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PRIENŲ RAJONO 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS 

PIRMOJO ETAPO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono 5–12 klasių mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiados)  

pirmojo etapo nuostatai (toliau – Nuostatai)  parengti vadovaujantis Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. R1-355 ir Etninės kultūros globos tarybos pirmininko 

raštu 2021-06-14 Nr. S-95 „Dėl IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmojo etapo“. 

2. Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai 

susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) 

ir pasaulio kultūrų vertybes. 

3. Nuostatai skirti Olimpiados pirmojo etapo dalyviams. 

4. Bendrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygas rasite 

https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS UŽDUOTYS 

5. Olimpiados užduotys: 

5.1. pirmoji užduotis – etnokultūros pažinimo testas (toliau – Testas), skirtas patikrinti 

dalyvio etninės kultūros gebėjimus, žinias ir supratimą: 

5.1.1. Testo užduotims atlikti skirta 60 min. Testą sudaro užduočių rinkinys – rašytiniai, 

vaizdu ar garsu pateikti klausimai su atsakymų variantais ir (ar) atviro tipo klausimai. 

5.1.2. Testo tema – etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautinis drabužis, 

patarmės, kulinarinis paveldas ir kitos savitos tradicijos. 

5.1.3. Testo klausimyną sudaro 20–30 klausimų kiekvienoje amžiaus grupėje.  

5.1.4. Testas – rengiamas vadovaujantis Etninės kultūros bendrosiomis programomis 

atsižvelgiant į Olimpiados dalyvių tris amžiaus grupes. Literatūros sąrašą tema „Etnografiniai 

regionai: tradicinė muzika, tautinis drabužis, patarmės, kulinarinis paveldas ir kitos savitos tradicijos“ 

galima rasti:  

https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Etnografijos%20olimpiada_Literat%C5%ABros%20s%

C4%85ra%C5%A1as-2021.pdf 

https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/
https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Etnografijos%20olimpiada_Literat%C5%ABros%20s%C4%85ra%C5%A1as-2021.pdf
https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Etnografijos%20olimpiada_Literat%C5%ABros%20s%C4%85ra%C5%A1as-2021.pdf


5.2. antroji užduotis – vaizdinis mokinio etnokultūrinės veiklos ir raiškos pristatymas su 

komentarais.  

5.2.1. Antrosios užduoties atlikimo sąlygos: 

5.2.1.1. etnokultūrinė veikla gali būti: dalyvavimas etninės kultūros kolektyvuose, 

mokyklos ir vietos bendruomenių veikloje, koncertuose, projektuose, edukacijose, asmeninės 

iniciatyvos ir pan.; 

5.2.1.2. etninės kultūros raiška gali būti: sakytinio folkloro (pasakojamosios ar 

smulkiosios tautosakos), muzikinio folkloro (dainuojamojo, instrumentinio), šokamojo ir žaidybinio 

folkloro, teatrinių inscenizacijų atlikimas ar tautodailės (tradicinių amatų) dirbinių gamyba; 

5.2.1.3. jei etninės kultūros raiška atliekama stilizuojant ar modernizuojant liaudies 

kūrybą, šie kūriniai turi būti grindžiami autentiškų tradicijų išmanymu. 

5.2.2. Vaizdinė medžiaga turi būti pateikta kaip vaizdo siužetas arba mišriu būdu kartu su 

skaidrėmis sumontuotas siužetas ir trukti 6–7 min.  

5.2.3.Vaizdo medžiagoje turi būti paties dalyvio prisistatymas, pasakojimas apie savo 

etnokultūrinę veiklą ir raišką bei jos pristatymas. Vaizdo medžiagą dalyviai atsiunčia iki 2021 m. 

gruodžio 10 d. imtinai el. paštu danguole.damijonaityte@gmail.com Siunčiamos vaizdo medžiagos 

pavadinime turi būti nurodyta: Olimpiados dalyvio vardas, pavardė, klasė, mokykla. 

5.2.4. Olimpiados dalyvis negali to paties etnokultūrinės veiklos ir raiškos pristatymo 

pateikti kitų metų Olimpiadai. Jei Olimpiados dalyvis pateikia tą patį etnokultūrinės veiklos ir raiškos 

pristatymą ne vienai Olimpiadai, jo darbai nevertinami, o jei buvo įvertinti, vertinimas anuliuojamas. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Olimpiada vyks 2021 m. gruodžio 14 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu. Visi dalyviai 

jungiasi Zoom platformoje 8.50 val. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams 

jų nurodytu el. paštu gruodžio 14 d. 9.00 val. 

