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PATVIRTINTA 

Kauno tautinės kultūros centro 

direktoriaus 2020 m. vasario 13 d. 

įsakymu Nr. V- 36 (1.3) 

 

RESPUBLIKINĖS VARŽYTUVĖS „TAUTOSAKOS MALŪNAS-2020“, 

SKIRTOS TAUTODAILĖS METAMS 
 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai taikomi respublikinių varžytuvių „Tautosakos malūnas - 2020“ (toliau – 

Varžytuvės), skirtų Tautodailės metams, dalyviams. Nuostatai reglamentuoja varžytuvių 

organizatorius, tikslą, uždavinius, laiką ir vietą, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams,   

programai, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Varžytuvės – renginys, kurio metu mokiniai praplės, pagilins tautosakos žinias apie protėvių 

tradicijas, liaudies kūrybą, pritaikys jas išradingai varžytuvių metu.  

3. Varžytuvių organizatorius – Kauno tautinės kultūros centras. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Varžytuvių tikslas – skatinti mokinius domėtis tautosaka, gimtojo krašto kalba, istorija, 

tautodaile, padėti  jiems suvokti šalies istorinio paveldo savitumo ir kultūrinio palikimo svarbą, 

siekiant išsaugoti senuosius Lietuvos amatus, įamžinant liaudies meno žanrus, panaudojant 

kūrybiškas vaikams ir jaunimui patrauklias veiklos formas. 

5. Varžytuvių uždaviniai: 

5.1. Ugdyti mokinių savimonę, supažindinant su tautosaka ir tautodaile, atspindinčią savo  

vietos istorinę kultūrinę praeitį, atkreipiant dėmesį į liaudies meistrų darbus.  

5.2. Sudaryti sąlygas domėtis ir kūrybiškai panaudoti pasakojamosios, smulkiosios, 

dainuojamosios tautosakos kūrinius, pristatant gyvenamosios vietos, rajono, apskrities tautodailės 

pavyzdžius ir amatus; 

5.3. Pagilinti komunikavimo, socialines, menines ir kultūrines kompetencijas, skatinant 

įvairaus amžiaus vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje.  

 

III. VARŽYTUVIŲ ORGANIZAVIMAS 

6. Varžytuvėse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai, 

neformaliojo ugdymo įstaigų, kultūros, dienos centrų ugdytiniai (7-15 metų). 

7. Paraiškas dėl dalyvavimo varžytuvėse siųsti iki 2020 m. kovo 31 d. Kauno tautinės kultūros 

centro metodininkei Eglei Vindašienei el.p. egle.vindasiene@ktkc.lt (Priedas  Nr. 1).  

8.  Komandą sudaro 5 dalyviai. 
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9. Varžytuvės vyks tarp 1-4 (gali būti dalijamos į 1-2 klasių ir 3-4 klasių grupes) ir 5-8 klasių 

grupių (grupės gali būti diferencijuojamos, t.y., jei susirinktų kelios 5, 6, 7, 8 klasių komandos, jos 

varžytųsi tarpusavyje).  

10.  Data: 2020 m. gegužės mėn. 11 d. pirmadienis (renginio data gali būti keičiama, apie 

pakeitimus informuos renginio organizatorius, pasibaigus komandų registracijai). 

11. Laikas: 13.00 val.  varžysis 1-4 klasių komandos, 16.00 val. – 5-8 klasių komandos (renginio 

laikas bus patikslintas, pasibaigus komandų registracijai. Apie pakeitimus informuos renginio 

organizatorius). 

12. Vieta: Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g.18. 

 

IV. REIKALAVIMAI VARŽYTUVIŲ DALYVIAMS IR PROGRAMAI  

13. Varžytuvių tema – „Lietuvių tautodailė, tradiciniai amatai“.  

Pabrėžiant tautodailės reikšmę mūsų valstybei, LR Seimas 2020-uosius paskelbė Tautodailės metais. 

Varžytuvių tema padės dalyviams pagilinti liaudies meno sampratą, paskatins domėtis tautodailės 

istorija, suvokti jos kultūrinę ir meninę vertę. Varžytuvių programoje atskleidžiami senieji amatai, 

tautodailės darbai, meistrai, panaudojant pasakojamąją, smulkiąją, dainuojamąją tautosaką. Namų 

darbuose turi atsispindėti lietuvių tautosakai artima kryptis, kurioje dėmesys skiriamas savo krašto 

liaudies menui ir vietovės istorinei kultūrinei praeičiai.  

