
                 PATVIRTINTA 
                 Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“       
                 direktoriaus  2021 m. kovo 15 d. 
                 įsakymu Nr. V1-28 

 

 
RESPUBLIKINĖS XII-OSIOS VAIKŲ TEATRŲ ŠVENTĖS  

„MĖLYNASIS LAPELIS – 2021“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinės  XII-osios vaikų teatrų šventės „Mėlynasis lapelis – 2021“ (toliau – 
Šventė) nuostatai reglamentuoja Šventės tikslą ir uždavinius, dalyvius ir organizavimą. 
                   2. Šventę organizuoja Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ (toliau – Organizatorius). 

3. Šventės partneriai – Kretingos rajono švietimo centras. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

4. Šventės tikslas – skatinti vaikų teatrų veiklą. 
5. Šventės uždaviniai: 
5.1. sudaryti sąlygas teatrinės raiškos gebėjimų bei talentų turinčių ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių (toliau – Mokiniai), juos ugdančių mokytojų, 
teatro būrelių vadovų (toliau – Mokytojai) kūrybiškumo ir saviraiškos sklaidai; 

5.2. sudominti Mokinius ir Mokytojus teatrine veikla, vaidyba, jos išsaugojimo, įamžinimo 
ir perdavimo galimybėmis naudojantis šiuolaikinėmis išmaniosiomis priemonėmis (filmuota, video 
medžiaga ir pan.); 

5.3. mokyti bendrosios elgesio (Mokinio-aktoriaus ir Mokinio-žiūrovo) spektaklių metu 
kultūros: pristatyti savo, stebėti kitų pasirodymus, dalytis patirtimi, nuomonėmis, smagiai leisti laiką su 
bendraamžiais; 

5.4. sudaryti galimybes mokytojams naudotis Šventės dalyvių teatrinės veiklos pavyzdžiais 
kasdienėje veikloje. 

 

III. DALYVIAI 
 

6.  Šventėje gali dalyvauti visų Lietuvos respublikos ugdymo įstaigų Mokiniai. 
7.  Dalyvių amžiaus grupės: 
7.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai (3-6 m.); 
7.2. 1–4 klasių mokiniai (7-10 m.); 
7.3. mišri (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1–4 klasių mokiniai ir jų mokytojai). 
8. Šventėje gali dalyvauti ne daugiau kaip po vieną kiekvienos amžiaus grupės kolektyvą iš 

vienos įstaigos. 
 

IV. ŠVENTĖS REPERTUARAS 
  

9.  Spektakliai/vaidinimai turi atitikti šiuos kriterijus: 
9.1. vaidinti galima pasakas, pjeses, inscenizacijas, miuziklus ir kt.; 
9.2. kūriniai (scenarijai) laisvai pasirenkami, gali būti publikuoti arba naujai sukurti tiek 

profesionalių autorių, tiek  pačių Mokytojų, Mokinių ar jų grupės; 
9.3. vaidinimo formą pasirenka patys dalyviai (vaidina patys Mokiniai, vaidina įvairių tipų 

Mokinių valdomos lėlės ir pan.); 



2 
 

9.4. dalyviai  negali rodyti spektaklio, kurį jau yra pristatę ankstesnėse Šventėse; 
9.5. spektaklio trukmė – iki 20 min. Laiko limitas neturėtų būti viršijamas. 

 
V. VIETA, LAIKAS IR VYKDYMO SĄLYGOS KARANTINO LAIKOTARPIU 

 
10. Vaikų teatrų  Šventė „Mėlynasis lapelis – 2021“ vyks  2021 m. balandžio 28 - gegužės 

5  dienomis Šventės dalyvių įstaigose.  
11.  Šventės dalyviai pasirenka jiems patogią, 10 punkte nurodyto laikotarpio, vaidinimo, jo 

filmavimo, įrašymo, išsaugojimo vaizdo techninėmis priemonėmis, dieną ir laiką. 
12. Organizatoriui spektakliai pristatomi įrašyti vaizdo fiksavimo priemonėmis (vaizdo 

kameromis, išmaniaisiais telefonais ar pan.), įkelti į „Youtube“ kanalą, „Google diską“ ar kitą vaizdo 
saugojimo platformą, dalyvio anketoje nurodant prisijungimo nuorodas (kodus) ar siunčiami į 
Organizatoriaus elektroninį paštą zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt (ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 6 
dienos).  
   

