
 

 

 

2023 M. ŢIEŢMARIŲ KULTŪROS CENTRO  

1–4 KLASIŲ  MOKSLEIVIŲ – SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS   

ATLIKĖJŲ KŪRYBOS KONKURSAS „ČIULBA ČIULBUTIS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Žiežmarių kultūros centro  1–4 klasių  moksleivių – smulkiosios tautosakos   atlikėjų kūrybos  

konkurso „Čiulba čiulbutis “ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, 

konkurso organizavimą, vertinimą, laimėtojus, apdovanojimą. 

2. Konkurso  organizatorius   – Žiežmarių kultūros centras. 

3. Konkurso tikslas  – skatinti mokinius domėtis smulkiąja  tautosaka,  paukščiais,  gyvaja gamta. 

Padėti jiems suvokti šalies paveldo savitumo ir kultūrinio palikimo svarbą, siekiant išsaugoti 

senuosius Lietuvos papročius. 

Smulkiosios tautosakos   atlikėjų kūrybos  konkursas „Čiulba čiulbutis “  

 Dalyviai  1–4 klasių moksleiviai 

4. Uždaviniai: 

4.1. skatinti pradinių klasių mokinius domėtis smulkiosios tautosakos – paukščių, gyvulėlių  balsų 

pamėgdžiojimais,  gamtoje ir žmogaus aplinkoje sutinkamais darbo, amatų, įrankių garsų kūrybiškai 

sukurtais atkartojimais?  

4.2. gebėti  pamėgdžioti pasirinktus garsus  balsu, švilpynėmis, dainelėmis,  kitomis priemonėmis. 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

5. Kūrybinių darbų konkursas skirtas 1–4  pradinių klasių mokiniams. 

6. Konkurso tema –  Konkurso tema –  Lietuvos paukščių, gyvūnų balsų, gamtos ir darbo, įvairių 

amatų garsų  pamėgdžiojimas.  

Kokius paukščių, gyvulėlių  balsus dažniausiai girdėdavo, kurdavo ir pamėgdžiodavo piemenukai?  

Kokias būdais su jais susikalbėdavo: ar  molinukų čiulbėjimu, švilpynėmis,  dainelėmis ar balsų 

pamėgdžiojimu? 

Kiek dar yra žinoma  pasakorių kūrybiškai sukurtų, atkartotų gamtoje ir žmogaus aplinkoje 

sutinkamų garsų?  

 

 

7. Vienas dalyvis konkursui gali pateikti nuo vieno iki trijų balsų pamėgdžiojimo kūrinių kuo 

autentiškiau juos atlikdamas. 

 



8. Konkursas vyks 2023 m. kovo  10 d. Žiežmarių kultūros centre. 

9. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami kovo  10 d. Žiežmarių  kultūros centro interneto puslapyje 

http://www.ziezmariukc.lt/ ,  socialinėje paskyroje.  

10.Dalyvių registracija: 

10.1.  Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, užpildo elektroninę dalyvio paraiškos formą iki 2023 

m. kovo 1 d. (pridedama, priedas Nr. 1)   

10.2. Sutikimą dėl nepilnamečio sūnaus, dukters, globotinio (-ės) asmens duomenų tvarkymo ir 

naudojimo, filmavimo, fotografavimo, vaizdo medžiagos viešinimo (pridedama, priedas Nr.2.  

 

III SKYRIUS 

VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

11. Konkurso dalyvius vertins Žiežmarių  kultūros centro direktoriaus patvirtinta vertinimo  

komisija. 

12. Konkurso vertinimo kriterijai –  autentištumas, kūrybiškumas, meniškumas. 

13. Atsižvelgiant į epideminę  situacija konkursas gali vykti nuotoliniu būdu. 

14. Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes: 

• I grupė –1–2 klasių mokiniai (trys vietos); 

• II grupė –3–4 klasių mokiniai (trys vietos); 

15. Visiems konkurso dalyviams ir mokytojams skiriamos padėkos.  1-3 vietų nugalėtojams 

įteikiami diplomai. 

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

16.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 Žiežmarių 

kultūros centras, kodas 302023538, adresas: Vytauto g. 13,  Žiežmariai LT56237, tel. 8 699 14521, 

el. paštas. ziezmariukc@gmail.com 

17.Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktinis el. pašto adresas: 

ziezmariukc@gmail.com,  tel. 8 650 34457 

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

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

statistikos tikslu. 

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

20.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 Žiežmarių kultūros 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 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ziezmariukc.lt%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KrVxI9JSLFDhoHZ5VS4tqfEtWKU2dVfm6C88gP3EVgaIqRJsyFqdrsus&h=AT0DVPGqnxkCmDv9K9sLrTqYhxa6jzjTcYyEd4CpZtbJz_k1dhImrL83VboN7OE-5M7YMxFqu-ixR6wbmp4MNgYa6QxARnSuCwUJnDaPipkZzYKhjLz0ZtffQwCW-pcjpDM
mailto:ziezmariukc@gmail.com


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 Žiežmarių kultūros centro 

atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į 

Žiežmarių kultūros centro aukščiau nurodytais kontaktais. 

21.Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek kiek Žiežmarių kultūros centro ra būtina, 

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

 

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus, konkursui atsiųstus 

darbus naudoti savo veikloje. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbo 

pateikimas konkursui. 

23. Daugiau informacijos teikia konkurso koordinatorė el. paštu Laima Morkūnienė: 

ziezmariukc@gmail.com arba telefonu 8 650 34457. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

2023 M. ŢIEŢMARIŲ KULTŪROS CENTRO  

1–4 KLASIŲ  MOKSLEIVIŲ – SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS   

KONKURSO „ČIULBA ČIULBUTIS“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 
(jei pildoma ranka, rašyti didžiosiomis raidėmis) 

 

     Rajonas, miestas…………………………………………………………………………………. 

