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DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIO VARĖNOJE 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje (toliau – Festivalis) 

profesionalūs teatrai pristato geriausius įvairių sezonų arba specialiai Festivaliui pastatytus ar 

paskirtus  spektaklius.  

2. Be spektaklių, Festivalio metu vyksta aktorinio ir režisūrinio meno kūrybinės 

laboratorijos mėgėjų teatrų aktoriams ir režisieriams. 

3. Festivalis vyksta kiekvienais metais rugsėjo-spalio mėnesį. Kasmet rugsėjo 30 d. 

Festivalis prasideda Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigtos Dalios Tamulevičiūtės 

premijos laureatų kūrybos pristatymu ir premijos įteikimu Varėnos kultūros centre. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Festvalio tikslas – skleisti profesionalų meną iškilios teatro meno pedagogės ir 

režisierės Dalios Tamulevičiūtės gimtinėje Varėnoje. 

5. Festivalio uždaviniai: 

5.1. aktyvinti prasmingą bendruomenės kultūrinį užimtumą; 

5.2. ugdyti lankytojų meninį skonį ir pasirinkimą; 

5.3. sudaryti sąlygas rajone veikiantiems suaugusiųjų ir jaunimo mėgėjų teatrams kelti 

savo meninį lygį. 

III. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA IR LAUREATŲ  

ATRANKA 

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

rajono savivaldybė, Varėnos kultūros centras. 

7. Festivalyje dalyvaujančius teatrus vardiniu kvietimu pasirenka Festivalio rengėjai. 



8. Kasmet komisija renka geriausią Festivalio spektaklį, režisierių, aktorių ir aktorę, 

geriausio antrapalnio vaidmens atlikėjus, žiūrovai renka jiems labiausiai patikusį spektaklį.  

9. Festivalio rengėjai gali įsteigti papildomus Festivalio prizus. Pretendentus, kurie 

gali būti apdovanoti papildomais prizais, renka komisija. 

10.Festivalio komisiją sudaro žymūs šalies teatro kritikai, aktoriai, režisieriai, teatro 

pedagogai, Varėnos krašto kultūros ir meno specialistai, visuomeninių kultūros organizacijų 

atstovai. Komisijos sudėtį tvirtina Varėnos rajono savivaldybės meras. 

11. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos 

pirmininko pavaduotojas, kurie renkami komisijos narių paprasta balsų dauguma. 

12. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. 

13. Komisijos sprendimai įforminami protokolais. 

14. Komisijos pirmininkas (jo nesant –pirmininko pavaduotojas): 

14.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą; 

14.2. šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro komisijos poėdžių 

darbotvarkę; 

14.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su 

komisijos veikla. 

15. Komisija, vertindama spektaklius,, remiasi šiais kriterijais: 

15.1. spektaklio aktualumu; 

15.2. režisūrinių priemonių novatoriškumu; 

15.3. aktoriaus (aktorės) meistriškumu kuriant pagrindinį ir antraplanį vaidmenis; 

15.4. režisūrinio ir aktorinio meistriškumo derme. 

16. Varėnos kultūros centras techniškai aptarnauja komisijos veiklą. Komisijos 

posėdžiams rengti, dokumentams tvarkyti ir protokolams rašyti Varėnos kultūros centras skiria 

sekretorių, kuris nėra komisijos narys. 

17. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos 

narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių dauguma. 

18. Prieš pradėdami svarstyti pretendentus į  festivalio laureatus, komisijos nariai turi 

raštu informuoti komisijos sekretorių apie galimą privačių ir viešų interesų konfliktą. 

19. Festivalio laureatai skelbiami Festivalio uždarymo dieną Varėnos kultūros centre. 

IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 



20. Visi Festivalio dalyviai po kiekvieno Festivalio programoje parodyto spektaklio 

apdovanojami Varėnos rajono savivaldybės padėkomis ir Festivalio rėmėjų dovanomis. 

21. Festivalio laureatai apdovanojami specialiais Dalios Tamulevičiūtės prizais 

Festivalio uždarymo dieną Varėnos kultūros centre. 

V. FESTIVALIO FINANSAVIMAS 

22. Festivalio lėšų šaltiniai: 

22.1. lėšos, gaunamos konkurso būdu, iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

finansuojamų programų, fondų; 

22.2.  Varėnos rajono savivaldybės lėšos skiriamos iš Varėnos rajono savivaldybės 

biudžeto Varėnos kultūros centrui  pagal Varėnos rajono savivaldybės  strateginio veiklos plano , 

„Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros“  programos priemonę  „Dalios 

Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje organizavimas“; 

22.3.  rėmėjų lėšos; 

22.4. dalis lėšų – už parduotus bilietus.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių nuostatų 

nustatyta tvarka. 

24. Festivalio nuostatai keičiami ir papildomi Varėnos rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu. 
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