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BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS  
III JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIO „DAINUOJANTYS BIRŽAI“ NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (toliau – Organizatorius) III jaunučių choro festivalio 
„Dainuojantys Biržai“ (toliau – Festivalis) nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslus, uždavinius, 
dalyvius, organizavimo ir vykdymo sąlygas.  
2. Festivalio vykdytojas – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (toliau – Mokykla).  
3. Festivalio partneriai: Biržų švietimo pagalbos tarnyba.  
 

II SKYRIUS 
FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
4. Tikslas – ugdyti jaunųjų dainininkų meninį skonį, sceninę kultūrą, artistiškumą, tęsiant ir 
puoselėjant chorinio dainavimo tradicijas. 
5. Uždaviniai: 
5.1. plėtoti mokinių domėjimąsi chorinio dainavimo disciplina; 
5.2. skatinti mokinių saviraišką ir domėjimąsi chorine muzika;  
5.3. stiprinti mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalykinių ir pedagoginių patirčių sklaidą. 

 
III SKYRIUS 

DALYVAVIMO SĄLYGOS  
 

6. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno bei kitų ugdymo įstaigų 
jaunučių chorų kolektyvai.   

IV SKYRIUS 
FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA  

 
7. Festivalis vyks 2023 m. gegužės 24 d. 14 val. Biržų kultūros centre, adresu: Basanavičiaus g. 4, 
Biržai, LT-41170 Biržai, tel. (8 450) 32 947, el. p. birzai.muzika@gmail.com, svetainė internete 
http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt; 
7.1. Dalyvių registracija vyks iki  2023 m. gegužės 1 d. iki 17.00 val.  Biržų Vlado Jakubėno 
muzikos mokykloje, adresu: Kęstučio g. 6, Biržai. 
8. Festivalio dalyvių paraiškos: 
8.1. Festivalio dalyvių paraiškos teikiamos iki 2023 m. gegužės 1 d. iki 17.00 val.; 
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8.2. Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos google nuorodos (arba ją 
nukopijuokite į google paieškos laukelį: https://forms.gle/b2MRBnw2HRbrQ4H5A 
arba užpildytą formą – 1 priedas, sutikimą dėl filmavimo, fotografavimo – 2 priedas ir mokėjimą 
patvirtinantį dokumentą siųsti iki 2023 m. gegužės 1 d. iki 17.00 val.el. p. 
birzai.muzika@gmail.com; 
9. Festivalio metu dalyviai atlieka po 3 skirtingo charakterio kūrinius. Bendrai atliekamas repertuaras 
(registracijos nuorodą ir repertuaro natas rasite mokyklos interneto svetainėje: 
http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/mokykla_konkursai.htm) 
9.1. „Mano vardas – Lietuva“, žodžiai Vytės Nemunėlio  ir Sigito Gedos, muzika Laimio 
Vilkončiaus;  
9.2. „Pavasario lietus“, žodžiai Aldonos Puišytės, muzika  Leonido Abariaus.  
10. Kūriniai atliekami gyvai, be fonogramų. 
11. Visi Festivalio dalyviai ir juos parengę mokytojai apdovanojami padėkos raštais.  
12. Festivalio data ir laikas gali keistis. 
13. Festivalio dalyvio (kolektyvo) mokestis – 12 eurų. 
13.1. Mokestį galima sumokėti pavedimu: bankas Luminor, sąskaitos numeris LT77 4010 0413 0005 
0129. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „III  jaunučių chorų festivalis „Dainuojantys Biržai“, choro 
pavadinimas, mokykla“. 
13.2. Visus su pinigų persiuntimu susijusius mokesčius apmoka dalyviai. 
14. Kolektyvų kelionės ir maitinimo paslaugomis rūpinasi patys atlikėjai. 
15. Neatvykusiems į festivalį dalyvio mokestis negrąžinamas. 

 
V SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA  
 
16. Festivalio dalyviai suteikia išimtines teises Organizatoriui neatlygintinai naudoti jų kūrinius 
populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant Festivalio vaizdo įrašų publikavimą internetinėje 
erdvėje.  
17. Visi Festivalio dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis) ir kartu perduodami 
organizacijos atstovų ar dalyvių ar bet kurių fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektai) asmens 
duomenis, patvirtina, kad informavo duomenų subjektus, kad jų duomenys bus perduodami Biržų 
Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, kokiais tikslais ir pagrindais, supažindino duomenų subjektus su 
jų teisėmis bei informavo, kad daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą jie gali rasti Biržų 
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos privatumo politikoje 
https://www.muzikosmokykls.puslapiai.lt.asmensduomenuapsauga.lt. Bendraudama su duomenų 
subjektu Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla laiko, kad jis yra informuotas apie vykdomą jo 
asmens duomenų tvarkymą (BDAR 14 str. 5 d. (a)). 
18. Festivalio dalyvių pateikti duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi Festivalio  
organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie Festivalio dalyvius skelbimą ir viešą 
paskelbimą), statistikos tikslais. Asmens duomenų valdytojas – Festivalio organizatorius Biržų Vlado 
Jakubėno muzikos mokykla. 
19. Festivalio dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie įgyvendinamas 
veiklas gali būti naudojami Festivalio viešinimo tikslais. 
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20. Festivalio dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms 
organizacijoms (Festivalio partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su Festivalio organizavimu ir/ar 
vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini. 
Festivalio dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi Festivalio organizavimo 
ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip 
pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo 
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų 
reikalavimų. 

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
21. Festivalio organizatorius – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla: 
22.1. Jūratė Duderienė, chorinio dainavimo mokytoja metodininkė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos 
mokykla, tel. +370 671 12864. 
23. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti Festivalio sąlygas. 
24. Dalyvavimas šiame Festivalyje reiškia autoriaus sutikimą su visomis Festivalio sąlygomis.  
25. Festivalio organizatoriai ir mokytojai, kurių mokiniai dalyvaus Festivalyje, gaus Biržų švietimo 
pagalbos tarnybos pažymas apie mokinių paruošimą festivaliui. 
26. Festivalio organizatoriai neatsako už anketose pateiktus duomenis.  

 

_____________________________ 
 
 
 
 
 


