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2022 M. PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRŲ  

ŠVENTĖS – APŽIŪROS „PAGAUK VĖJĄ!“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Panevėžio rajono vaikų ir jaunimo teatrų šventės – apžiūros „Pagauk vėją!“ 

nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, organizatorius, koordinatorius, dalyvavimo sąlygas, 

vertinimą. 

 

II. APŽIŪROS - ŠVENTĖS TIKSLAS 

 

 2. Renginio tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo įsitraukimą ir domėjimąsi teatrine 

veikla, kolektyvų kūrybinį bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas teatrams pristatyti naujausius 

spektaklius bei išrinkti geriausius rajono teatrus.  

 

III. DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

 3. Šventėje - apžiūroje kviečiami dalyvauti rajono kultūros ir švietimo įstaigų vaikų ir 

jaunimo teatrai.  

 4. Dalyviai skirstomi į dvi grupes: 

4.1. Vaikų teatrai (dalyviai iki 15 m.);  

4.2. Jaunimo teatrai (dalyviai nuo 15 m.). 

   4.3.Kai spektaklyje dalyvauja mišri grupė, kuriai amžiaus grupei spektaklis 

priskiriamas, lemia spektaklio tematika. 

5. Vaidinami spektakliai turi atitikti šiuos kriterijus: 

5.1. Šventėje - apžiūroje pristatomas spektaklis turi būti sukurtas 2020 – 2022 metais; 

               5.2. Spektaklis gali būti sukurtas pagal lietuvių ar užsienio dramaturgiją, pačių dalyvių 

ar režisieriaus scenarijų, galima prozos ar poezijos kūrinio inscenizacija, etiudų spektaklis ir kt.;  

5.3. Spektaklio trukmė – 20-40 min., laiko limitas neturėtų būti viršijamas;  

5.4. Pageidautina, kad  spektakliuose vyrautų tema „Vertybės“;  

5.5. Būtina organizatoriams atsiųsti iki nurodytos datos pasirodymo aprašą (plakatas,  

trumpas vaidinimo aprašymas, ( 3 foto iš vaidinimo) jį pridėti kartu su anketa; 

6. Iki š. m. gegužės 2 d. anketos siunčiamos rajono vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-

šventės „Pagauk vėją!“ koordinatorei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai 

specialistei Linai Daubarienei el.p. lina.daubariene@panrs.lt. ir renginio organizatoriui – 

Paįstrio kultūros centrui (el.p. paistriokc@gmail.com, tel. 8 45 55 4 325, atsakingas asmuo 

Daiva Kiršgalvienė, tel. 8 671 99 478). 

 

 

IV. ŠVENTĖS – APŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Laikas ir vieta: šventė-apžiūra vyks 2022 m. gegužės 27 d. 10 val. Paįstrio kultūros 

centre (Jaunystė g. 1, Paįstrio k., Panevėžio r.) Lietuvos mėgėjų teatrų festivalio „Tiltai“ metu.  

 

 

 

 

 

mailto:lina.daubariene@panrs.lt
mailto:paistriokc@gmail.com


V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

8. Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis, Laimėtojams  

įteikiami diplomai, atminimo dovanėlės. Ryškiausiems spektaklių vaidmenų atlikėjams įteikiamos 

specialios nominacijos. Specialiu prizu apdovanojamas kolektyvas, įdomiausiai atsakęs į šventės – 

apžiūros temą „Vertybės“. 

 

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Informacija apie renginį skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto 

svetainėje www.panrs.lt. Paįstrio kultūros centro interneto svetainėje www.paistriokc.lt.  

___________________________ 
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