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RESPUBLIKINĖS VARŽYTUVĖS 
„TAUTOSAKOS MALŪNAS-2021“ 

 
 
 
 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šie nuostatai taikomi respublikinių varžytuvių „Tautosakos malūnas - 2021“ (toliau –            
Varžytuvės) dalyviams. Nuostatai reglamentuoja varžytuvių organizatorius, tikslą, uždavinius, laiką         
ir vietą, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams,  programai, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 
2. Varžytuvių organizatorius – Kauno tautinės kultūros centras. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
3. 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 papročius, panaudojant kūrybiškas vaikams ir jaunimui          
patrauklias veiklos formas.  
4. Varžytuvių uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių tautinę savimonę, supažindinant su tautosaka, atspindinčią gamtos paminklus,          
tautodailės ženklus,  vietos augalus ir savo krašto istorine kultūrine praeitimi.  

4.2. Sudaryti sąlygas domėtis ir kūrybiškai panaudoti pasakojamosios, smulkiosios, 
dainuojamosios tautosakos kūrinius, pristatant savo namų darbus ir užduotis. 
4.3. Pagilinti komunikavimo, socialines, menines ir kultūrines kompetencijas, skatinant        
įvairaus amžiaus vaikų iniciatyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje.  

 

III. VARŽYTUVIŲ ORGANIZAVIMAS 
 

5. Varžytuvėse (nuotoliniu būdu) gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 3-4 ir 5-8 
klasių mokiniai, neformaliojo ugdymo įstaigų, kultūros, dienos centrų ugdytiniai (9-15 metų).  
6. Paraišką dėl dalyvavimo varžytuvėse užpildo ir pateikia namų darbus grupę atstovaujantis 
asmuo Google formoje https://forms.gle/JqUQdsf1ToM8yUnX8 iki 2021 m. balandžio mėn. 23 d.  
7. Komandą sudaro 5 dalyviai.  
8. Varžytuvės (nuotoliniu būdu) vyks tarp 3-4 kl. ir 5-8 kl. grupių/komandų (grupės gali būti 
diferencijuojamos, t.y., jei susirinktų kelios 3, 4, 5, 6, 7, 8 klasių komandos, jos varžytųsi tarpusavyje).  

8.1. Varžytuvių užduotys bus pateiktos virtualaus renginio metu. 
9. Data: 2021 m. gegužės mėn. 6 d.  Varžysis 3-4 klasių komandos, 5-8 klasių komandos 
(renginio laikas bus nurodytas pasibaigus komandų registracijai. Renginio data gali būti keičiama, 
apie pakeitimus informuos renginio organizatorius). 
10. Vieta: Kauno tautinės kultūros centro virtuali aplinka. Nuoroda bus atsiųsta 
užsiregistravusiems dalyviams. 
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IV. REIKALAVIMAI VARŽYTUVIŲ DALYVIAMS IR PROGRAMAI 
 

11. Varžytuvių tema – „Lietuvos augalai tautosakoje“. 
Varžytuvių tema padės pagilinti tautosakos sampratą, paskatins domėtis vietos augalų istorija, sustiprins            
meilę gimtajai kalbai - bus prasmingai pažymėta Spaudos, kalbos ir knygos diena. Varžytuvių             
programoje panaudojant pasakojamąją, smulkiąją, dainuojamąją tautosaką, skiriamas dėmesys savo         
vietovės istorinei kultūrinei praeičiai, etnografinei atminčiai, krašto paprotiniams menams, tautodailei ir           
amatams, susijusiems su augalija ir gamtos paminklais.  
12. Namų darbai. Varžytuvių dalyviai iš anksto ruošia namų darbus, kurie bus vertinami            
komisijos iki balandžio 30 d. Namų darbai susideda iš dviejų dalių: 1) komandos prisistatymas -               
temos interpretavimas (iki 3 min) ir 2) kūrybinis darbas-iliustracija. 

