PATVIRTINTA
Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus
2022 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. V-8 (1.3)

2022 M. MOKINIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO
„SIDABRO VAINIKĖLIS IX“ KAUNO TURO
ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
2022 m. mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ Kauno turo (toliau –
konkursas „Sidabro vainikėlis IX“) vietinio ir regioninio turo organizavimo ir vykdymo tvarka parengta
vadovaujantis Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. Nr. V-104
patvirtintais 2022 m. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ nuostatais.
2.
Konkurso „Sidabro vainikėlis IX“, nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius,
pristatomus kūrinius, konkursinių parodų organizavimo tvarką, vertinimą ir apdovanojimą,
organizatorius ir koordinatorius.
1.

II. TIKSLAI
3.
2022 m. m. konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ tikslai:
3.1
Palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas;
3.2. Skatinti visuomenės, ypač jaunosios kartos, domėjimąsi tradiciniais dailiaisiais amatais, ugdyti
liaudies dailės tradicijų pažinimą, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą;
3.3. Atskleisti talentingiausius mokinius, savo laisvalaikį skyrusius tradicinės liaudies dailės ir dailiųjų
amatų studijoms ir jomis paremtai kūrybai, suteikti galimybę parodyti visuomenei savo darbus, varžytis
su bendraamžiais įgūdžiais ir meistriškumu;
3.4. Skatinti mokinius ruošiančius mokytojus išsamiau domėtis tradicine liaudies daile, ypač
regioninėmis jos ypatybėmis, ją pažinti ir taikyti dailės bei amatų mokymo procese;
3.5 Propaguoti tradicinius amatus, kaip saviraiškos priemonę.
III. DALYVIAI
4.
Konkursinėse parodose dalyvauja 9–19 metų amžiaus (3–12 klasių) mokiniai iš Kauno miesto
savivaldybės.
5.
Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus kategorijas:
5.1.
9–14 metų (3–8 klasės);
5.2.
15–19 metų (9–12 klasės).
5.3.
Dalyvis priskiriamas vienai arba kitai amžiaus kategorijai pagal tai, kiek metų jam yra suėję
kūrinių pristatymo konkurso vietiniam turui dieną.
6.
„Sidabro vainikėlio“ laimėtojas jaunesnio amžiaus grupėje pakartotinai siekti nominacijos gali
tame pačiame žanre tik perėjęs į vyresnio amžiaus grupę arba praėjus ne mažiau nei dvejiems metams
nuo laimėjimo. Tačiau jis yra kviečiamas ir toliau dalyvauti kasmetinėse „Sidabro vainikėlio“ parodose
su naujais kūriniais. Prie jo kūrinių dedama kortelė su įrašu: „XXXX m. Lietuvos mokinių liaudies dailės
konkurso „Sidabro vainikėlis“ laureatas“.

