. Elektriniai instrumentai (el. gitaros, klavišiniai ir pan.) nenaudotini. 
9.6. Rengėjai turi teisę neatlygintinai daryti konkurso garso ir vaizdo įrašus. 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IV -OJO RESPUBLIKINIO LIAUDIŠKŲ KAPELŲ KONKURSO „SUVALKIETIŠKAS 
KIEMAS“ ANKETA - PARAIŠKA 

 
 

1. Rajonas, miestas… …………………………………….......................................... 
 

2. Kapelos pavadinimas, priklausomybė (įstaiga) ..................................................... 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
3. Vadovo (-ės, -ų) vardas, pavardė  (tel. nr., el paštas)................................................ 

......................................................................................................................….......... 
 
4. Kolektyvo dalyvių skaičius……………………….................................................... 
 
5. Kapelos instrumentinė sudėtis.................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................... 
6. Trumpas pastarųjų 2 metų kolektyvo veiklos apibendrinimas, aprašymas: 
(10 sakinių)………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
7. Konkurso programa: 
 

•  Pvz. Polkutė – „Pakrėstinukė“.....muz. Vytauto Juozapaičio 
• ........................................................................................ 
• ........................................................................................ 
• ......................................................................................... 
• ........................................................................................ 

 
8. Specialūs techniniai pageidavimai:......................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
9. Kita. Antroje dalyje bus naudojama įgarsinimo įranga. Klausimams dėl įgarsinimo 
gintas@vilkkc.lt, tel. 8672 07253 
 
 
Anketas prašome atsiųsti iki 2022 spalio 1 d. 
 Jums patogiu būdu:  elektroniniu paštu:   ramunas@vilkkc.lt arba paštu  adresu - Vilkaviškio 
kultūros centras, Vytauto 28, 70125 Vilkaviškis 
 
 

 


