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DËL KATEGORIJØ SUTEIKIMO MËGËJØ MENO KOLEKTYVAMS PAGAL MENINÁ
LYGÁ, VEIKLÀ IR PASIEKTUS REZULTATUS NUOSTATØ PATVIRTINIMO
2008 m. kovo 17 d. Nr. ÁV-145
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dainø ðvenèiø ástatymu (Þin., 2007, Nr. 128-5212) 8 straipsnio 1 dalies 5
punktu:
1. T v i r t i n u Kategorijø suteikimo mëgëjø meno kolektyvams pagal meniná lygá, veiklà ir pasiektus rezultatus
nuostatus (pridedama).
2. P a v e d u Sauliui Liausai, Lietuvos liaudies kultûros centro direktoriui, patvirtinti mëgëjø meno kolektyvø
meninio lygio vertinimo ekspertø komisijø sudëtá, nuostatus bei organizuoti jø veiklà.
3. Á p a r e i g o j u Sauliø Liausà pripaþinti netekusiu galios Lietuvos liaudies kultûros centro direktoriaus 2006 m.
sausio 30 d. ásakymà Nr. V-02 „Dël mëgëjø meno kolektyvø grupavimo pagal meniná lygá, veiklà ir rezultatus nuostatø
patvirtinimo“.
KULTÛROS MINISTRAS

JONAS JUÈAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultûros ministro
2008 m. kovo 17 d. ásakymu Nr. ÁV-145
KATEGORIJØ SUTEIKIMO MËGËJØ MENO KOLEKTYVAMS PAGAL MENINÁ LYGÁ,
VEIKLÀ IR PASIEKTUS REZULTATUS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kategorijø suteikimo mëgëjø meno kolektyvams pagal meniná lygá, veiklà ir pasiektus rezultatus nuostatai
(toliau – nuostatai) reglamentuoja kategorijø suteikimo kolektyvams tikslus, kolektyvø meninio lygio, veiklos ir pasiektø
rezultatø vertinimo kriterijus, kolektyvø kategorijø suteikimà ir paskelbimà.
II. KATEGORIJØ SUTEIKIMO KOLEKTYVAMS TIKSLAI
2. Kategorijø suteikimo kolektyvams tikslai yra ðie:
2.1. ávertinti kolektyvø meniná lygá;
2.2. didinti kolektyvø atsakomybæ uþ kûrybinës veiklos rezultatus, skatinti nuolat tobulëti, maþinti atotrûká tarp
mëgëjø ir profesionaliø kolektyvø;
2.3. sudaryti prielaidas kolektyvø vadovams gauti atlyginimà, atitinkantá jø darbo rezultatus;
2.4. sudaryti prielaidas dainø ðvenèiø tæstinumui.
III. KOLEKTYVØ MENINIO LYGIO, VEIKLOS IR PASIEKTØ REZULTATØ VERTINIMO KRITERIJAI
3. Kolektyvø meninis lygis nustatomas pagal ðiuos kriterijus:
3.1. gebëjimà atkurti stiliø, þanrø, laikotarpiø, regionø kultûriniø tradicijø, konkreèiø autoriø meninës kalbos
ypatumus;
3.2. meniniø interpretacijø originalumà, pagrástumà;
3.3. kûriniø atlikimo technikà;
3.4. repertuaro sudëtingumà;
3.5. repertuaro apimtá, jo atnaujinimo intensyvumà;
3.6. kûriniø atlikimo ansambliðkumà, kolektyviðkumà.
4. Kolektyvø veiklos rezultatai vertinami pagal ðiuos kriterijus:
4.1. atrinkimà á dainø ðventes;
4.2. pelnymà geriausio mëgëjø meno kolektyvo laureato vardo (apdovanojimà Aukso paukðtës prizu) ar nominavimà
ðiam apdovanojimui gauti;
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4.3. pelnymà laureatø, diplomantø vardø tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose,
festivaliuose.
