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MOKINIŲ, GEBANČIŲ KALBĖTI TARMIŠKAI, VARŽYTUVIŲ 

„TARMIŲ LOBYNAI“ SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, varžytuvių „Tarmių lobynai“ (toliau – varžytuvės)  

sąlygos reglamentuoja varžytuvių organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.  

2. Varžytuves organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Varžytuvių 

koordinatorė – Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė Alma Mirinienė, tel.  

(85) 215 4319 el. p. alma.miriniene@lmnsc.lt . 

3. Varžytuvės vyks 2022 m. kovo–birželio mėnesiais. 

4. Varžytuvėse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų 

1–12 klasių mokiniai. 

II. VARŽYTUVIŲ ORGANIZAVIMAS 

5. Varžytuvių sąlygos skelbiamos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto  

svetainėje https://www.lmnsc.lt/musu_lobynai/. 

6. Varžytuvės vykdomos nuotoliniu būdu (pasikeitus epidemiologinei situacijai baigiamasis 

renginys gali būti organizuojamas kontaktiniu būdu). 

7. Varžytuvėse gali dalyvauti pavieniai mokiniai. Mokiniai varžytuvėms gali pasiruošti 

savarankiškai arba jiems gali vadovauti mokytojas. 

8. Norintys dalyvauti varžytuvėse mokiniai turi nufilmuoti vaizdo įrašą, kuriame jie tarmiškai 

skaito eiles, pasakoja ar dainuoja, autorių sukurtus, lietuvių liaudies ar savo kūrybos kūrinius. 

9. Filmuotos vaizdo medžiagos nuorodą (YouTube, Google Drive ar kt.) iki 2022 m. gegužės 2 

d. turi atsiųsti el.paštu alma.miriniene@lmnsc.lt . 

10. Varžytuvėse dalyvaujantys mokiniai skirstomi į tris grupes: 

10.1. 1–4 klasių mokiniai; 

10.2. 5–8 klasių mokiniai; 

10.3. 9–12 klasių mokiniai. 

11. Mokiniai, pageidaujantys dalyvauti varžytuvėse, iki 2022 m.  balandžio 1 d. turi 

užsiregistruoti užpildydami anketą interneto svetainėje https://www.lmnsc.lt/musu_lobynai/ 
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III. VARŽYTUVIŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

12. Varžytuves vertins Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu 

patvirtinta vertinimo komisija. 

13. Varžytuvėse bus vertinami 1–4, 5–8, 9–12 klasių mokiniai. 

14. Turi būti atliekamas vienas kūrinys. Pasirinktas tekstas turi būti atliekamas tarmiškai, 

skambiai, folklorine pasakojimo maniera. Pasakojimas ne ilgesnis kaip 5 min.  

Vertinimo kriterijai: tarmės grynumas, turinys, originalumas, atlikėjo sugebėjimai. 

15. Nugalėtojai bus skelbiami 2022 m. birželio 7 d. interneto svetainėje 

https://www.lmnsc.lt/musu_lobynai/  

16. Pasikeitus epidemiologinei situacijai, I, II, III vietas laimėję mokiniai, 2022 m. birželio 7 d., 

bus kviečiami dalyvauti  varžytuvių „Tarmių lobynai“ baigiamąjame renginyje Vilniuje.  

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

neformaliojo švietimo centro diplomais ir atminimo prizais, vadovai – Lietuvos mokinių  

neformaliojo švietimo centro padėkos raštais. 

18. Papildoma informacija teikiama tel. (85) 2154319 (Alma Mirinienė) ir el. paštu 

alma.miriniene@lmnsc.lt. 
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