
PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo    

švietimo centro direktoriaus  
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VARŽYTUVIŲ „ATVERK TAUTOS LOBYNŲ GELMES“   

S Ą L Y G O S 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Varžytuvių ,,Atverk tautos lobynų gelmes“ (toliau – Varžytuvės), nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja varžytuvių tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo 

tvarką. 

2. Varžytuves organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Varžytuvių 

koordinatorius – Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Arvydas 

Ščiukaitis, tel. (8 5) 215 4319, el. paštas arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt.  

3. Varžytuvės vyks 2022 m. balandžio–birželio mėn. 

4. Varžytuvių tikslas – siekti etnografinių regionų savitumo išsaugojimo ir suaktualinimo, 

skatinti mokinius domėtis ir pažinti gimtojo krašto tradicinę kultūrą, ugdyti etnokultūrinį 

kūrybiškumą, baltišką pajautą, puoselėti tarmes, papročius ir tradicijas.       

5. Varžytuvėse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo 

įstaigų 1-12 klasių mokiniai. 

 

II. VARŽYTUVIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

6. Varžytuvių sąlygos skelbiamos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt skyrelyje „Veiklos sritys“ → „Etninė kultūra“. 

7. Varžytuvės vykdomos nuotoliniu būdu.  

8. Mokyklai atstovaujančią komandą sudaro mokiniai (iki 10 asmenų), pasirengę atstovauti savo 

etniniam regionui. Komandoje turi būti bent viena pora, apsirengusi savo regiono tautiniais drabužiais, 

privalumas, jei taip bus apsirengę visi dalyviai. 

9. Norintys dalyvauti varžytuvėse mokinių komandos turi nufilmuoti vaizdo įrašą, kuriame atliks 

šias užduotis – komandų prisistatymas, tautinio kostiumo pristatymas, tautosakos paveldo (daina, šokis, 

žaidimas, ratelis, ar kt.) kulinarijos paveldo pristatymas.  

10. komandų prisistatymo konkursas:  

dalyviai prisistato savo regionui būdinga tarme. Prisistatymas turi būti informatyvus ir linksmas: 

kas jūs, iš kur, kuo ypatingas jūsų miestas, kraštas. Turite trumpai, bet iš esmės pristatyti savo 

vietovės, mokyklos išskirtinumą ir kuo kitiems galite būti įdomūs. Prisistatymas gali būti eiliuotas, 

muzikinis, vaidybinis, vizualiai informacinis ir pan. Konkurso vertinimo kriterijai: informatyvumas, 

tarmiškumas, originalumas, etnografiškumas, kūrybiškumas, išradingumas, nuotaikingumas.  

11. tautinio kostiumo pristatymo konkursas: 

trumpas žodis apie jo ypatybes: spalvas, raštus, svarbiausia – įdomiai, originaliai, vizualiai parodyti savo 

tautinio kostiumo grožį ir mokėjimą jį dėvėti, gebėjimą pristatyti jo paskirtį. Vertinama kostiumo sampratos 

teisingumas, komplektiškumas, nešiosena.    

12. tautosakos paveldo konkursas (daina, šokis, žaidimas, ratelis ar kt.): 

pasirenkama daina turi būti originali, užrašyta savame regione arba, jeigu ji populiaresnė, atliekama savo 

regiono tarme ir dainavimo maniera. Šokis, žaidimas arba ratelis – iš pradžių parodo sava komanda, paskui 

kviečia ir išmoko kitus varžytuvių dalyvius. Vertinama kūrinio parinkimas, atlikimas, sugebėjimas įtraukti ir 

išmokyti kitus.  

13. kulinarijos paveldo konkursas:  
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dalyviai pristato patiekalą, pagamintą pagal senolių tradicijas, būdingą savo regionui. Pristatoma, kaip 

patiekalas buvo ruošiamas, kaip patiekiamas, kokiai šventei skiriamas. Receptas pristatomas žodžiu ir 

pateikiamas užrašytas (patiekalo gaminimo būdai, produktai, reikiami įrankiai ir kt.). Konkurso vertinimo 

kriterijai: regioniškumas, receptų autentiškumas, patiekalo pateikimas, tradicijų atskleidimas.  

Nufilmuoto vaizdo įrašo trukmė 15-20 min. 

14. Varžytuvėms mokinių komandos pasirengia savarankiškai arba vadovaujant mokytojui. 

15. Nufilmuotą vaizdo įrašą iki gegužės 10 d. atsiųsti el. paštu arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt. 

16. Vaizdinės medžiagos pateikimo formos: failus įkelkite į „Google“ diską, Wetransfer, DropBox, 

Youtube ir kt. erdves, iš kurių elektroninėje anketoje pateikiama tik nuoroda. 

17. Varžytuvėse dalyvaujantys mokiniai skirstomi į tris grupes: 

18.1. 1-4 klasių mokiniai; 

18.2. 5-8 klasių mokiniai; 

18.3. 9-12 klasių mokiniai. 

19. Mokinių komandos, pageidaujančios dalyvauti varžytuvėse, iki 2022 m. balandžio 1 d.  

turi užsiregistruoti užpildydamos anketą interneto svetainėje https://www.lmnsc.lt/musu_lobynai/ 

 

III. VARŽYTUVIŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
 

20. Varžytuves vertins Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu 

patvirtinta vertinimo komisija. 

21. Varžytuvėse bus vertinami 1-4, 5-8, 9-12 klasių mokiniai. 

   22. Pasikeitus epidemiologinei situacijai, nugalėtojų komandos bus pakviestos dalyvauti 

baigiamajame renginyje Vilniuje 2022 m. birželio 7 dieną. 

23. Nugalėtojai  skelbiami interneto svetainėje https://www.lmnsc.lt/musu_lobynai/ 

24. I, II, III vietas kiekvienoje grupėje laimėję dalyviai bus apdovanojami Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro diplomais, atminimo prizais. Komandų vadovai – Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro padėkos raštais. 

25. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 2154319 (Arvydas Ščiukaitis) ir el. paštu 

arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt. 

_____________________________________________    
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