
2023 M. ŠIRVINTŲ RAJONO JAUNŲJŲ TALENTŲ KONKURSO „ŽIBĖK“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2023 m. Širvintų rajono jaunųjų talento konkurso „Žibėk“ nuostatai

reglamentuoja konkurso tikslus, organizatorius, dalyvavimo sąlygas, repertuarą, eigą,
vertinimą, baigiamąsias nuostatas.

II. KONKURSO TIKSLAI, ORGANIZATORIAI
2. Jaunųjų talentų konkurso „Žibėk“ tikslai – aktyvinti jauno žmogaus dalyvavimą

kultūrinėje veikloje, puoselėti įvairių sričių veiklas, ugdyti meninį lygį ir skonį, sceninę
kultūrą, remti ir palaikyti jaunus menininkus ir atlikėjus, įvertinti ir pagarsinti geriausius
Širvintų rajono jaunuolius ir jų vadovus, dalytis patirtimi.

3. Konkursą rengia Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas su
partneriu Širvintų rajono savivaldybės kultūros centru.

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS, REPERTUARAS
4. Jaunųjų talentų konkurse „Žibėk“ kviečiami dalyvauti Širvintų rajono 15 – 25

metų jaunuoliai, turintys sugebėjimų įvairiose meninėse srityse.
5. Dalyviai varžosi vienoje kategorijoje: 15 – 25 metų.
6. Konkurse dalyviai atlieka savo nuožiūra pasirinktą vieną pasirodymą.

Pasirodymo trukmė iki 4 minučių. Pageidautini nauji sceniniai kūriniai arba rečiau
atliekamos kompozicijos, įvairaus charakterio ir nuotaikos pasirodymai, visapusiškai
atskleidžiantys dalyvio gebėjimus. Rekomenduojama dalyviams pasirinkti jų amžių
atitinkantį repertuarą. Rekomenduojame konkurse naudotis kokybiška fonograma.

7. Konkurso registraciją dalyviai turi užpildyti iki 2022 m. gruodžio 10 d.
8. Užpildydami registraciją dalyviai arba jų 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 dalyviai arba jų
vadovai užtikrina dalyvių drausmę bei atsako už traumų ar dalyvių sveikatos sutrikimus
konkurso metu.

9. Dalyviai į konkursą atvyksta savo transportu.

IV. KONKURSO EIGA

10. Širvintų rajono jaunųjų talentų konkursas „Žibėk“ vyks 2023 m. sausio 17 d.
Širvintų kultūros centre (I. Šeiniaus g. 4). Pradžia 18.00 val.

V. VERTINIMAS
11. Dalyvių pasirodymus vertins Širvintų kultūros centro ir Vilniaus Kolegijos

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto sudaryta vertinimo komisija.
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12. Dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus: repertuaro pasirinkimą, meninį lygį ir
skonį, sceninį įvaizdį ir kultūrą, techninius atliekamos srities aspektus (choreografija,
vokalas), originalumą, kūrybiškumą.

13. Dalyviai varžosi dėl 2023 m. Širvintų rajono jaunųjų talentų konkurso „Žibėk“
pirmos, antros ir trečios vietos. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.

14. Konkurse taip pat bus renkami ir apdovanojami:
14.1. kūrybiškiausias konkurso dalyvis,
14.2. išraiškingiausias ar originaliausias pasirodymas,
14.3. artistiškiausias, elegantiškiausias dalyvis.

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Visa su jaunųjų talentų konkursu „Žibėk“ susijusi informacija skelbiama

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro interneto svetainėje www.sirvintukc.lt. ir
Vilniaus Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto interneto svetainėje
www.mtf.viko.lt bei Facebook paskyrose.

16. Informaciją apie Širvintų rajono jaunųjų talentų konkursą teikia Vilniaus
Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto kompetencijų plėtros ir projektų
skyriaus vadybininkė Norvilė Iljeitytė +37064857632.
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