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XXXVI TARPTAUTINIO FOLKLORO FESTIVALIO
„ATATARIA LAMZDŽIAI-2022“, SKIRTO SŪDUVOS METAMS,
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinio folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai“ (toliau - Festivalis) nuostatai
reglamentuoja festivalio organizatorius, tikslą, uždavinius, laiką, vietą, organizavimo tvarką,
reikalavimus dalyviams ir programoms, dalyvavimo bei registracijos sąlygas.
2. Festivalio organizatoriai – Kauno miesto savivaldybė ir Kauno tautinės kultūros centras
(toliau - Centras).
3.

Festivalis yra tradicinis, rengiamas kasmet nuo 1984 m. gegužės - birželio mėnesį Kaune.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4.

Tęstinis Festivalio tikslas - puoselėti įvairių Lietuvos etnografinių regionų folklorą,

amatus, tautodailę, etnines tradicijas, šiais metais ypatingą dėmesį skiriant Suvalkijos (Sūduvos)
regionui. Aktyvinti Lietuvos folkloro ansamblių veiklą, plėtoti folkloro ansamblių kūrybinę
partnerystę, siekiant geresnio folkloro kolektyvų ir pavienių atlikėjų meninio lygio, formuoti vidinį
žmonių poreikį dalyvauti kūrybinėje meninėje veikloje bei supažindinti kauniečius ir miesto svečius
su Lietuvos ir kitų šalių tradiciniu folkloru.
5.

Festivalio uždaviniai:
5.1. Organizuoti kultūrinius renginius suaugusiems, jaunimui ir vaikams, siekiant formuoti

istorinę atmintį, puoselėti patriotinius jausmus, tautinę savimonę, atsispindinčią liaudies
dainuojamojoje tautosakoje.
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5.2. Skatinti bendruomenes saugoti nematerialųjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities
kartoms, keistis ir dalintis naudinga informacija, skirtingų etnografinių regionų ir tautų kūrybine
patirtimi.
5.3. Organizuoti praktinius mokymus, kurių metu bus galimybė susipažinti su Sūduvos
krašto paveldu.
6. Įsilieti į „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ programą, kviečiant tapti ne tik
Festivalio renginių stebėtoju, bet ir dalyviu.

III. VIETA IR LAIKAS
7. XXXVI tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai-2022“, skirtas Sūduvos metams.
Festivalis įgyvendinamas Kauno miesto uždarose ir atvirose erdvėse. Mažieji Festivalio renginiai
vyks 2022 m. kovo – gegužės mėn. Didieji Festivalio renginiai vyks 2022 m. birželio 3-5 d. (datos
gali būti tikslinamos. Festivalis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į
ekstremaliosios situacijos metu taikomus apribojimus renginiams).

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Dalyviai iš Lietuvos ir užsienio, norintys dalyvauti Festivalyje, iki 2022 m. balandžio 15
d. turi užpildyti elektroninę dalyvio paraišką - Google formą:
8.1. https://forms.gle/pRjZNVR9vZiPdfra8 (dalyviai iš Lietuvos);
8.2. https://forms.gle/ByLeRa2NLyPZETpC8 (amatininkai, tautodailininkai);
8.3. https://forms.gle/psaC23Sk8R1S5vt49 (dalyviai iš užsienio) arba dalyvio paraišką
atsiunčia el.p. kristina.kliuceviciute@ktkc.lt

V. REIKALAVIMAI DALYVIAMS
9. Reikalavimai ansambliams ir atlikėjams iš Lietuvos:
9.1.

Lietuvos folkloro ansambliuose dalyvių skaičius neribojamas.

10. Reikalavimai ansambliams ir atlikėjams iš užsienio:
10.1. Užsienio ansambliuose dalyvių skaičius neturi būti didesnis nei 20 narių (į šį skaičių
įeina vadovai, vairuotojai).
10.2. Ansambliai gali atvykti dieną prieš Festivalį ir išvykti kitą dieną po Festivalio, išskyrus
atvejus, nepriklausomus nuo dalyvių ir organizatorių, tokius kaip lėktuvų skrydžių tvarkaraščiai ir
pan.
10.3. Centras neapmoka su Covid-19 susijusių išlaidų.
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VI. DALYVIO MOKESTIS
11. Dalyvio mokesčio Lietuvos ansambliams nėra.
12. Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai.
13. Festivalio dalyviams iš užsienio taikomas 30 Eur. mokestis vienam asmeniui/ vienai
parai, dalinai padengti apgyvendinimo, maitinimo, mokesčių, kultūrinių programų, transporto šalies
viduje išlaidas.
14. Festivalio dalyviams iš užsienio gali būti netaikomas dalyvio mokestis:
14.1.