 

Vardas (-ai), pavardė (-ės)............................................................................................................. 

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

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

 

Atlikėjo (-ų) amžius…………………………………..…………… 

Kam priklauso (įstaigos pavadinimas)……………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………….…………………… 

Mokytojo / vadovo vardas, pavardė ……………………………………………………………... 

Telefonas, el. paštas………………………………………….………………………….. 

 
Pasirinkta balsų, garsų mėgdžiojimo  kūrybos rūšis (pabraukti): 

– pasakojamoji, 

– dainuojamoji, 

     –    instrumentinė muzika. Išvardyti  instrumentus: 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Atliekami mėgdžiojimai. Nurodyti pavadinimus  

1. ………………………………………………………………………………………..……….. 

2. ………………………………………………………………………………………….……… 

3. ………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………….……… 
1. Duomenų subjektas sutinka/nesutinka (nereikalingą išbraukti), kad LNKC, laikydamasi teisės aktų, konkurso 

tinkamo vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens duomenų (būtent: vardas, pavardė, atlikėjo (-ų) amžius, darbo/veiklos 

vieta, mobilaus telefono numeris, elektroninis paštas) Žiežmarių kultūros centro interneto svetainėje 

www.ziezmariukc.lt, Žiežmarių kultūros centro valdomose socialinių tinklų paskyrose ar kt.  

2. Konkurso renginiai filmuojami, fotografuojami, filmuota medžiaga ir nuotraukos viešinamos interneto 

portaluose, socialinėse paskyrose, žiniasklaidoje ir kt. viešoje erdvėje.  

 

 

.........................................................................                 ....................................... 
Mokytojo / vadovo vardas, pavardė         Parašas                                                                                                                                                   

 

Konkurso  komisijos pirmininkas 

 

………………………………....... ...................    ……………..………… 
     Vardas, pavardė, pareigos                                                                                                                 Parašas 

 

http://www.ziezmariukc.lt/


 

 

 

 

Priedas Nr.2 

2023 M. ŢIEŢMARIŲ KULTŪROS CENTRO  

1–4 KLASIŲ  MOKSLEIVIŲ – SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS   

ATLIKĖJŲ KŪRYBOS KONKURSAS „ČIULBA ČIULBUTIS“ 
SUTIKIMAS 

 

Dėl_______________________________________________________________  

(nepilnamečio sūnaus, dukters, globotinio (-ės) vardas, pavardė arba pilnamečio dalyvio vardas, pavardė) 

asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo, filmavimo, fotografavimo, vaizdo medţiagos viešinimo  

 

2023 m.                      mėn.     d.  

 

Žiežmarių kultūros centras (toliau – Centras), vadovaudamasis Centro direktoriaus 2018 m. balandžio 16 

d. įsakymu Nr. V-15 patvirtintomis Žiežmarių kultūros centro  asmens duomenų tvarkymo 

taisyklėmis,  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 str. 1 d. nuostata, bei siekdamas užtikrinti 

smulkiosios tautosakos   atlikėjų kūrybos konkurso „Čiulba čiulbutis“ (toliau – Konkursas) 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 Žiežmarių kultūros  centro asmens duomenų 

tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės). 

 

Sutinku / nesutinku (reikiamą pabraukti), kad Konkurso dalyvio anketoje pateikti mano / mano sūnaus, 

dukros, globotinio (-ės) asmens duomenys – vardas, pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis adresas ir 

telefono numeris,  darbovietės / mokymosi ar atstovaujančios įstaigos / organizacijos / kolektyvo 

pavadinimas, pareigos – būtų tvarkomi Centro Taisyklėse nurodytu vykdymo tikslu, laikantis Taisyklėse 

nustatytų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo sąlygų, duomenų subjekto teisių ir jų įgyvendinimo 

tvarkos.  

  
Sutinku / nesutinku (reikiamą pabraukti), kad 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 pabraukti), kad mano / mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) atvaizdas 

būtų publikuojamas Centro interneto svetainėje www.ziezmariukc.lt, Centro stenduose,  brošiūrose ir kituose 

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 (reikiamą pabraukti), kad mano / mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens 

duomenys (vardas, pavardė) būtų saugomi užtikrinant teisę į atvaizdą ir jos apsaugą. 

 
Kita (nurodyti pageidaujamus atvejus ir 

tikslus):___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___ 

http://www.ziezmariukc.lt/


Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka turiu teisę: 

 Būti informuotas (-a) apie savo / savo sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens duomenų tvarkymą; 

 Susipažinti su savo / savo sūnaus, dukros, globotinio (-ės)  asmens duomenimis; 

 Reikalauti ištaisyti savo / savo sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens duomenis; 

 Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano / mano  sūnaus, dukros, globotinio (-ės)  asmens 

duomenis; 

 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. 

 

Veikiu abiejų tėvų / globėjų vardu arba esu tik vienas nepilnamečio tėvų teisių turėtojas – TAIP / NE 
 

_____________               ___________                                     _____________________________ 

Data                                parašas                                             vardas, pavardė  

_____________               ___________                                     _____________________________ 

Data                                parašas                                             vardas, pavardė  

 

Pastaba: Sutikimą privalo užpildyti kiekvienas pilnametis asmuo / grupės dalyvis / nepilnamečio dalyvio tėvai, globėjai 

arba vienas iš jų (jei veikia abiejų tėvų / globėjų vardu arba yra tik vienas nepilnamečio tėvų teisių turėtojas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


