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TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIO „ŠALPUSNIS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Tarptautinio vaikų ir jaunimo lėlių teatrų festivalio „Šalpusnis“ (toliau – Festivalis) 

nuostatais reglamentuojamas Festivalio tikslas, uždaviniai, dalyviai, data ir vieta, organizavimo ir 

dalyvavimo, apdovanojimo tvarka. 

1.2.  Festivalis vyks 2020 m. balandžio 2 d. Klaipėdos lėlių teatre, Turgaus g. 9, Klaipėda. 

1.3. Festivalį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, LT-92278, 

Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 21 49 74, el. paštas info@kvlc.lt, www.kvlc.lt), renginio koordinatorė 

Modesta Vainorienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ skyriaus vedėja, renginio 

organizatorės – Gintarė Libonienė, Justina Kairienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojos (el. paštas klubasaulute@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 38 35 34). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Skatinti vaikus ir jaunimą rinktis lėlių teatrą, kaip meninės išraiškos, bendradarbiavimo, 

mokymosi, kūrybiškumo, saviraiškos priemonę. Motyvuoti lėlių teatro mėgėjų bendruomenes 

mažuose Vakarų Lietuvos miesteliuose, kurti kūrybinio bendradarbiavimo ir dalinimosi gerąją 

patirtimi su kaimyninėmis šalimis (Latvija) platformą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Suteikti vaikams ir jaunimui galimybę bendradarbiauti, pamatyti kitų kolektyvų veiklos 

rezultatus, turiningai leisti laiką.  

3.2. Ugdyti sceninę kultūrą. 

3.3. Supažindinti su profesionaliu lėlių teatru, suteikti galimybę pabendrauti su 

profesionaliais lėlių teatro kūrėjais, susipažinti su lėlių teatro „užkulisiais“. 

3.4. Populiarinti lėlių teatro meną. 

3.5. Suteikti lėlių teatro mokytojams ir mokiniams galimybę pamatyti profesionalų 

Klaipėdos lėlių teatro spektaklį ir dalyvauti kūrybinėse lėlių gamybos dirbtuvėse, kuriose pasisemtų 

idėjų, įgytų praktinių žinių ir metodų kuriant lėles, pasidalintų gerąja patirtimi, kurią vėliau taikytų 

ir plėtotų savo bendruomenėse. 

3.6. Kurti tradicijas, kasmet suburiančias jaunuosius lėlininkus ir populiarinančias lėlių 

teatro žanrą. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Festivalyje kviečiamos dalyvauti Lietuvos ir Latvijos ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

lavinimo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kultūros centrų lėlių teatrų trupės. 

 

 

V. DATA IR VIETA 

 

5.1. Festivalis vyks 2020 m. balandžio 2 d. Klaipėdos lėlių teatre, Turgaus g. 9, Klaipėda. 
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VI. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

6.1. Festivalio dalyviai pristato vieną lėlių teatro spektaklį (etiudą, instaliaciją, vaidinimą). 

6.2. Vieno pasirodymo trukmė – iki 20 minučių.  

6.3. Muzika, reikalinga trupės pasirodymui, turi būti kokybiška ir įrašyta į USB atmintinę. 

6.4. Festivalio pabaigoje dalyviams bus rodomas Klaipėdos lėlių teatro spektaklis „Namai“.  

6.5. Norintys dalyvauti Festivalyje, dalyviai perka bilietus - 1,45 Eur trupės nariui. 

Bilietai perkami iš anksto, iki 2020 m. kovo 15 d. pervedant pinigus į Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro sąskaitą Nr. LT957180500001130249 (AB Šiaulių bankas, įm. kodas 302430402). 

Mokėjimo paskirtyje įrašyti „Festivaliui „Šalpusnis“, nurodyti kolektyvo pavadinimą. 

6.6. Norinčius dalyvauti tarptautiniame vaikų ir jaunimo lėlių teatrų festivalyje „Šalpusnis“ 

prašome iki 2020 m. kovo 15 d. dienos el. paštu klubasaulute@kvlc.lt pateikti dalyvio paraišką. 

Papildoma informacija teikiama telefonu +370 674 74 724 (Gintarė Libonienė). 

6.7. Festivalio žiūrovo (dalyvių tėvai, palaikymo komandos nariai) bilieto kaina - 1,45 

Eur. 

6.8. Festivalio pradžios laiką ir programą patikslinsime gavę visų dalyvių paraiškas.  

6.9. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti Festivalio datą, laiką ir vietą. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

7.1. Visi Festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir dovanomis. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius Festivalio metu. 

8.2. Dalyvavimas Festivalyje reiškia dalyvių sutikimą, kad renginys būtų filmuojamas 

(fotografuojamas), filmuota (fotografuota) medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami 

(nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse 

(dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta 

tvarka. 

_______________________ 
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TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIO „ŠALPUSNIS“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Atstovaujama institucija  

 

Kolektyvo pavadinimas 

 

 

Kolektyvo mokytojo vardas, pavardė, 

telefonas, el. paštas  

 

 

 

Vaikų skaičius ir amžius  

 

 

Spektaklio pavadinimas 

 

 

Spektaklio trukmė 

 

 

Pasiruošimo spektakliui trukmė  

 

Dekoracijų nuėmimo po spektaklio 

trukmė 

 

Reikalingos techninės priemonės 

(muzikos aparatūra, apšvietimas ir pan.) 

 

 

 

Su Festivalio nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

Sutinkame, kad Festivalis būtų filmuojamas (fotografuojamas), filmuota (fotografuota) 

medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo 

apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, 

socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

Atsakau už grupės narių drausmę ir saugumą Festivalio metu. 

 

 

  __________________________________                                    ___________________              

      (mokytojo vardas, pavardė)                                                     (parašas) 

 