14. Namų darbas. Varžytuvių dalyviai iš anksto ruošia namų darbus, kurie bus vertinami 

komisijos  varžytuvių metu. Namų darbai susideda iš dviejų dalių: komandos prisistatymas (1 min) 

ir temos interpretavimas (5 min). 

14.1. Komandos prisistatymas turi būti susietas su  komandos pavadinimu. Trukmė 1 min.; 

14.2. Temos interpretavimas. Pasirinktomis meninėmis raiškos formomis (vaidinimas, 

dainavimas, pasakojimas, šokiai ar kt.) pristatyti temą, pageidautina naudotis lietuvių tautosaka, 

tautodailės pavyzdžiais, liaudies meistrų dirbiniais, amatais). Trukmė iki 5 min.  

14.3. Pristatant namų darbus galima naudoti skaidrių demonstravimą (multimediją), filmus, 

nuotraukas, muzikos įrašus. 

15. Varžytuvių metu grupėms bus skiriamos mokomosios, pažintinės užduotys, atliepiančios 

temą.  

 

V. VERTINIMO IR  IR APDOVANOJIMO TVARKA 

16. Komandų namų darbą ir užduočių atlikimą varžytuvių metu vertins Kauno tautinės kultūros 

centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.  

17. Vertinimo kriterijai: komandos pristatymas, namų darbo temos atskleidimas (originalumas,  

tautosakos žanrų įvairovė, kūrybiškumas, artistiškumas),  atsakymų tikslumas, greitumas. 

18. Varžytuvių I - III vietos nugalėtojai bus renkami 1- 4, 5-8 klasių grupėse.  

19.  Nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais, prizais ir atminimo dovanomis. 
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VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

20. Asmens duomenis tvarko biudžetinė įstaiga Kauno tautinės  kultūros centras (toliau - 

Centras), kodas 195470830, adresas Adomo Jakšto g. 18, LT-44275, Kaunas, tel. (8 37) 407 135, el. 

paštas: rastine@ktkc.lt. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 

21. Už konkurso dalyvių asmens duomenų apsaugą atsakinga metodininkė Eglė Vindašienė, 

atsakingo asmens kontaktinis el. pašto adresas: egle.vindasiene@ktkc.lt, tel.: 8 679 36 715. 

22. Konkurso dalyvių asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, elektroninis paštas, 

mobilaus telefono numeris, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, tvarkomi  konkurso tinkamo vykdymo 

tikslu, statistikos tikslu, o duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, 

amžius/klasė, tvarkomi  konkursinių darbų viešinimo, vertinimo tikslu. 

23. Visi šiuose nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.   

24. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti teisės 

aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę susipažinti 

su Centro tvarkomais duomenimis, teisę duomenis ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų 

tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet 

kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki 

sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kurios 

duomenys kontaktams yra viešai skelbiami interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta 

apimtimi, kiek tai yra susiję su Centro atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų 

teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į Centrą aukščiau nurodytais kontaktais. 

25. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek Centrui yra būtina, kiek juos saugoti 

įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu. 

26. Duomenų subjektas sutinka, kad Centras, laikydamasi teisės aktų, konkurso tinkamo 

vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens duomenų (būtent: vardas, pavardė, darbo/veiklos/ 

ugdymosi vieta, amžius/klasė) Centro interneto svetainėje www.ktkc.lt, Centro ir konkurso 

partnerių valdomose socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Youtube) ar kt. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Laiku nepateikusieji paraiškų, varžytuvėse dalyvauti negalės. 

28. Kelionės išlaidų varžytuvių organizatorius neapmoka. 

29. Konkurso dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami.  Nuotraukos bei filmuota medžiaga 

laikoma Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos kultūros, švietimo 

ir reklamos tikslams, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 str. 1 d. Kiekvienas 

mailto:rastine@ktkc.lt
http://www.vdai.lrv.lt/
http://www.ktkc.lt/
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renginyje dalyvaujantis dalyvis privalo pateikti raštišką sutikimą dėl fotografavimo/filmavimo ir 

nuotraukų bei vaizdo įrašų viešinimo (priedas Nr.2 ). 

30. Varžytuvių organizatorius pasilieka teisę keisti varžytuvių datą, vietą ir laiką.  

31. Išsamesnė informacija: kreiptis į metodininkę Eglę Vindašienę, tel. 8 679 36 715, el. 

egle.vindasiene@ktkc.lt, plačiau interneto svetainėje www.ktkc.lt. 