VI. VERTINIMAS 
 

13. Šventės dalyvių spektakliai ir vaidmenų atlikimas nebus vertinami.  
14. Šventės dalyvių kolektyvui bus įteikiami Organizatoriaus padėkos raštai, o dalyvius 

parengusiems ir renginių registracijos sistemoje semiplius užsiregistravusiems mokytojams bus 
išduodamos Kretingos rajono švietimo centro metodinės veiklos pažymos. 
 

VII. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA 
 

15. Šventės dalyviai registruojasi užpildydami paraišką – dalyvio anketą (1 priedas) iki 
2021 m. balandžio 23 d. ir siunčia el. paštu zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt.   

16. Mokytojai, parengę vaikus, registruojasi Semi plius sistemoje https://www.semiplius.lt/ 
iki 2021 m. balandžio 23 d. 

17. Dalyvio anketoje nurodytus asmens duomenis tvarko Organizatorius – Kretingos 
mokykla-darželis „Žibutė“, kodas – 190278776, adresas – Mėguvos g. 16, LT-97140, Kretinga, 
telefonas – (8 445) 79 341, el. paštas – zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. 

18. Šventės dalyvių asmens duomenys, tokie kaip: Mokinių ir Mokytojų vardas, pavardė, 
amžius arba klasė, elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris, darbo, ugdymosi institucija, vieta, 
kvalifikacija – tvarkomi statistikos ir komunikacijos tikslais, o dalyvių vardas, pavardė, amžius arba 
klasė, darbo/ugdymosi institucijos pavadinimas – viešinimo tikslu. 

19. Visi šiuose nuostatuose dalyvio anketoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo 
pagrindu, o duomenis teikiantys Šventės dalyviai neprieštarauja dėl jų pateiktų duomenų teikimo ir 
viešinimo 18 punkte nurodytais tikslais, t. y., pateikdami savo darbus Šventės dalyviai visam autorių 
teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Organizatoriui išimtines teises atgaminti, išleisti, 
viešai skelbti, platinti Šventei pateiktus spektaklių įrašus ir jų kopijas Organizatoriaus, Šventės dalyvių 
bei partnerių valdomose socialinių tinklų (internetinėse svetainėse, Facebook, Youtube ar kt.) 
paskyrose ar spaudos puslapiuose. 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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  20. Informaciją apie Šventę teikia direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Vida Petrauskienė, 
tel. (8 445) 79 341, el. p. pavaduotoja@zibute.kretinga.lm.lt . 

21. Organizatoriai parengs jungtinį visų Šventės dalyvių spektaklių įrašą-pristatymą, kurį  
patalpins savo socialiniuose tinkluose, pasidalins talpinimo nuoroda su kitais Šventės dalyviais ir jų 
įstaigomis, kad dalyviai šia medžiaga galėtų pasinaudoti kasdienėje ugdomojoje veikloje. 

22. Šventės organizatoriai, atsižvelgiant į aplinkybes, pasilieka teisę, suderinus su 
Mokytoju(-ais), priimant abiem pusėms palankius susitarimus, koreguoti Šventės vykdymo, medžiagos 
parengimo datą, laiką, formą.  
 

 
 

SUDERINTA    SUDERINTA  
Kretingos rajono švietimo centro    Kretingos rajono švietimo centro 
direktorė     metodininkė 

 
 

Adelė Mazeliauskienė    Eglė Survilaitė 
2021-03-15     2021-03-15 
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Respublikinės XII-osios vaikų teatrų 
Šventės „Mėlynasis lapelis – 2021“ nuostatų  
priedas 
 
 

Respublikinės XII-osios vaikų teatrų Šventės 

„Mėlynasis lapelis – 2021“ 
dalyvio anketa 

 
 

Ugdymo įstaiga 
 

Informacija apie Mokytoją (us): 
Vardas (-ai), pavardė (-ės) 
 

 

Kvalifikacinė kategorija 
 

 

Informacija apie  vaidinimą: 
autorius (jei yra žinomas), 
pavadinimas, kita informacija: pvz. 
žanras ar pan. 
 
 

 

Vaidinimo trukmė  
Informacija apie dalyvius:  
Dalyvių skaičius 
 

 

Dalyvių amžius/  
amžiaus grupė 
 

 

Pagrindinių personažų atlikėjų 
vardai (-as) 
 
 

 

Vaizdo įrašo talpinimo nuoroda 
(kodas) 
 
 

 

Papildoma informacija 
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