
 

 

Kviečiame dalyvauti Globalaus jaunimo festivalyje Vilniuje. 
 (Dalyvavimas festivalyje nemokamas) 

 

Festivalio metu dalyviai atras ir išbandys įvairias edukacines, kūrybines ir 

pramogines veiklas.  

Festivalis vyks  2015 m. birželio 11 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilnius 

Festivalis skirtas Europos metams vystymuisi paminėti. 

Festivalio tikslas paskatinti jaunimą apmąstyti savo tapatybę, gyvenimo būdą, atsakomybės ribas už 

save ir savo aplinką bei apsvarstyti, kokiomis priemonėmis jie gali prisidėti prie pasaulyje 

egzistuojančios nelygybės mažinimo, taikos palaikymo ir darnios globalios visuomenės plėtros.  

 

PROGRAMA 

EDUKACINIAI RENGINIAI 

10.00 – 13.00 Jaunimo forumas⃰ ,,Globalusis švietimas: nuo sampratos iki veiksmų“ 

 

12.00 – 14.00 Jaunimo debatai⃰  ,,Švietimo kokybė lemia visuomenės gerovę“   

 

PRAMOGINIAI RENGINIAI 

12.00 – 18.00 Gatvės šokėjų kovos ,,Vote for Education“ 

 

14.00 – 18.00 Repo atlikėjų konkursas ,,Rap for Education“ 

 

SUSITIKIMAI 

12.00-13.00 Susitikimas  su Dr. Titu Petrikiu 

Kompozitorius ir vizualiojo meno kūrėjas, Europos ir Lietuvos kino akademijų 

narys, kino ir garso kompozicijos mokėsi Bournemouth Universitete. Jau 

daugiau nei 15 metų jis kuria muziką filmams (tokiems, kaip „Valentinas 

vienas“), televizijai, teatrui ir koncertams, taip pat kuria audiovizualines 

instaliacijas. Jo kurta muzika kinui jau 4 kartus buvo nominuota ,,Lietuvos 

Sidabrinės Gervės” apdovanojimuose. 

13.00-14.00 Susitikimas su Samu (Saulius Urbonavičius)  

Muzikos, televizijos projektų prodiuseris, muzikantas, kūrėjas,  muzikinę 

karjerą pradėjo  grupėje BIX, vienoje iš populiariausių visų laikų Lietuvos 

roko grupių. Samas kūrė dainų tekstus, buvo grupės vokalistas ir gitaristas. 

Buvo projekto LT United dalyvis, su kuriuo „Eurovizijos“ dainų konkurso 

finale 2006 m. užėmė 6 vietą.  

13.00-14.00 Susitikimas su Vilniaus ,,Žalgirio“ futbolo komandos nariais. 

Legendinis Lietuvos futbolo klubas, dar sovietų laikais kovojęs II-oje, I-oje ir 

aukščiausioje futbolo lygose (1947-1989), Lietuvos A lygoje (1990-2008), 

UEFA organizuojamuose Europos turnyruose.   



Šiuo metu FK „Žalgiris“ šiuolaikiškas, patyręs, ambicingas, moderniai 

mąstantis ir efektyviai veikiantis kolektyvas. Futbolininkai tiki, kad futbolas 

Lietuvoje, ypač Vilniuje, turi didelį potencialą augti.  

To įrodymas yra vienas FK „Žalgiris“ tikslų, kuris sėkmingai įgyvendinamas. 

Per penkis sezonus buvo dukart iškovoti A lygos čempionų medaliai ir net tris 

kartus į viršų kelta LFF taurė.  

14.00 – 15.00 Susitikimas su  Antanu Kavaliausku, 

Vienas iš naudingiausių Lietuvos krepšinio lygos (LKL) žaidėjas,  ,,Lietuvos 

ryto“ vidurio puolėjas. Antanas 2005 m. tapo Pasaulio jaunimo čempionu, 

2007 m. NBA vasaros stovykloje Orlande išrinktas į antrąjį geriausių 

stovyklos krepšininkų penketą. Taip pat turi sukaupęs didelę patirtį 

atstovaudamas įvairius profesionalius klubus. 

15.00-16.00 Eimantu Tamulynu,  KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinės 

RKPKS vyr. verbuotojas, kuris papasakos kokios tarnavimo Lietuvos 

kariuomenėje galimybės ir kokios perspektyvos. 

KŪRYBINĖS ERDVĖS IR PRAMOGOS 

 Festivalio erdvėse savo veiklas pristatys policijos ir krašto apsaugos 

pareigūnai, ugniagesių gelbėtojų mokykla, Vilniaus dizaino kolegijos 

studentai, „Barclays“ tecnologijų centras Lietuvoje, Baltijos aplinkos forumas 

taip pat įvairios jaunimo organizacijos. 

Stalo futbolas, Kavos degustacija, Grafitti piešimas, Bendros meninės 

instaliacijos kūrimas, Ateities paštas ir kt. 

 

Detalią programą ir registracijos sąlygas rasite ČIA  

 

Dalyvavimas festivalyje nemokamas. 

Žvaigždute pažymėtuose renginiuose dalyvavę mokytojai gaus kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimus.  

Visi festivalio dalyviai gaus dalyvavimo festivalyje pažymėjimus.  

 

Festivalio organizatoriai: 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

Konstitucijos pr. 25, Vilnius 

Miglė Kemėžytė,  Tel.: 8 675 44115 migle.k@lvjc.lt 

Vilma Smaliukienė, Tel.: (8 5) 272 5651 , El. paštas: vilma.s@lvjc.lt  
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