IV. KOLEKTYVØ KATEGORIJØ SUTEIKIMAS IR PASKELBIMAS
5. Mëgëjø meno kolektyvø (toliau – kolektyvø) kategorijos yra keturios:
5.1. I kategorija suteikiama aukðèiausio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose
renginiuose ar apþiûrose ávertintas nuo 85 iki 100 balø bei kurio veikla ir rezultatai visiðkai atitinka ðiø nuostatø 4 punkte
nurodytus kriterijus;
5.2. II kategorija suteikiama aukðto meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose
renginiuose ar apþiûrose ávertintas nuo 70 iki 84 balø bei kurio veikla ir rezultatai visiðkai atitinka ðiø nuostatø 4
punkte nurodytus kriterijus;
5.3. III kategorija suteikiama vidutinio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose
renginiuose ar apþiûrose ávertintas nuo 50 iki 69 balø bei kurio veikla ir rezultatai atitinka ðiø nuostatø 4 punkte
nurodytus kriterijus;
5.4. IV kategorija suteikiama ávairaus meninio lygio meno kolektyvui, siekianèiam dalyvauti dainø ðvenèiø tradicijos
procese, svarbiausiuose savo þanro vieðuose ir konkursiniuose renginiuose ávertintam nuo 1 iki 50 balø, mëgëjø meno
sambûriams, kuriø tikslas – uþsiimti menine saviraiðka, kultûrine, socialine veikla.
6. Kolektyvø kategorijas nustato kolektyvø meninio lygio vertinimo ekspertø komisijos, kuriø iðvados pateikiamos
posëdþiø protokoluose.
7. Ekspertø komisijø sudëtá ir nuostatus tvirtina Lietuvos liaudies kultûros centro direktorius.
8. I, II, III, IV kategorijos suteikiamos kolektyvams, ávertinus jø meniná lygá atrankose á dainø ðventes,
respublikiniuose konkursiniuose renginiuose, apþiûrose (þr. priedà) balais nuo1 iki 100 bei kolektyvo veiklà ir pasiektus
rezultatus pagal ðiuose nuostatuose nustatytus kriterijus.
9. Kolektyvai gauna I, II, III, IV kategorijos sertifikatà (diplomà), kurio formà tvirtina Lietuvos liaudies kultûros
centro direktorius, sertifikatas galioja 4 metus.
10. Kolektyvø, gavusiø kategorijas, sàraðas vieðai skelbiamas po kiekvienos dainø ðventës (kas ketveri metai)
Lietuvos liaudies kultûros centro interneto tinklalapyje ir raðtu informuojamos savivaldybës.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Kolektyvo steigëjas, vadovas ar kitas ágaliotas asmuo (kolektyvo prezidentas, tarybos pirmininkas) turi teisæ:
11.1. susipaþinti su kategorijos suteikimo dokumentais;
11.2. nesutikæs su vertinimo komisijos sprendimu, per mënesá nuo kategorijos paskelbimo pateikti praðymà dël
pakartotinio kolektyvo vertinimo.
______________

Kategorijø suteikimo mëgëjø meno
kolektyvams pagal meniná lygá, veiklà ir
pasiektus rezultatus nuostatø
priedas
RESPUBLIKINIAI KONKURSINIAI RENGINIAI, KURIUOSE NUSTATOMAS
MËGËJØ MENO KOLEKTYVØ* MENINIS LYGIS
„Lietuvos chorø konkursas“ – suaugusiøjø chorai;
„Mes, Lietuvos vaikai“ – moksleiviø chorai;
„Puèiamøjø orkestrø èempionatas“ – puèiamøjø orkestrai;
„Sidabriniai balsai“ – vokaliniai ansambliai;
„Aguonëlë“ – vaikø ðokiø ansambliai/ðokiø grupës;
„Pora uþ poros“ – suaugusiøjø ðokiø grupës ir ðokiø ansambliai;
„Kadagys“ – jaunimo ðokiø ansambliai ir visi dainø ir ðokiø ansambliai;
„Ðimtakojis“ – vaikø teatrai;
„Atspindþiai“, „Pastogë“ – suaugusiøjø teatrai;
„Molinuko teatras“ – lëliø teatrai.
* Pastaba. Folkloro ansambliø ir grupiø, liaudies instrumentø orkestrø ir ansambliø, tradiciniø ir liaudiðkø kapelø
meninis lygis nustatomas apþiûrose.
______________
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