
PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. 

įsakymu Nr. V1-17 

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ TEATRŲ FESTIVALIO „TEATRO UOSTAS“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio vaikų teatrų festivalio „Teatro uostas“ (toliau – Festivalis) nuostatai 

reglamentuoja Festivalio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, 

apdovanojimus ir baigiamąsias nuostatas.  

1.2. Festivalis vyks 2023 m. balandžio mėn. 4 d. 11.00 val. VŠĮ „Klaipėda ID“, kultūros 

inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A, Klaipėda.    

1.3. Festivalį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė 

www.kvlc.lt). Festivalio koordinatorė – Dalia Mačiulienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Draugystė“ skyriaus vedėja,  organizatorė – Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų švietimo (teatras) 

mokytoja (el. paštas klubasdraugyste@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 34 58 67). 

1.4. Renginys iš dalies finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir yra įtrauktas 

į Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programą. 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Skatinti vaikų teatrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, puoselėti ir plėtoti teatrinę veiklą 

ir kultūrą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Suteikti vaikams galimybę pristatyti spektaklius. 

3.2. Lavinti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.  

3.3. Tobulinti mokinių teatrinius bendravimo įgūdžius kūrybinių dirbtuvių metodu. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklų mokiniai. 

4.2. Dalyvių amžius 7-14 metų, trupė iki 30 dalyvių. 

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Repertuaras pasirenkamas laisvai – vaidinamos pjesės, ištraukos, pasakos, inscenizacijos. 

Pristatomi spektakliai, eskizai, etiudai, poetinės kompozicijos sukurti 2022–2023 mokslo metais. 

5.2. Trupė paruošia judesio arba dramos kūrinį lietuvių kalba, kurio maksimali trukmė iki 45 

min. 

5.3. Aktoriams gali pritarti muzikantai, galima naudoti fonogramą. 

5.4. Organizatoriai įsipareigoja sudaryti Festivalio eigą, palaikyti ryšius su kolektyvais, 

sukurti palankias sąlygas kolektyvams pasiruošti ir atlikti savo pasirodymą scenoje. 

5.5. Dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užpildo dalyvio paraišką. Paraiškos nuoroda: 

https://forms.office.com/e/JSixnp3sMt 
5.6. Užpildytos dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 1 d.   
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           5.7.  Festivalio programa bus išsiųsta el. paštu paraiškas pateikusiems kolektyvams. 

5.8. Festivalio eiga bus nustatyta atsižvelgiant į paraiškos pateikimo datą. 

5.9. Festivalio dalyviams bus suteiktos persirengimo patalpos. Dalyviai turi stengtis taupiai 

naudotis suteikta erdve, saugoti patalpoje esantį turtą, savo asmeninius ir savo draugų daiktus. 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

6.1. Dalyviai apdovanojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštais ir atminimo 

dovanomis.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Būtina laikytis higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

7.2. Renginyje negali dalyvauti asmenys, kurie turi viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

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

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius Festivalio metu. 

7.4. 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. 

7.5. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 

 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