Jeigu dalyviai patys sprendžia savo maitinimo, apgyvendinimo, transporto šalies

viduje ir kt. klausimus;
14.2. Centrui

gavus

projektines

lėšas,

kuriose numatytas

dalyvių

maitinimo,

apgyvendinimo, transporto šalies viduje išlaidos bei ansambliams, sudariusiems bendradarbiavo
sutartis su Centru.
15. Ansamblis iš užsienio privalo per 2 savaites nuo patvirtinamojo elektroninio laiško gavimo,
bet ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 15 d., pervesti avansinį 30 proc. Festivalio dalyvio mokestį
į Centro banko sąskaitą pagal šiuos rekvizitus:
16. Banko sąskaitos numeris: LT314010042500030391.
17. SWIFT kodas: AGBLLT2X.
18. Likusią 70 proc. Festivalio dalyvio mokesčio sumą dalyviai turi pervesti ne vėliau kaip iki
2022 m. gegužės 2 d.
19. Dalyviams neatvykus į Festivalį, pervesti pinigai nebus grąžinami. Centras pasilieka teisę
klausimą dėl mokesčio grąžinimo spręsti atsižvelgdamas į Covid-19 situaciją.

VII.

REIKALAVIMAI PROGRAMOMS

20. Programų turinys – autentiškas dainuojamasis, instrumentinis, choreografinis folkloras.
20.1. Dalyviai parengia koncertinę programą: scenoje (10-20 min.), gatvėse ir aikštėse (3040 min.):
20.1.1. Pavasario kalendorinių švenčių 3-4 kūriniai;
20.1.2. Sūduvos krašto 1-2 kūriniai;
20.1.3. Sveikinimo oracija Kaunui - Europos kultūros sostinei;
20.1.4. Kitas jūsų krašto folkloras.
20.2. Rekomenduojame programą teatralizuoti.
20.3. Instrumentinio ir choreografinio folkloro grupės parengia šokių demonstravimo ir
mokymo programą Festivalio vakaronėms (20-30 min.).
21. Festivalio dalyviams rekomenduojama nesinaudoti įrašais, pageidaujama programą atlikti
gyvai.
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22. Dalyviai turi galimybę surengti atskirą savo ansamblio koncertą, vakarojimą, susibūrimą
(ar kitą renginį), jeigu bus susitarta iš anksto, ne vėliau kaip du mėnesiai iki Festivalio pradžios.
23. Festivalio renginiai vyks Kauno miesto uždarose ir atvirose erdvėse.
24. Ne visi atvirose vietose vykstantys renginiai bus įgarsinti.
25. Jeigu Festivalis bus organizuojamas nuotoliniu būdu, ansambliai turės galimybę pristatyti
koncertinės programos vaizdinę medžiagą.

VIII. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI
26. Informacija apie festivalį skelbiama Centro internetinėje svetainėje www.ktkc.lt, Centro
Facebook paskyroje www.facebook.com/atatarialamzdziai/ .
27. Kontaktai:
Vilija Kepežinskienė, direktorius
El. paštas rastine@ktkc.lt
Tel.: +370 37 40 7135, +370 37 40 7136,
Mob. +370 679 36 796
Vaida Kasparavičienė, projekto koordinatorius
El. paštas vaida.kasparaviciene@ktkc.lt
Tel. +370 673 29 769
Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė, metodininkė, atsakinga už užsienio ansamblius
El. paštas kristina.kliuceviciute@ktkc.lt.
Tel. +370 622 61 775
Judita Einikytė, meno vadovė, atsakinga už Lietuvos ansamblius
El. paštas judita.einikyte@ktkc.lt
Tel. +370 611 59 908
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė, atsakinga už amatininkus, kūrybines dirbtuves
El. paštas jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt
Tel. +370 673 29 741
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Dalyvaudami šiame Festivalyje dalyviai pritaria jo nuostatams.
29. Festivalio dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga
laikoma Centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos reklamos tikslams su raštišku
sutikimu.
30. Sutikimas nėra privalomas, kai fotografuojama/filmuojama viešoje vietoje arba renginio
metu fotografuojama bendru planu, kai nėra aiški Duomenų subjekto tapatybė. Renginio metu
padaryti vaizdo įrašai ir (ar) fotografijos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai Centro
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socialiniuose tinkluose („Facebook“, YouTube ir kt.), skelbiami internetiniame tinklapyje, taip
pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse. Dalyvaudamas renginyje Duomenų
subjektas, pastebėjęs, kad yra filmuojamas (fotografuojamas) jam to nepageidaujant, turi teisę
išreikšti pastabas jį fiksuojančiam asmeniui. Asmens subjekto valia šiuo klausimu yra visada
gerbiama (nebent fiksuojama informacija padeda atskleisti įstatymų pažeidimus). Duomenų
subjektui pageidaujant, jog jo atvaizdas būtų pašalintas iš Centro socialinių tinklų ar internetinės
svetainės, turi kreiptis į Centro direktoriaus paskirtą atsakingą asmenį už asmens duomenų
apsaugą ir prašyti vaizdą pašalinti. Filmavimas ir fotografavimas Centre organizuojamų renginių
metu yra vykdomas reprezentaciniais, veiklų viešinimo ir reklamos tikslais. Medžiaga gali būti
saugoma 2 m. nuo jos paskelbimo. Plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu Centre:
http://ktkc.lt/asmen-duomenu-apsauga/.
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