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RENGINIO PARTNERIAI IR REMĖJAI: 

Žiežmarių seniūnija 

Žiežmarių kultūros centras 

Žiežmarių bendruomenė 

 

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ 

TARPTAUTINĖS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ FOLKLORO ŠVENTĖS 
„ČYRU VYRU PAVASARIS 2022 – DRAUGYSTĖS TILTAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ tarptautinės vaikų ir suaugusiųjų folkloro šventės 

„Čyru vyru pavasaris 2022 – DRAUGYSTĖS TILTAI“ (toliau - Šventė) nuostatai reglamentuoja šventės 

organizatorius, tikslą, uždavinius, laiką, vietą, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams ir 

programoms, dalyvavimo bei registracijos sąlygas. 

2. Šventės organizatorius – Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ (toliau - Mokykla) 

kūrybinė komanda. 

3. Šventė yra tradicinis renginys, rengiamas kasmet nuo 2006 m. gegužės mėnesio. 

4. Šių metų Šventė skirta supažindinti bendruomenę su Ukrainos etnine kultūra ir jos palaikymui kovoje 

su agresoriumi. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Šventės tikslas – puoselėti įvairių Lietuvos etnografinių regionų folklorą, amatus, etnines tradicijas, 

atsispindinčias tautiniuose šokiuose, dainose, smulkiojoje tautosakoje. Aktyvinti Lietuvos folkloro 

kolektyvų veiklą, plėtoti folkloro kolektyvų kūrybinę partnerystę, šiais metais skiriant ypatingą dėmesį 

Ukrainos etninei kultūrai ir palaikymui kovoje su agresoriumi, formuoti vidinį žmonių poreikį dalyvauti 

kūrybinėje meninėje veikloje bei supažindinti Žiežmarių miesto svečius  su Lietuvos ir Ukrainos 

tradiciniu folkloru. 

6. Šventės uždaviniai: 
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6.1. organizuoti Šventę vaikams, jaunimui ir suaugusiems, siekiant formuoti istorinę atmintį, 

puoselėti patriotinius jausmus, tautinę savimonę. 

6.2. Skatinti bendruomenes saugoti nematerialųjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities 

kartoms, keistis ir dalintis naudinga informacija, skirtingų etnografinių regionų ir tautų kūrybine 

patirtimi. 

6.3. Žadinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybinius gebėjimus, vaizduotę, skatinti bendrauti 

ir bendradarbiauti. 

 

III. DALYVIAI 

 

7. Šventėje gali dalyvauti Kaišiadorių rajono bei kitų Lietuvos rajonų/miestų: 

7.1.  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų pedagogai; 

7.2. Suaugusiųjų tautinių šokių ir dainų kolektyvai. 

8. Užsienio vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmenų tautinių šokių ir dainų kolektyvai.    

9. Vieną Lietuvos ugdymo įstaigą gali atstovauti iki 12 ugdytinių ir 2 juos lydintys pedagogai. 

 

IV. VIETA IR LAIKAS 

 

10. XIV tarptautinė folkloro šventė „Čyru vyru pavasaris 2022 – DRAUGYSTĖS TILTAI“ 

organizuojama Kaišiadorių r. Žiežmarių miesto „Laisvės“ aikštėje 2022 m. gegužės 28 d.  

11. Registracijos pradžia – 11 val. Šventės pradžia 12 val.  

 

V. ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

12. Įstaiga, kuri dalyvaus šventėje, užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) atsiunčia iki 2022 m. gegužės 10 

d. el. paštu: ugdymas@vaikystesdvaras.lt.  Kontaktiniai telefonai pasiteiravimui: 8 (651) 17988, 8 (346) 

58010.  

13. Dalyvio anketoje būtina nurodyti pasirodymo žanro pobūdį ir kūrinio(-ų) pavadinimą(-us).  

14. Su užpildyta dalyvio anketa būtina atsiųsti ir garso ir/arba video įrašą, reikalingą pasirodymui. 

15. Šventės dalyviai:  

15.1. kiekviena dalyvių komanda parengia 3 – 5 min. trukmės pasirodymą, naudojant įvairias 

folkloro raiškos priemones: dainą, inscenizaciją, šokį, ratelį, žaidimą, pasakojamojo pobūdžio kūrinius 

(pasakas, sakmes, padavimus), smulkiosios tautosakos žanrus (skaičiuotės, patarlės, mįslės) ir kt.;  

15.2. kolektyvo vadovas registracijos metu patvirtina, jog turi pasirodymui būtino įgarsinimo 

įrašą USB (atmintuke). 

16. Šventės dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, dovanėlėmis. 

 

VI. ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI 

 
17. Informacija apie Šventę skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ 

internetinėje svetainėje adresu: www.vaikystesdvaras.lt 

18. Kontaktai: 

mailto:ugdymas@vaikystesdvaras.lt
http://www.vaikystesdvaras.lt/
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Eglė Raudeliūnienė, direktorius 

El. paštas: egleraud@gmail.com; egle.raudeliuniene@vaikystesdvaras.lt  

Tel.: +370 346 58010, 

Mob. +370 610 38268 

Jūratė Filmanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

El. paštas: ugdymas@vaikystesdvaras.lt   

Tel. +370 651 17988 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19. Dalyvaudami šioje Šventėje dalyviai pritaria jos nuostatams. 

20. Šventės dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikoma 

Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos reklamos 

tikslams su raštišku     sutikimu. 

21. 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 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 Žiežmarių mokyklos-darželio 

„Vaikystės dvaras“ direktoriaus paskirtą atsakingą asmenį už asmens duomenų apsaugą ir prašyti vaizdą 

pašalinti. Filmavimas ir fotografavimas Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“  

organizuojamų renginių  metu yra vykdomas reprezentaciniais, veiklų viešinimo ir reklamos tikslais. 

Medžiaga gali būti saugoma 5 m. nuo jos paskelbimo. Plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu 

Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ https://vaikystesdvaras.lt/teisine-

informacija/#1573586582974-25bccfdb-ef08 . 

22. Šventės nuostatai skelbiami Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos–darželio „Vaikystės dvaras“ 

internetinėje svetainėje adresu: www.vaikystesdvaras.lt. 

23.  Šventės organizatoriai, esant netinkamoms oro sąlygoms, pasilieka teisę keisti šventės vietą. 

 

 

__________________________ 
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1 priedas 

 

 

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲ FOLKLORO ŠVENTĖS 

„ČYRU VYRU PAVASARIS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

 

 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

 

DALYVIŲ 

(ugdytinių) 

SKAIČIUS 

 

PASIRODYMAS 

(nurodyti: kokios pasirinktos raiškos 

priemonės,  koks žanro pobūdis,  kūrinio(-ų) 

pavadinimas(-ai) 

 

DALYVIUS RENGUSIO 

VADOVAS (AI) 

(nurodyti: vardas, pavardė, 

pareigos, kontaktiniai duomenys) 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


