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PATVIRTINTA 

Kauno tautinės kultūros centro  

direktoriaus 2023  m. sausio 31 d. 

įsakymu  Nr. V-  7  (1.3) 

 

 

RESPUBLIKINIŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ  

 KIAUŠINIAUTOJŲ VARŽYTUVIŲ - 2023 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinių vaikų ir mokinių „Kiaušiniautojų varžytuvių“ (toliau – Varžytuvės) nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo tvarką, repertuarą, vertinimą ir 

apdovanojimą. 

 

II. TIKSLAI 

 

2. Gaivinti ir puoselėti Velykų laikotarpio vaikų ir jaunimo folklorą, tradicijas.  

3. Ugdyti vaikų ir mokinių saviraišką bei kūrybiškumą, pasitelkiant retorinį tautosakos žanrą – 

oracijas. 

III.  KONKURSO RENGĖJAS 

4. Varžytuves organizuoja Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g.18, Kaunas, LT– 44275 

(toliau - Centras). 

 

IV. DALYVIAI 

 

5. Varžytuvėse kviečiami dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai, pradinių mokyklų, 

progimnazijų, pagrindinių mokyklų, gimnazijų, neformalaus švietimo įstaigų mokiniai. 

6. Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 

6.1. 3-6 metai; 

6.2. 7-12 metų; 

6.3. 13-19 metų. 

7. Varžytuvėse dalyvauti gali: 

7.1.  pavieniai atlikėjai;  

7.2  atlikėjų grupės (2–5 atlikėjai). Lalauninkų grupėse gali būti iki 10 atlikėjų. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA. REPERTUARAS 

 

8. Dalyvį (-ius) atstovaujantis asmuo iki 2023 m. kovo 31 d. užpildo elektroninę dalyvio paraišką: 

https://forms.gle/rwASRX3R3CEXC6sx6 

9. „Kiaušiniautojų varžytuvės“ vyks 2023 m. balandžio 16 d., miesto šventės „Vaikų Velykėlės“ 

metu, Kauno pilies prieigose. 

10. Varžytuvių dalyvių repertuarą sudaro: 

10.1. Trumpas prisistatymas; 

10.2. Tradicinė arba savos kūrybos kiaušiniautojų (lalauninkų) oracija; 

10.3. Sakytinės ar dainuojamosios tautosakos, instrumentinio folkloro kūrinys (dalyvis pasirenka 

pats). 

https://forms.gle/rwASRX3R3CEXC6sx6
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11. Varžytuvių dalyvis ar jų grupė privalo turėti krepšelį/indelį su 5 (penkiais) margučiais ridenimo 

varžytuvėms. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

 

12. Varžytuvių dalyvius vertins Centro direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija. 

13. Atlikėjai vertinami pagal pasirinktų kūrinių atlikimo stilių, įtaigumą, laisvumą, natūralumą, 

sceninę kultūrą.  

14. Komisija išrinks ir apdovanos geriausią pavienį dalyvį bei atlikėjų grupę iš kiekvienos amžiaus 

grupės (vertinamos tik tradicinės oracijos) 

15. Specialiu prizu bus apdovanoti dalyviai už savo kūrybos oraciją, turinčią daugiausiai tradicinės 

kiaušiniautojų/velykautojų oracijos bruožų. 

16. Varžytuvių dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. 

17. Varžytuvių nugalėtojai bus apdovanojami prizais. 

 

 

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

18. Asmens duomenis tvarko B.Į. 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. Nijolė Kvietkienė, metodininkė, atsakinga už nuolatinę Kauno tautinės kultūros centro asmens 

duomenų politikoje išdėstytų principų laikymosi kontrolę mob. +370 673 29730, el.p. 

nijole.kvietkiene@ktkc.lt. Varžytuvių dalyvių asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, 

elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris, darbo/veiklos/ugdymosi vieta, tvarkomi 

varžytuvių tinkamo vykdymo, statistikos, viešinimo tikslu. 

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

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

įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo varžytuvių tinkamo vykdymo tikslu. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Informacija apie varžytuves skelbiama Centro interneto svetainėje www.ktkc.lt, įstaigos 

„Facebook“ paskyroje. 

23. Varžytuvių dalyviai, laiku nepateikę užpildytos elektroninės dalyvio paraiškos, konkurse dalyvauti 

negalės. 

24. Renginio, apdovanojimų metu dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota 

medžiaga laikoma Centro nuosavybe ir gali būti naudojama įstaigos kultūros, švietimo ir reklamos 

tikslams, skelbiama šviečiamaisiais tikslais Centro svetainėje, laikantis Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 2.22 str. 1 d.  

Kiekvieno varžytuvėse dalyvaujančio dalyvio tėvas, globėjas privalo užpildyti elektroninę 

sutikimo formą dėl fotografavimo-filmavimo ir nuotraukų bei vaizdo įrašų viešinimo:  

https://forms.gle/95ReQyi6gGDeo5L79. 

25. Išsamesnę informaciją teikia Centro meno vadovė Judita Einikytė:  

el.p. judita.einikyte@ktkc.lt, tel. 8 611 59908. 

mailto:nijole.kvietkiene@ktkc.lt
https://forms.gle/95ReQyi6gGDeo5L79