12.1. Namų darbas Nr. 1. Komandos prisistatymas turi būti susietas su komandos pavadinimu.            
Pristatyti temą, ją kūrybiškai interpretuojant pasirinktomis meninėmis raiškos formomis         
(vaidinimas, dainavimas, pasakojimas, šokiai ar kt.), naudojant lietuvių tautosaką, tautodailę,          
gamtinę ar etnografinę medžiagą.  
12.2. Ruošiant komandos pristatymą galima naudoti skaidrių demonstravimą, filmus, 
nuotraukas, muzikos įrašus, kitas meninės raiškos priemones. 
12.3. Filmuotą medžiagą pateikti mpg, mp4 arba avi video formatu. Įrašo pavadinime 
privaloma nurodyti komandos vardą, miestą. 
12.4. Namų darbas Nr. 2. Kūrybinis darbas-iliustracija pateikiama viena nuo komandos. Sukurti           
pasirinkto tautosakos žanro (greitakalbė, daina, patarlė, mįslė, pasaka, kt.) vieną iliustraciją,           
naudojant įvairią techniką: piešinys, karpinys, grafika, koliažas, kompiuterinis dizainas, kt. 
12.5. Kūrybinį darbą-iliustraciją nufotografuoti/nuskenuoti, prisegti registracijos formoje prie        
paraiškos. 
12.6. Iliustracijos failo (nuotraukos) pavadinime privaloma nurodyti dalyvio vardą ir         
pavardę, komandos pavadinimą, miestą. 
12.7. Kūrybiniai darbai bus rodomi virtualioje parodoje svetainėje www.ktkc.lt, gali būti 
naudojami įstaigos kultūros, švietimo ir reklamos tikslams, skelbiama šviečiamaisiais tikslais. 

13. Varžytuvių metu grupėms bus skiriamos pažintinės užduotys, atliepiančios temą.  
 

V. VERTINIMAS IR  IR APDOVANOJIMAI 
 

14. Komandų namų darbus ir užduočių atlikimą varžytuvių metu vertins Kauno tautinės kultūros            
centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.  
15. Vertinimo kriterijai: komandos pristatymas (originalumas,  tautosakos žanrų įvairovė, 
kūrybiškumas, artistiškumas, meniškumas), namų darbų temos atskleidimas (iliustracijų meniškumas, 
originalumas),  užduočių atlikimas, atsakymų tikslumas. 
16. Varžytuvių I - III vietos nugalėtojai bus renkami 3- 4, 5-8 klasių grupėse.  
17. Varžytuvių dalyviai ir nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais, prizais ir 
atminimo dovanomis. 
 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 

18. 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. 
19. Už varžytuvių dalyvių asmens duomenų apsaugą atsakinga Eglė Vindašienė, atsakingo          
asmens kontaktinis el. pašto adresas: egle.vindasiene@ktkc.lt, tel. 8 679 36715. 
20. Dalyvių asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris,           
darbo/veiklos/ugdymosi vieta tvarkomi  varžytuvių tinkamo vykdymo tikslu, statistikos tikslu, o         
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duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, amžius/klasė, tvarkomi        
 varžytuvių darbų viešinimo, vertinimo tikslu. 
21. Visi šiuose nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.   
22. 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. 
23. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek Centrui yra būtina, kiek juos           
saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu. 
24. 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 varžytuvių       
partnerių valdomose socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Youtube) ar kt. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. Informacija apie varžytuves skelbiama Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje 
www.ktkc.lt, įstaigos „Facebook“ paskyroje, kituose portaluose. 
26. Dalyviai, laiku nepateikusieji paraiškų Google formoje ir nepristačiusieji nurodytos 
medžiagos, varžytuvėse dalyvauti negalės. 
27. Varžytuvių dalyvis, pateikdamas konkursui kūrybinį darbą, patvirtina, kad yra šio darbo 
autorius ir sutinka, kad pateikta medžiaga būtų naudojama. Už autorinių teisių pažeidimus pagal 
galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako darbus atsiuntęs dalyvis. 
28. Kiekvienas varžytuvių dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia 
teisę Kauno tautinės kultūros centrui pristatytą filmuotą medžiagą, muzikinį įrašą, nuotrauką, sukurtą 
kūrinį, iliustraciją ar pasirinktą literatūrinių tekstą arba bet kurią jo dalį naudoti be jokių apribojimų, 
jį reprodukuoti, platinti, skelbti, vertinti varžytuvėms pateiktus kūrybinius darbus Lietuvoje ir 
užsienyje, nurodant autorių ar šaltinį. 
29. Varžytuvių metu dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos ir filmuota medžiaga 
laikoma Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos kultūros, švietimo 
ir reklamos tikslams Kauno tautinės kultūros centro svetainėje, laikantis Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 2.22 str. 1 d. Kiekvieno renginyje dalyvaujančio dalyvio tėvas, globėjas privalo 
užpildyti elektroninę sutikimo formą dėl fotografavimo-filmavimo ir nuotraukų bei vaizdo įrašų 
viešinimo.  
30. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžytuvių vykdymo datą ir laiką, prisiimdami 
atsakomybę apie pasikeitimus informuoti varžytuvių dalyvius. 
31. Išsamesnę informaciją teikia Kauno tautinės kultūros centro metodininkė Eglė Vindašienė, 
tel. 8 679 36 715,  el. p.  egle.vindasiene@ktkc.lt. 
 

