
PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo  

švietimo centro direktoriaus  

2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. R1-504 

 

 PROJEKTO „LIETUVOS KULINARIJOS IR ETNINIO PAVELDO  

IŠSAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ 

S Ą L Y G O S 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto profesinio mokymo įstaigų mokiniams „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo 

išsaugojimas ir puoselėjimas“ (toliau – Projektas) sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja Projekto 

tikslą, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Projektas vykdomas nuotoliniu būdu 2022 m. rugsėjo–lapkričio mėn. 

3. Projektą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).  

Koordinatorė Alma Mirinienė, Centro Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus 

metodininkė, tel. (8 5) 215 43 19 el.p. alma.miriniene@lmnsc.lt; 

Projekto partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, 

Lietuvos istorijos institutas. 

4. Projekto tikslai ir uždaviniai: 

4.1. supažindinti mokinius su regionų papročiais; 

4.2. skatinti mokinius rūpintis lietuvybe, etnine kultūra, tarmėmis; 

4.3. ugdyti mokinių supratimą apie šventes, jų tradicinius patiekalus, ruošimą bei pateikimą; 

4.4. skatinti mokinius giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, formuoti nuostatas gerbti 

ir puoselėti tradicijas; 

4.5. padėti išsaugoti, populiarinti ir skleisti informaciją apie kulinarijos paveldą. 

5. Projekto tema: 

Projekto tema 2022 metais – šeimos šventės (vestuvės, kūdikio gimimas, krikštynos, 

jubiliejai, laidotuvės). 

 

II. PROJEKTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Centras kviečia dalyvauti Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstaigų mokinius ir 

mokytojus. Komandą sudaro iki 10 mokinių ir 2 mokytojai patarėjų teisėmis. 

7. Projekto eiga - varžytuvės vykdomos nuotoliniu būdu. Dalyvauja Aukštaitijos, 

Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos), Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionai; 

8. Projekto varžytuves sudaro 2 konkursai: 

8.1. Komandos prisistatymo (tarmės ir tautosakos) konkursas: 

Dalyviai suvaidina ir nufilmuoja pasirinktą šeimos šventės epizodą savo regionui būdinga 

tarme. Naudojamos savo krašto dainos, kita šeimos šventei tinkama tautosaka. Trukmė – iki 15 

minučių. 

Vertinimo kriterijai: 

- teisingas šeimos šventės ar jos dalies pasirinkimas ir perteikimas; 

- tarmiškumas; 

- regioniškumas; 

- kūrybiškumas (originalumas, muzikalumas, nuotaikingumas ir pan.). 

8.2. Kulinarijos paveldo konkursas: 

Dalyviai pristato ir nufilmuoja gamintą (-us) patiekalą (-us) (ne daugiau kaip 3), būdingus 

savo regiono šeimos šventės ar jos pasirinkto epizodo stalui. Pristatoma, kaip patiekalas ruošiamas, 

patiekiamas, kas padėjo ruošti – ar tai vienos šeimininkės darbas. Pristatymo trukmė – iki 10 min. 

Vertinimo kriterijai: 

- receptų autentiškumas, būdingumas savo regionui; 
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- patiekalų atitikimas šeimos šventės ar pasirinkto jos epizodo sampratai; 

- kulinarinis meistriškumas (technologijos, produktai, skonis ir kt.); 

- patiekalų pateikimas, stalo apipavidalinimas; 

-        pristatymo nuotaikingumas, lakoniškumas bei informatyvumas. 

9. Komandos prisistatymo ir kulinarijos paveldo pristatymo filmuotos vaizdo medžiagos 

nuorodą (https://youtube.com; https://drive.google.com ar www.wetransfer.com) 

siųsti el.paštu alma.miriniene@lmnsc.lt  iki 2022 m. spalio 28 d.  

10. Nugalėtojai bus skelbiami 2022 m. lapkričio 25 d. interneto svetainėje www.lmnsc.lt  

11. Mokinių komandos, pageidaujančios dalyvauti Projekte, turi užsiregistruoti iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. užpildydamos anketą interneto svetainėje https://www.lmnsc.lt/etnine_kultura/ . 

 

III. PROJEKTO VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

12. Varžytuves vertina Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija sudaryta 

iš Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto, 

etnokultūros specialistų, Centro metodininkų. 

13. Varžytuvių nugalėtojai apdovanojami Centro diplomais. Komandų vadovai – 

organizatorių padėkos raštais. 

14. Informacija apie projektą skelbiama Centro interneto svetainėje www.lmnsc.lt . 

15. Skatintina, kad visi projekto dalyviai bei vykdytojai, skleisdami konkurso idėjas, 

pritrauktų žiniasklaidos atstovų ir privačių rėmėjų, galinčių suteikti finansinę ar kitokią paramą. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę projekto nuotraukas ar filmuotą medžiagą publikuoti ir 

reprodukuoti. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas mokinių dalyvavimas projekte. 

17. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 2154319 arba el. paštu 

alma.miriniene@lmnsc.lt 

 ___________________________________ 
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