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LINKSMIAUSIO VIDEO VAIZDELIO KONKURSO 

 „GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE – 2022”  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 Konkurso GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE – 2022 (toliau – konkurso) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą. 

1.2 Konkurso organizatorius – Naujosios Vilnios kultūros centras, koordinatorius- 

Jan Suchodolski, el. p. jansuchodolskimail@gmail.com,  tel. +37060741200. 
 

1.3 Konkursas GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE – 2022 tai kūrybos konkursas, per kurį bus 

sukurti vaizdo klipai, atskleidžiantys COVID-19 pandemijos laikotarpiu patirtus pozityvius, 

motyvuojančius ir linksmus žmonių kasdieninio gyvenimo momentus.   

 

1.4 Konkurso tikslai: 

a) skatinti žmonių užimtumą, sutelktumą ir kūrybiškumą; 

b) skatinti dalijimąsi geromis idėjomis;   

c) užtikrinti prasmingos kūrybinės veiklos ir malonių gyvenimo patirčių ekstremalioje situacijoje 

sklaidą. 

  

II. KONKURSO DALYVIAI 

2.1. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.   

2.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.22 str. 1 d. įtvirtinta teise į 

atvaizdo, kaip privataus gyvenimo dalies apsaugos ir gynimo, nuostata, kad fizinio asmens nuotrauka 

(jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, 

spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Šiuo atveju, įskaitant ir 

siekiant užfiksuoti asmens atvaizdą filmavimo būdu, būtinas asmens sutikimas. (2 priedas). 

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3.1. Konkursui pateiktas vaizdo klipas turi atitikti konkurso temą „GYVENIMO REALYBĖ SU 

KAUKE – 2022” bei Konkurso nuostatus. 

3.2. Vaizdo klipo trukmė – iki 3 min. 

3.3. Vaizdo klipe negali būti naudojama žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija turi 

atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.   

3.4. Dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną vaizdo klipą, atitinkantį Konkurso nuostatus.   

3.5. Dalyviai, kurių kūriniai neatitinka konkurso sąlygų, konkurse nedalyvauja. 

3.6. Oficialūs konkurso eigos pranešimai skelbiami Naujosios Vilnios kultūros centro interneto 

svetainėje https://www.nvkc.lt/ ir „Facebook“ paskyroje   https://www.facebook.com/nvkc.lt 

mailto:jansuchodolskimail@gmail.com


 

IV. KŪRINIO PATEIKIMAS 

4.1. Registruodamas ir siųsdamas vaizdo klipą konkursui dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio vaizdo 

klipo autorių ir gretutinės turtinės teisės. 

4.2. Pateikdami vaizdo klipą į konkursą dalyviai patvirtina, kad pilnamečiai ir nepilnamečiai asmenys 

yra pasirašę sutikimą, o nepilnamečių tėvai, ar globėjai yra pasirašę sutikimą viešinti savo vaiko atvaizdą 

(2 priedas). 

4.3. Registruotis ir vaizdo klipus pateikti galima iki 2022 m. kovo 14 d. 12 val.   

4.4. Registracija į konkursą vyksta elektroniniu paštu konkursas@nvkc.lt 

Registruojantis privaloma: 

a) laiško temos laukelyje nurodyti:   

 KONKURSUI LINKSMIAUSIAS VIDEO VAIZDELIS „GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE 

– 2022” 

b) pridėti užpildytą anketą (1 priedas);     

c) pridėti asmens sutikimą (2 priedas); 

d) pridėti video klipą. 

4.5. Vaizdo klipas turi būti paskelbtas interneto svetainėje www.youtube.com. Viešai prieinamas jis turi 

būti iki 2023 m. balandžio 1 d. 

4.6. Vaizdo įrašo www.youtube.com pavadinime turi būti nurodytas vaizdo klipo pavadinimas ir 

autorius, išjungta galimybė komentuoti vaizdo įrašą.   

 

V. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS IR PASKELBIMAS 

5.1. Konkurse vertinami tik tie vaizdo klipai, kurie Konkursui pateikti pagal organizatoriaus 

reikalavimus ir atitinka Konkurso nuostatus. 

5.2. Dalyvavimas šiame Konkurse yra savanoriškas. 

5.3. Konkurso dalyvių video klipus Konkurso vertinimo komisija vertins nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 

2022 m. kovo 22 d. 

  

5.4. Komisija, vertinanti konkursui pateiktus kūrinius, atsižvelgs į: 

a) konkurso temos atskleidimą; 

b) originalumą; 

c) kūrybiškumą. 

5.5. Balsavimas vyks nuo 2022 m. kovo 15 d. 12 val. iki 2022 m. kovo 22 d. 12 val. Facebook 

https://www.facebook.com/nvkc.lt 

5.6 Konkurso nugalėtojai bus išrinkti susumavus internetinės erdvės lankytojų balsus ir vertinimo 

komisijos balsus. Koeficientai skaičiuojant balsus ir renkant laimėtoją: 50 proc. komisijos balsai ir 50 

proc. balsavimas internete. Susumavus balsus, bus skirtos trys prizinės vietos. 

