
 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS 
  

2009 m. birželio  30 d. Nr. T-VI-717 
Varėna 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 

55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 13 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba                    

n u s p r e n d ž i a: 

1. Organizuoti Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalį Varėnoje. 

2. Patvirtinti Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalio Varėnoje 

nuostatus (pridedama). 

Savivaldybės meras         Vidas Mikalauskas 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

Liudas Tamulevičius 
2009-06-30 

Dalios Tamulevičiūtės vardo festivalis



         
DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS VARDO PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIO 

VARĖNOJE NUOSTATAI 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalyje (toliau nuostatuose – 
Festivalis)  profesionalūs teatrai pristato geriausius, įvairių sezonų arba specialiai Festivaliui 
paruoštus ar paskirtus savo spektaklius, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigtos Dalios 
Tamulevičiūtės premijos laureatų kūrybą. 

2. Be spektaklių, Festivalio metu vyksta aktorinio ir režisūrinio meno kūrybinės 
laboratorijos mėgėjų teatrų aktoriams ir režisieriams. 

3. Festivalis vyksta kiekvienais metais lapkričio mėnesį. 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
4. Festvalio tikslas – profesionalaus  meno sklaida  iškilios teatro meno pedagogės ir 

režisierės Dalios Tamulevičiūtės  gimtinėje Varėnoje. 
5. Festivalio uždaviniai: 
5.1.Sudaryti sąlygas rajone veikiantiems suaugusiųjų ir jaunimo mėgėjų  teatrams kelti 

savo meninį lygį. 
5.2. Ugdyti lankytojų skonį ir pasirinkimą. 
5.3. Aktyvinti prasmingą bendruomenės kultūrinį užimtumą. 

FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 
6. Tikslią Festivalio organizavimo vietą ir  datą nustato Festivalio rengėjai – Varėnos 

rajono savivaldybė, Varėnos kultūros centras. 
7. Pristatomų spektaklių trukmė negali viršyti 3 val. 
8. Aktoriams gali pritarti muzikantai, galima naudoti fonogramą. 
9. Festivalyje dalyvaujančius teatrus, aktorius ir režisierius pasirenka Festivalio 

rengėjas. 
FESTIVALIO FINANSAVIMAS 

10. Lėšos festivaliui konkurso būdu gaunamos iš Lietuvos Respublikos ministerijos 
finansuojamų programų, fondų, Varėnos rajono savivaldybės, rėmėjų ir už į festivalio spektaklius 
parduotus bilietus. 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
11. Visi Festivalio dalyviai apdovanojami Varėnos rajono savivaldybės padėkomis ir 

Festivalio rengėjų dovanomis. 
12. Kasmet ryškiausią festivalio spektaklį,  režisierių, aktorių ir aktorę renka žiūrovai.  

Laureatai  apdovanojami specialiais Dalios Tamulevičiūtės vardo prizais. 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Visi  kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių nuostatų nustatyta 
tvarka. 

14. Rengėjai turi teisę keisti ir papildyti Festivalio nuostatus. 

Dalios Tamulevičiūtės vardo festivalis


	Savivaldybės meras         Vidas Mikalauskas



