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VAIKŲ IR MOKINIŲ, LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ 

POPIETĖS „VAIKŲ KIEMAS“ NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio rajono vaikų ir mokinių, liaudies kūrybos atlikėjų popietės „Vaikų kiemas“ 

(toliau vadinama Popietė) nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, šventės 

organizavimą. 

2. Popietės tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto kultūra, skleisti liaudies 

kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus. 

3. Popietės organizatoriai – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (VVJC) Vytauto g. 26, 

Vilkaviškis, tel. / faks.: 8 342 20814, elektroninis paštas vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt, 

internetinė svetainė www.vilkaviskiovjc.lt. 

4. Popietės koordinatorė ir organizatorė: Skirmutė Juškevičienė, VVJC metodininkė; tel. 

8 342 20814, el. paštas vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt. 

 

II. DALYVIAI 

 

5. Popietės „Vaikų kiemas“ dalyviai – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjai. 

6. Popietės dalyvių amžius neribojamas. 

 

III. REIKALAVIMAI 

 

7. Atlikėjams siūlome programą rengti iki 5 min. Tai gali būti: 

- tautosakos tekstai (legendos, padavimai, sakmės, pasakos, smulkiosios tautosakos 

pavyzdžiai); 

- liaudies dainos; 

- tradicinė instrumentinė muzika; 

- kita. 

8. Gali būti rengiama teminė programėlė. 

9. Siūlome dainuoti ir pasakoti tarmiškai. 

10. Siūlome, kad programa ir apranga atitiktų suvalkietišką regioną. 

 

IV. POPIETĖS ORGANIZAVIMAS  

 

11.  Iki lapkričio 29 d. – dalyvių filmuotos medžiagos pateikimas. 

Vietinio rato rengėjams dalyviai pateikia: 

a) filmuotą (telefonu, fotoaparatu ar filmavimo kamera) vaizdo medžiagą, 

b) užpildytą dalyvio anketą, 

c) sutikimą (dalyvio ir mokytojo) dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo, filmavimo, 

fotografavimo, vaizdo medžiagos viešinimo. 

12. Iki gruodžio 7 d. –  dalyvių vaizdo medžiagos parengimas ir paskelbimas. 

http://www.vilkaviskiovjc.lt/
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Rengėjai išsaugo gautą vaizdo medžiagą (originalus) atskirais failais*, iš medžiagos kopijų 

sumontuoja dalyvių pasirodymus (būtini titrai: vardas (-ai), pavardė (-ės), mokytojas, iš kur) ir 

kaip renginį paskelbia savo įstaigos „Youtube“ ar „Facebook“ paskyrose. 

13. Atlikėjų pasirodymų filmavimo sąlygos: 

13.1. Jei filmuojama mobiliuoju telefonu, jis turi būti laikomas horizontaliai, patartina 

naudoti stovą, jei jo nėra, telefonas turi būti stabiliai atremtas; 

13.2. Filmavimo aplinka turi būti tinkamai apšviesta (šviesos šaltinis nukreiptas į veidą), 

tyli, fonas – kuklus (lygi siena ir pan.); 

13.3. Filmavimo pradžia: 2–3 sekundės tylos, tuomet dalyvis turi prisistatyti, pasakydamas 

vardą, pavardę, iš kur jis, kam atstovauja; 

13.4. Privalu laikytis vidutinio filmavimo atstumo – 1,5–2 m nuo filmuojamo objekto 

(filmuojant per arti arba per toli nukenčia garso kokybė); 

13.5. Kiekvienas atliekamas kūrinys filmuojamas ir išsaugomas atskirai, kad prireikus ką 

nors pakeisti ar perfilmuoti būtų paprasčiau; 

13.6. Filmuota medžiaga rengėjams siunčiama per Wetransfer.com (ar analogišką 

informacijos perdavimo kanalą). 

* kiekvieno dalyvio vaizdo medžiaga, anketa ir sutikimas atskiromis bylomis išsisaugomi 

tinkamai veikiančiuose duomenų saugojimo įrenginiuose (patartina bent dviejuose). 

Registracija iki lapkričio 29 d. atsiunčiant elektroniniu paštu vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt. 

14. Pasirodymų eiga (filmuke)  bus sudaryta pagal renginio organizatorių parengtą 

scenarijų.  

 

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

15. 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 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, kodas 290570030, adresas Vytauto g. 26, LT-70125, 

Vilkaviškis, tel. (+370 342) 20814, el. paštas vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt. 

16. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, atlikėjo (-ų) amžius, elektroninis 

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

tikslu, statistikos tikslu. 

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

18. 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 VVJC 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 VVJC atliekamu duomenų 

tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į VVJC aukščiau 

nurodytais kontaktais. 

19. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek kiek VVJC yra būtina, kiek juos 

saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir saldžiosiomis dovanėlėmis. 

21. Siekiant įstaigų ir kūrybingų moksleivių glaudesnio bendradarbiavimo ši šventė nėra 

konkursas. 
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22. Dalyvaudami šventėje dalyviai sutinka, kad šventės audiovizualinė medžiaga būtų 

skelbiama Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje, VVJC profilyje 

socialiniame tinkle „Facebook“ ar naudojamos kitoms renginio viešinimo reikmėms. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VVJC POPIETĖS „VAIKŲ KIEMAS“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

1. Įstaigos pavadinimas: 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Dalyvių skaičius. 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Atliekami kūriniai. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Reikalinga įranga, priemonės ir jų skaičius (magnetolos, mikrofonai ir pan.). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Kaip apibūdintumėt save ir savo veiklą (apie ką atliekami kūriniai)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Mokytojo / vadovo kontaktiniai duomenys: 

Vardas pavardė: ________________________________________ 

El. paštas: _____________________________________________ 

Tel.: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Dalyvio anketą siųsti el. paštu: vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt  

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: 

TEL.: 8 342 20814 

EL. P.: vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt  

 

Jūsų atsakymai renginio organizatoriams padės sukurti gerą, 

šventišką nuotaiką ir išvengti nesklandumų. Ačiū ir iki susitikimo! 
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