5.7. Trys konkurso dalyviai, kurie surinks daugiausiai komisijos ir internautų balsų, bus apdovanoti 

konkurso LINKSMIAUSIAS VIDEO VAIZDELIS „GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE – 2022” 

baigiamojoje ceremonijoje Naujosios Vilnios kultūros centre,  kurios data bus paskelbta konkurso 

eigoje.  
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5.8. Konkurse dalyvavę vaizdo klipai bus rodomi Naujosios Vilnios kultūros centro interneto svetainėje 

https://www.nvkc.lt/ ir „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/nvkc.lt, kunkurso 

baigiamojoje ceremonijoje.   

5.9. Konkurso I, II, III vietų nugalėtojai bus apdovanoti konkurso prizais: 

I vieta – Planšetinis kompiuteris - Lenovo Tab M8  

II vieta - Išorinis kietasis diskas - Adata Classic HV300 1TB 2.5" USB3.0 

III vieta - Aktyvumo apyrankė - SW370047, Black. 

 

VI. AUTORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1 Pateikdami vaizdo klipą konkursui dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą, (laikantis 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kt.), garantuoja, kad nepažeidžia autorių, gretutinių ar bet 

kurių kitų bet kurio asmens turtinių ir / ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, 

6.2. Pateikdamai vaizdo klipą, konkurso dalyviai garantuoja, kad jų pateiktame vaizdo klipe nėra jokios 

tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, antivalstybinės ir visuomenę demoralizuojančios 

propagandos, rinkimų agitacijos, politinių partijų (atskirų politikų) reklamos ir prisiima atsakomybę, jei 

vaizdo klipo turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

6.3. Konkurso dalyviai prisiima atsakomybę dėl vaizdo klipe naudojamų muzikinių kūrinių autorių 

teisių. 

6.4. Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti jų 

kūrinius linksmojo vaizdelio konkurso populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant konkurso vaizdo 

klipų publikavimą interneto svetainėje https://www.nvkc.lt/ ir „Facebook“ paskyroje 

https://www.facebook.com/nvkc.lt, demonstravimą konkurso nugalėtojų paskelbimo ceremonijoje. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1 Organizatorius pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai informuodamas 

dalyvių jų nurodytu el. paštu ir/ar telefonu, www.nvkc.lt interneto svetainės naujienose, 

7.2 Dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais. 

7.3 Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo medžiagoje matomų 

nepilnamečių atvaizdų.   

7.4. Nesusirinkus minimaliam konkurso dalyvių skaičiui (5), konkursas laikomas neįvykusiu.   

7.5. Konkurso organizatorius neatsako, jeigu dalyvio neįmanoma pasiekti telefono numeriu ir/ar 

elektroniniu paštu, kuriuos dalyvis nurodė. 

 

7.6. Laimėtojas, nesusisiekęs su Konkurso organizatoriumi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

pranešimo apie laimėjimą gavimo dienos, netenka teisės gauti prizą. 

 

 

____________________________________ 

                                                                                                               



 

             1 priedas 

 

KONKURSO LINKSMIAUSIAS VIDEO VAIZDELIS  

„GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE – 2022” 

 

DALYVIO ANKETA 

  

Vaizdo klipo/dainos pavadinimas:   

 

Dalyvio kontaktai (vardas, pavardė, el. paštas ir telefono numeris): 

 

Nuoroda į kūrinį (www.youtube.com): 

 

Vaizdo/dainos klipo sukūrimo istorija: 

 

 

 

SU KONKURSO 

LINKSMIAUSIAS VIDEO VAIZDELIS „GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE – 2022” 

NUOSTATAIS 

SUTINKU IR TVIRTINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 priedas 

SUTIKIMO RAŠTAS 

 

Dėl asmens atvaizdo naudojimo 

KONKURSO LINKSMIAUSIAS VIDEO VAIZDELIS „GYVENIMO REALYBĖ SU KAUKE – 

2022” video klipe  

  

Sutinku, kad 

Naujosios Vilnios kultūros centras visą konkurso organizavimo laiką gali naudoti klipą, video 

medžiagą, kur esu vienas arba su kitais asmenimis, arba yra mano nepilnametis vaikas su kitais 

asmenimis. 

Medžiaga su mano / mano nepilnamečio vaiko atvaizdu gali būti skelbiama neribotą laiką tiek 

internetinėje erdvėje, tiek reklaminėje medžiagoje Naujosios Vilnios kultūros centro vardu. 

Sutinku dabar ir ateityje nereikalauti iš Naujosios Vilnios kultūros centro jokio mokesčio už mano / 

mano nepilnamečio vaiko video medžiagos publikavimą. 

Sutinku, kad mano / mano nepilnamečio vaiko vardas būtų minimas šalia video medžiagos. 

 AŠ PASILIEKU TEISĘ prašyti atšaukti šį duotą mano sutikimą bet kuriuo metu. 

Esu pilnametis Konkurso dalyvis: 

 

________________                              ________________________________                                                     

(parašas)                                                             (vardas, pavardė) 

 Elektroninis paštas, telefonas: 

 

Esu nepilnametis Konkurso dalyvis: 

 

 __________________                          ________________________________             

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)    

 

 Vieno iš Konkurso dalyvio tėvų/globėjų teisėto asmens atstovo 

  

  __________________                          ________________________________             

(parašas)                                                              (vardas, pavardė)    

Elektroninis paštas, telefonas: 