 

 

______________ 

 

http://www.ktkc.lt/
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Priedas Nr. 1 

 

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 

 

RESPUBLIKINĖS VARŽYTUVĖS „TAUTOSAKOS MALŪNAS-2020“, 

SKIRTOS TAUTODAILĖS METAMS 

 

DALYVIŲ PARAIŠKA 

 

Eil. 

Nr. 
INFORMACIJA APIE DALYVIUS 

1. Tikslus mokyklos/centro pavadinimas. 

 

2. Mokyklos/centro adresas, el. paštas, tel.Nr. 

 

3. Mokytojo/vadovo visas vardas, pavardė, el. paštas, tel.Nr. 

 

4. Komandos pavadinimas. 

 

 

5. Komandos nariai (visas vardas, pavardė, klasė): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. Reikalingos priemonės (techninės priemonės ir kt.) 

 

 

7. Pastabos, pageidavimai. 

 

 

 

                                                                                        (paraišką pildo mokytojas) 
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Priedas Nr. 2 

 

Kauno tautinės kultūros centras 

Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas-2020“, 

skirtos Tautodailės metams 

 

 

SUTIKIMAS 

 

DĖL_______________________________________________________________ 
(nepilnamečio sūnaus, dukters, globotinio/ės / vardas, pavardė arba pilnamečio dalyvio vardas, pavardė) 

 
2020 m.                           mėn.    d.  

 

Kauno tautinės kultūros centras (toliau - Centras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

2.22 str. 1 d. nuostata, kad ,,fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti 

atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo 

sutikimu“ bei siekdamas užtikrinti dalyvių asmens duomenų apsaugą, prašo Jūsų išreikšti sutikimą 

(nesutikimą) dėl galimybės Jus/ Jūsų vaiką fotografuoti (filmuoti) bei viešinti jo nuotraukas nurodytais atvejais 

ir tikslais. 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 

 

Veikdamas abiejų tėvų vardu:____________________________________________ 

(Pildo tik nepilnamečių dalyvių tėvai, globėjai) 

 

Sutinku/ nesutinku (reikiamą pabraukti), kad aš/mano sūnus, dukra, globotinis (-ė) būčiau/-tų 

fotografuojamas (-a) (filmuojamas (-a)) šiais atvejais ir tikslais: renginių metu kartu su grupe, vieno dalyvio 

nuotraukai (bendru planu), vieno dalyvio stambiu planu (veidas). 

 

Sutinku/ nesutinku (reikiamą pabraukti), mano/mano sūnaus, dukros, (globotinio) atvaizdas būtų 

publikuojamas Centro interneto svetainėje www.ktkc.lt, Centro stenduose, Centro brošiūrose, kt. 

informaciniuose leidiniuose, Centro socialiniuose tinkluose, Centro partnerių ir informacinių rėmėjų interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose, informaciniuose leidiniuose, naudojamas kaip Centro archyvo medžiaga, 

spausdinamas ir platinamas Centro veiklos apžvalgos, veiklos pristatymo tikslais. 

 

Sutinku/nesutinku (reikiamą pabraukti), kad mano/mano sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenys 

(vardas, pavardė)  būtų saugomi užtikrinant teisę į atvaizdą ir jos apsaugą. 
 
Kita (nurodyti pageidaujamus atvejus ir tikslus): 

 

Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 

✔ Būti informuotas (-a) apie savo/savo sūnaus , dukros, globotinio, ės asmens duomenų tvarkymą; 

✔ Susipažinti su savo/savo sūnaus, dukros, globotinio,-ės  asmens asmens duomenimis; 

✔ Reikalauti ištaisyti savo/savo sūnaus, dukros, globotinio,ės asmens duomenis; 

✔ Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano/ mano  sūnaus , dukros, globotinio, ės asmens 

duomenis; 

✔ Centro vykdomų renginių metu fotografuoti, filmuoti savo vaiką ir kitus vaikus tik asmeniniais tikslais, ir 

be kitų tėvų sutikimo negaliu skelbti nuotraukų, vaizdų viešai ar naudoti  jų kitais tikslais. 

 

Pastaba. Sutikimą privalo užpildyti kiekvienas pilnametis asmuo/ grupės dalyvis/ nepilnamečio 

dalyvio tėvai, globėjai. 

 

_____________               ___________                                     _____________________________ 

Data                                                 parašas                                                        vardas, pavardė 

http://www.ktkc.lt/