 
______________ 
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Priedas Nr. 1 

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 
 

RESPUBLIKINĖS VARŽYTUVĖS „TAUTOSAKOS MALŪNAS-2021“ 

 

DALYVIŲ PARAIŠKA (Google registracijos forma) 

 

 

                                                                                        (paraišką pildo mokytojas) 
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Eil. 

Nr. 
INFORMACIJA APIE DALYVIUS 

1. Tėvų elektroninio pašto adresas 

2. Mokytojas/vadovas patvirtina/paneigia, kad yra susipažinęs su Kauno tautinės kultūros         

centro galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, nurodytomis varžytuvių        

nuostatų VI skyriuje ir su jomis sutinka. 

*SUTINKU 

*NESUTINKU 

3. Tikslus mokyklos/centro pavadinimas 

 

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

 

5. Komandos pavadinimas 

Komandos nariai (visas vardas, pavardė, klasė):  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Namų darbas Nr. 1 Pristatymas (įrašas prisegtas) 

7. Namų darbas Nr. 2. Iliustracijos pavadinimas (darbas prisegtas) 

Aprašymas (trumpas tekstas, greitakalbė, dainos posmelis, pasaka be galo, mįslė, kt.) 

8. Pastabos, pageidavimai 



Kauno tautinės kultūros centras 
 

SUTIKIMAS DĖL FILMAVIMO –FOTOGRAFAVIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

(elektroninė forma) 

Kauno tautinės kultūros centras (toliau – Centras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 2.22 str. 1 d. nuostata, bei siekdamas užtikrinti respublikinių varžytuvių „Tautosakos malūnas 
- 2021“ (toliau – Varžytuvės) dalyvių asmens duomenų apsaugą, prašo Jūsų išreikšti sutikimą 
(nesutikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo ir galimybės Jus / Jūsų vaiką (globotinį) fotografuoti 
(filmuoti) bei viešinti su Jumis / Jūsų vaiku (globotiniu) susijusią vaizdo medžiagą nurodytais atvejais ir 
tikslais.  
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir Kauno tautinės kultūros centro asmens 
duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės). 
 

1. Elektroninis paštas (Dalyvio mamos/tėčio/globėjo/)............................................................................. 
2. Dalyvio mamos/tėčio/globėjo/ vardas pavardė. 

...............................................................................................................................................................

. 
3. Varžytuvių dalyvio anketoje pateikti mano / mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens 

duomenys – vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, darbovietės / mokymosi ar 
atstovaujančios įstaigos / organizacijos / kolektyvo pavadinimas – būtų tvarkomi konkurso tinkamo 
vykdymo tikslu, laikantis nustatytų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo sąlygų, duomenų 
subjekto teisių ir jų įgyvendinimo tvarkos. 
 Sutinku / nesutinku (reikiamą pažymėti) 
 

4. Mane / mano sūnų, dukrą, globotinį (-ę) fotografuotų, filmuotų šiais atvejais ir tikslais: konkurso 
renginių metu kartu su grupe, vieno dalyvio nuotraukai (bendru planu), vieno dalyvio stambiu 
planu (veidas).  
Sutinku / nesutinku (reikiamą pažymėti) 
 

5. Kad mano/mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) atvaizdas ir/arba vaizdo įrašas, kūrybinis darbas 
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 pažymėti) 
 

6. Mano / mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų saugomi 
užtikrinant teisę į atvaizdą ir jos apsaugą. 
Sutinku / nesutinku (reikiamą pažymėti) 
 

7. Esu informuotas(-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 
 1) Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą; 
2) Būti informuotas (-a) apie savo/savo sūnaus , dukros, globotinio/ės asmens duomenų tvarkymą; 
3) Susipažinti su savo/savo sūnaus, dukros, globotinio/ės  asmens duomenimis ( nuotraukomis, 
atvaizdais, vaizdo įrašais) ir reikalauti ištaisyti savo/savo sūnaus, dukros, globotinio/ės neteisingus, 
neišsamius, netikslius asmens duomenis ( nuotraukas, atvaizdus, vaizdo įrašus);  
4) 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. 
Patvirtinu 
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