7.  Būtina dalyvių išankstinė registracija el. paštu danguole.damijonaityte@gmail.com iki 

2021 m. gruodžio 9 d. Registruojantis nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, klasę, el. paštą, 

parengusio mokytojo vardą ir pavardę, el. paštą.   

8. Registruojantis dalyviai turi atsiųsti pasirašytą tėvų (globėjų) sutikimą dėl asmens 

duomenų naudojimo dalyvavimui olimpiadoje (1 priedas).  

9. Olimpiados Testas atliekamas iš anksto dalyviams nurodytoje nuotolinėje aplinkoje 

(60 min.). Instrukcija Testo atlikimui bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams jų nurodytu el. paštu 

iki gruodžio 13 d. 

10. Olimpiados užduotis dalyviai atliks trejose amžiaus grupėse: 

10.1. I grupė – 5–6 klasių mokiniai; 

10.2. II grupė – 7–8 klasių mokiniai; 

10.3. III grupė – 9–12 klasių mokiniai. 

11. Pasibaigus Testo vykdymui, 10.30 val. Zoom platformoje dalyviai žodžiu pristato 

savo antrosios užduoties pasirinkimą ir atsako į komisijos narių pateiktus klausimus (4–5 min.). 

mailto:danguole.damijonaityte@gmail.com


12. Olimpiados metu vaizdas ir pokalbiai bus įrašomi, dalyviai fotografuojami. Dalyvių 

nuotraukos gali būti viešinamos spaudoje, įstaigos internetiniame puslapyje, socialinėje paskyroje. 

 

IV SKYRIUS 

UŽDUOČIŲ VERTINIMAS BEI DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Darbus vertina organizatorių sudaryta komisija, patvirtinta Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu. 

14. Vertinimo komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijomis. 

https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/ETNIN%C4%96S%20KULT%C5%AAROS%20OLIMP_Rekomen

dacijos_2021-10-01.pdf 

15. Kiekvienoje amžiaus grupėje nustatomi I, II ir III vietų laimėtojai. 

16. Mokiniai, užėmę I, II ir III vietas, apdovanojami Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai – padėkos raštais.  

17. Kiti Olimpiados dalyviai bei juos parengę mokytojai apdovanojami Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos padėkomis. 

18. Antrajame Olimpiados etape dalyvauja pirmojo etapo kiekvienos amžiaus grupės I, II 

ir III vietų laimėtojai.  

 

IV SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

19. Papildomą informaciją teikia Prienų švietimo pagalbos tarnyba el. paštu 

danguole.damijonaityte@gmail.com arba telefonu 8 319 52081. 

 

____________________________ 
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SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI  

5–12 KLASIŲ MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS RAJONO ETAPE 

____________________ 
                                                                      (pildymo data) 

 

Aš,    __________________________________________________________________, 
(įrašyti vardą ir pavardę) 

1. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad: 

1.1. 5–12 klasių mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) rajono etapo 

organizatoriai bei vertinimo komisija gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: 

1.1.1. vardą ir pavardę; 

1.1.2. telefono numerį; 

1.1.3. elektroninio pašto adresą; 

1.1.4. klasę; 

1.1.5. mokyklą; 

2. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad: 

2.1. mano kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) būtų naudojami 

informacijai apie Olimpiadą pateikti; 

 3. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad: 

3.1. prizinės vietos arba padėkos rašto rajono etape laimėjimo atveju mano vardas ir pavardė, klasė 

bei mokykla būtų skelbiami olimpiados laimėtojų sąraše; 

4.  S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad:  

4.1. rajoninės olimpiados metu būčiau fotografuojamas, filmuojamas; 

5.  S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad:  

5.1. mano nuotraukos iš rajoninės olimpiados būtų viešinamos internete skelbiant informaciją etninės 

kultūros olimpiadą ir jos laimėtojus; 

6.  Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų 

tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti 

ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų 

perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų 

priėmimas, įskaitant profiliavimą. 

7.  Pateikiu savo duomenis: 

Vardas, pavardė  

Savivaldybė, miestas  

Mokykla  

Klasė  

Telefono numeris  

Elektroninio pašto adresas  

8. Patvirtinu, kad 7 punkte pateikti duomenys yra teisingi. 

 

 

Mokinys          ____________________                                  ____________________ 
                                                    (parašas)                                                              (vardas ir pavardė) 

 

 

Mokinio vienas           ____________________                                  ____________________ 

iš tėvų, globėjas                   (parašas)                                                                          (vardas ir pavardė) 

 


