
LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ 2017* ATIDARYMO TEATRINIŲ VAIDYBINIŲ ETIUDŲ 
KONKURSO NUOSTATAI 

* - toliau LJD 2017 
 
1. Bendrosios nuostatos 
1.1 Visi dalyvaujantys Konkurse toliau nuostatose vadinami Dalyviais. 
1.2 LJD 2017 organizacinė komanda toliau nuostatose vadinama Organizatoriais. 
1.3 Pirmasis konkurso etapas – konkursų nuostatų paskelbimas. 
1.4 Antrasis konkurso etapas – etiudų video siuntimas, dalyvių registracija.  
1.5 Trečiasis konkurso etapas – komisijos vertinimas ir atranka.  
1.6 Ketvirtasis konkurso etapas – etiudų įtraukimas į atidarymo programą ir pristatzmas 
LJD 2017 birželio 24 d. 11 val.  
 
2. Konkurso tikslas 
2.1 Sudaryti galimybes visiems norintiems, panaudojant savo talentus, sukurti LJD 2017 
teatrinį vaidybinį etiudą ir taip dalyvauti šių dienų paruošime ir įgyvendinime..  
2.2 Išrinkti LJD 2017 etiudus,  atitinkančius LJD 2017 temą „Tiesa padarys jus laisvus“ Jn8,32 
bei tikslinės grupės – tikinčio jaunimo – kultūrą. 
 
3. Organizatoriai 
3.1 Organizatoriai įsipareigoja:  
3.1.1. viešai skelbti informaciją apie konkursą bei jo eigą www.katalikai.lt  
3.1.2. skaidriai ir objektyviai vertinti ir atrinkti gautus video etiudus; 
3.1.3. informuoti visus konkurso dalyvius apie įtraukimą į LJD 2017 atidarymą; 
3.1.4. padėkoti knkurso dalyviams  ir juos apdovanoti; 
3.1.5. oficialiai pristatyti visus LJD 2017 etiudų įgyvendintojus.  
 
4. Dalyviai 
4.1 Konkurse gali dalyvauti visi norintys. 
4.2 Konkurso dalyvis turi pateikti organizatoriams tikslias savo koordinates (elektroninio 
pašto bei namų adresus, mobilaus telefono numerį), kuriomis su juo būtų galima susisiekti 
bet kuriuo metu.  
4.3 Atrinkti konkurso dalyviai sutinka dalyvauti LJD 2017 atidarymo  programoje.  
 
5. Reikalavimai teatriniams vaidybiniams etiudams 
5.1 Etiudas turi būti originalus t.y. sukurtas konkurso dalyvio.  
5.2 Teatrinio vaidybinio etiudo tema: išsilaisvinimas (Kas mus varžo šiame pasaulyje? Kaip 
ištrūkti iš šių pančių? Ką atneša išsilaisvinimas? )  
5.3 Etiudas turėtų atspindėti konkrečią situaciją, nesistenkite papasakoti visą žmogaus 
gyvenimą.  
5.4 Etiudo trukmė 3-5min.  
5.5 Aktorių skaičius neribotas, raiškos priemonės taip pat.  
 
6. Atrankos  komisija, meninių vaidybinių etiudų vertinimo kriterijai 
6.1 Vertinimo komisiją sudaro organizatoriai.  
6.2 Vertinant kūrinį bus atsižvelgiama į 5 dalyje įvardintus reikalavimus ir meniškumą, 
technikumą, kūrybiškumą bei kūrinio išbaigtumą, visumą.  
6.3 Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami.  
 
7. Informacija konkurso dalyviams  

http://www.katalikai.lt/


7.1 LJD 2017meninių vaidybinių etiudų konkursas prasideda 2016 metų lapkričio 15 dieną ir 
baigiasi 2017 metų vasario  15 dieną, 17.00 valandą.  
7.2 meninius vaidybinius etiudus  konkurso dalyviai turi pristatyti į Lietuvos jaunimo 
pastoracijos centrą: siųsti  wetrasfer elektroniniu paštu ltjpc@yahoo.com, 
lietuvosjpc@gmail.com 
7.3 LJD 2017 etiudų konkurso atrinkti dalyviai organizatorių bus apdovanoti prizais.  
 
8. Baigiamosios nuostatos 
8.1 Visi kilę ginčai sprendžiami LR įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka. 
8.2 Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.  
 

 
Laukiame Jūsų darbų ir linkime kūrybinės sėkmės! 
 
 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba 
Asmuo kontaktams – Roberta Daubaraitė-Randė telf. +370 613 33463, 8 45 507794, 
lietuvosjpc@gmail.com 
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