IV. KONKURSUI PRISTATOMI KŪRINIAI
7.
Konkursui pristatomi kūriniai, priskiriami tradiciniams lietuvių liaudies vaizdinės dailės bei
dailiųjų amatų žanrams: medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti
vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės
dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kiti).
8.
Tapybos ir grafikos (išskyrus medžio raižinius) darbai konkursui neteikiami.
9.
Kiekvienas dalyvis konkursui pateikia:
9.1.
5 darbus (išimtinais atvejais gali būti mažiau ar daugiau darbų*), sukurtus per pastaruosius dvejus
metus. Kiekvienas pristatomas darbas turi būti geros būklės, paruoštas eksponuoti.
9.2. Užpildytas dalyvio (mokinio ir mokytojo) anketą.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeinqILHloi5D5ZyxMEU1eqjpLEyVveBUHD05lu5BGMR0qeg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
9.3. Nepilnamečio/ių dalyvio/ių tėvų ir mokytojų užpildytą el. formos sutikimą dėl filmavimo,
fotografavimo ir duomenų rinkimo https://forms.gle/hr7WuQFKmYdssXpp6
(priedas Nr. 1).
Rekomenduojama vieno iš dalyvio tėvų sutikimą dėl filmavimo, fotografavimo ir duomenų rinkimo gauti
prieš registruojant dalyvius. Mokytojai pateikia savo asmeninius sutikimus.
10. Regioninio ir nacionalinio turų organizatoriai ir koordinatoriai neatsako už galimus eksponatų
apgadinimus ar pažeidimus, atsiradusius eksponatų pristatymo į parodas ar grąžinimo po parodų metu.
* Pristatomų darbų skaičių patartina pasirinkti atsižvelgus į kūrinių žanrą bei pobūdį, tai reiškia, darbo
apimtį, sudėtingumą, laiko sąnaudas. Ilgai kuriamas darbas, pavyzdžiui, lovatiesė, medžio skulptūra ir
panašiai, gali būti pristatomas ir vienas, o smulkių arba palyginti greitai padaromų dirbinių, pavyzdžiui,
margučių, šiaudinių eglutės žaisliukų ir panašiai, galima pristatyti ir daugiau negu penkis vienetus, jeigu
tai reikalinga darniai kolekcijai sudaryti, padeda atskleisti idėją arba autoriaus meistriškumą.
11. Grupiniai darbai į prizines vietas nepretenduoja.
V. ORGANIZAVIMO TVARKA
12. Rengiami trys konkurso turai – vietinis (savivaldybės), regioninis ir nacionalinis.
13. Pirmasis, Kauno miesto turas vyks nuo 2022 m. sausio 18 d. iki 2022 m. kovo 10 d. Kauno tautinės
kultūros centre (Adomo Jakšto g. 18).
14. Pirmąjį ir antrąjį turą Kauno mieste organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyrius ir Kauno tautinės kultūros centras – rengiama paroda.
14.1. Kauno miesto regioninio turo paroda vyks 2022 m. kovo 16 d. – balandžio 22 d. Kauno tautinės
kultūros centre (Adomo Jakšto g. 18).
15. Trečiasis konkurso turas – nacionalinė paroda – rengiama 2022 m. gegužės 2 – 31 d. Vieta ir laikas
bus tikslinami konkurso eigoje.
16. Nacionalinės parodos organizavimą koordinuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir vienas
regioninių turų parodos organizatorius arba kita paskirta kultūros įstaiga.
17. 2022 metų birželį Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizuoja konkurso dalyvių stovyklą.
Stovyklos dalyvių kiekis ribotas, todėl nustatyta pirmumo tvarka: finalinės parodos laureatai ir jų
mokytojai, finalinės parodos dalyviai ir jų mokytojai, regioninių parodų II ir III vietų laimėtojai ir jų
mokytojai, regioninių parodų dalyviai ir jų mokytojai, kiti Lietuvos ugdymo įstaigų mokytojai ir jų
mokiniai.

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

18.
Konkursui pateikti kūriniai vertinami atsižvelgus į jų meninę vertę, atlikimo meistriškumą,
kūrinio sąsajas su lietuvių liaudies dailės, etninės kultūros tradicijomis.
19.
Regioninio turo parodą vertina komisija, į kurią tris atstovus deleguoja Kauno tautinės kultūros
centro direktorius įsakymu, o du liaudies dailės specialistus, iš kurių vienas yra komisijos pirmininkas,
skiria Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Komisija išrenka geriausius abiejų amžiaus grupių darbus,
kurių autoriai apdovanojami I, II, III vietų laimėtojų diplomais. I vietų laimėtojai įgyja teisę dalyvauti
nacionaliniame ture ir siekti „Sidabro vainikėlio“. Taip pat įgyja pirmenybę dalyvauti vasaros amatų
stovykloje, organizuojamoje Lietuvos nacionalinio kultūros centro, kuri vyks 2022 m. birželio mėn.
20.
Visi Kauno miesto regioninio turo konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo
suvenyrais
21.
Konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ Kauno miesto regioninio turo baigiamojo renginio data ir
laikas bus tikslinama, apie tai bus informuojami dalyviai.
22.
Nacionaliniame ture komisija išrenka po tris geriausius kiekvienos amžiaus grupės kūrinius ar
kūrinių kolekcijas. Jų autoriams įteikiami konkurso simboliniai sidabro vainikėliai.
11.1. Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojai apdovanojami diplomais.
VII. ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI
23.
Konkurso organizatorius – Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kontaktinis asmuo – LNKC
Etninės kultūros skyriaus tautodailės specialistė Asta Valiukevičienė, tel.: (8 5) 261 3553,
+370 625 25680, el. p. asta.valiukeviciene@lnkc.lt
24.
2022 m. konkurso „Sidabro vainikėlis“ Kauno miesto regioninio turo organizatoriui ir
koordinatoriai: Kauno tautinės kultūros centras, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida
Kasparavičienė, tel.: +370 673 29769, el. p. vaida.kasparaviciene@ktkc.lt, metodininkė Jurgita
Kilikauskienė, tel. +370 673 29741, el.p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt .
VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
25.
Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
(ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat asmens duomenų tvarkymą
kontroliuojančių institucijų nurodymų Asmens duomenis tvarko Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis
kultūros centras, kodas 190758519, adresas Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius, tel. (+370 5)
261 1190, 2612540, el. paštas. lnkc@lnkc.lt.
26.
Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktinis el pašto adresas: personalas@lnkc.lt,
tel. (8 5 ) 2612103.
27.
Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris,
darbo/veiklos vieta, tvarkomi konkurso tinkamo vykdymo tikslu, statistikos tikslu.
28.
Visi šiuose nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
29.
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
LNKC 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.l;t) ir (ar) teismui, ta apimtimi, kiek tai yra susiję
su LNKC atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į
LNKC aukščiau nurodytais kontaktais.
30.
Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek LNKC yra būtina, kiek juos saugoti
įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu.

