
    PATVIRTINTA 

    Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus 

    2022-10-20 įsakymu Nr. V1-14 
 

STASIO JONAUSKO VARDO DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS KONKURSO 

„TOKS GYVENIMAS – REIKIA ČIULBĖTI..“ NUOSTATAI 
 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. Stasio Jonausko vardo dainuojamosios poezijos konkurso „Toks gyvenimas – reikia 

čiulbėti..“ nuostatai (toliau – nuostatai) nustato konkurso tikslą ir uždavinius, organizavimo, 

laimėtojų vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

1.2. Konkursas „Toks gyvenimas – reikia čiulbėti..“ (toliau – konkursas) – tai kūrybinis 

konkursas, kurio metu siekiama skatinti ir įtvirtinti dainuojamosios poezijos tradicijas Skuode, 

skatinti šio žanro populiarinimą visoje Žemaitijoje kartu pagerbiant kraštietį, Skuodo garbės pilietį,  

Lietuvos poetą, žurnalistą, redaktorių Stasį Jonauską. 

1.3. Konkurso organizatorius – Skuodo rajono kultūros centras (toliau – organizatorius). 

 

II. Tikslas ir uždaviniai 

 

2.1. Konkurso tikslas – išsaugoti poeto S. Jonausko kūrybą, panaudojant ją jaunosios 

kartos žodžio ir muzikinio garso ugdymui. Poeto eilėraščius, paverčiant muzikos kūriniais, taip 

ugdant individualų stilių ir skatinant saviraišką.   

2.2. Konkurso uždaviniai: 

2.2.1. skatinti ir ugdyti jaunimo kūrybiškumą, puoselėti saviraišką; 

2.2.2. aktyvinti jaunimo domėjimąsi dainuojamaja poezija ir S. Jonausko kūryba, plėsti 

kultūrinį akiratį; 

2.2.3. Suteikti galimybę ir sąlygas jaunimo kūrybinei raiškai, kūrybiniams procesams ir 

viešiems pasirodymams scenoje.  

 

III. Konkurso laikas ir vieta 

 

3.1. Konkursas vyks 2023 m. kovo 31 dieną Skuodo rajono kultūros centro salėje  

(Gedimino g. 1, Skuodas); 

 

IV. Dalyvavimo konkurse sąlygos 

 

4.1. Konkurse gali dalyvauti jaunimas iš visos Lietuvos. Dalyvių amžius – 14–29 metų; 

4.2.  Konkursui dalyviai gyvai atlieka du kūrinius:  sukuria muziką pasirinktam vienam 

Stasio Jonausko kūriniui  ir vieną savos kūrybos dainą arba kitų autorių dainą lietuvių kalba; 

4.3. Konkurso dalyviai iki 2023 m. kovo 13 dienos pateikia užpildytą dalyvio 

registracijos anketą (forma prisegama); 

4.4. Dalyvių registracijos anketą siųsti Skuodo rajono kultūros centrui el. p. 

pavaduotojas.kulturai@skuodokc.lt;  

4.4. Dalyviais registruojami visi gavę organziatoriaus patvirtinimą el. laišku; 

4.5. Konkurso pareiškėjų skaičius neribojamas; 

4.6. Konkurso dalyvių pasirodymų eiliškumą nustato konkurso organizatoriai. 

 

V. Dalyvių vertinimas ir apdovanojimas 

 

5.1. Vertinami dalyvių kūrybiniai gebėjimai, vokaliniai įgūdžiai, instrumentinės 

aranžuotės, meninis programos atlikimas, sceninę laikyseną, poetinio teksto interpretaciją, 

originalumą ir išaiškingumą;  
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5.2. Dalyvių pasirodymus vertina organizatorių sudaryta kompetetinga komisija; 

5.3. Laimėtojai išskiriami trijose kategorijose: solisto, dueto, grupės (4-5 žmonės); 

5.4. Komisijos sprendimai neginčijami ir neskundžiami; 

5.5. Konkurso nugalėtojai apdovanojami po konkursinių pasirodymų ir komisijos 

pasitarimo; 

5.6. Konkursas gali būti įrašinėjamas, filmuojamas ir fotografuojamas. Visa medžiaga 

tampa konkurso organizatoriaus nuosavybe; 

5.7. Visi konkurso dalyviai apdovanojami atminimo dovanėlėmis, padėkos raštais, o 

nugalėtojai – įstaigos/rėmėjų įsteigtais prizais.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6.1. Informacija apie renginį skelbiama Skuodo rajono kultūros centro svetainėje 

www.skuodokc.lt. 

6.2. Organizatoriai turi tesię keisti ir papildyti konkurso nuostatus. 

6.3. Išsamesnė informacija dėl konkurso sąlygų tel. 8 612 59 484 arba el. p. 

pavaduotojas.kulturai@skuodokc.lt.  
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