31.
Duomenų subjektas sutinka, kad LNKC ir KTKC, laikydamasi teisės aktų, konkurso tinkamo
vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens duomenų (būtent: vardas, pavardė, darbo/veiklos vieta, mobilaus
telefono numeris, elektroninis paštas) LNKC interneto svetainėje www.lnkc.lt, LNKC valdomose
socialinių tinklų paskyrose, KTKC interneto svetainėje www.ktkc.lt, KTKC valdomose socialinių tinklų
paskyrose ar kt.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32.
Informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainėje
www.lnkc.lt. (skiltys: Renginiai ˃ Aktualūs ˃ Sidabro vainikėlis).
33.
Daugiau informacijos apie Kauno miesto vietinį ir regioninį turą skelbiama KTKC internetinėje
svetainėje www.ktkc.lt ir Facebook puslapyje Kauno Tautines Kultūros Centras

Priedas nr. 1
SUTIKIMAS DĖL FILMAVIMO – FOTOGRAFAVIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
"Sidabro vainikėlis IX"
Kauno tautinės kultūros centras (toliau – Centras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.22 str. 1 d. nuostata, bei siekdamas užtikrinti 2022 m. Lietuvos mokinių liaudies dailės
konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ Kauno miesto regioninio turo (toliau – Konkursas) dalyvių asmens
duomenų apsaugą, prašo Jūsų išreikšti sutikimą (nesutikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo ir galimybės
Jus (pedagogą) / 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). Plačiau su duomenų tvarkymo taisyklėmis galite
susipažinti www.ktkc.lt
Perjungti paskyrą
Jūsų el. pašto adresas bus įrašytas, kai pateiksite šią formą
*Privaloma
Dalyvio vardas, pavardė *
Jūsų atsakymas
El. pašto adresas *
Jūsų atsakymas
Dalyvio mamos/ tėčio/ globėjo arba pedagogo vardas pavardė. Pastaba. Mokytojas užpildo sutikimą pats.
Tėvai nurodo tik savo duomenis. *
Jūsų atsakymas
Konkurso dalyvio anketoje pateikti mano / sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens duomenys (tėvai pildo
dalyvio duomenis) – vardas, pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis adresas ir telefono numeris,
darbovietės / mokymosi ar atstovaujančios įstaigos / organizacijos pavadinimas, pareigos – būtų tvarkomi

konkurso tinkamo vykdymo tikslu, laikantis nustatytų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo sąlygų,
duomenų subjekto teisių ir jų įgyvendinimo tvarkos. *

SUTINKU
NESUTINKU
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
Kad mano/mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) atvaizdas ir/arba vaizdo įrašas 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, viešinamas ir platinamas Centro veiklos apžvalgos, veiklos pristatymo tikslais. *

SUTINKU
NESUTINKU
Mano / mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų saugomi
užtikrinant teisę į atvaizdą ir jos apsaugą Centro archyvinėje medžiagoje iki atšaukimo. *

SUTINKU
NESUTINKU
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. *
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