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ŠVENČIONIŲ RAJONO KULINARINIO PAVELDO VARŽYTUVIŲ „ŠVENČIONIŲ 
KRAŠTO ŠUCINYS“ NUOSTATAI 

 
I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 
1. Švenčionių rajono kulinarinio paveldo „Švenčionių krašto šucinys“ varžytuvių (toliau – 

varžytuvių) taisyklės reglamentuoja varžytuvių tikslus, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo 
tvarką. 

2. Varžytuvių pagrindinis organizatorius – Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir 
Nalšios muziejus. 

3. Varžytuvių tikslai: 
   3.1. užtikrinti etnokultūros, tautinio paveldo, išsaugojimą, puoselėjimą ir sklaidą; 

gerinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp savivaldybės biudžetinių įstaigų, įmonių, 
bendruomenių, turizmo informacijos centrų, tautodailininkų, amatininkų ir ūkininkų; 

3.2. skatinti vystyti kulinarinį turizmą, plėtojant Švenčionių rajono kultūrinį turizmą 
Lietuvos bei užsienio turistų rinkai; 

3.3. Konkurse gali dalyvauti visos Švenčionių rajono biudžetinės įstaigos, įmonės, 
bendruomenės, turizmo informacijos centrai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, tautodailininkai, 
amatininkai, ūkininkai, verslininkai ir visi kiti norintys.  

3.4. Komandą sudaro nuo 3 iki 5 narių. 
3.5. Kulinarinio paveldo patiekalas gaminamas inde ant laužo, talpa nuo 10 litrų. 
 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

4. Varžytuvių pradžia ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 9 d. skelbiama Švenčionių rajono 
savivaldybės internetinėje svetainėje www.svencionys.lt; Nalšios muziejaus  internetinėje 
svetainėje www.nalsia.lt ir rajoninėje spaudoje.  

5. Norintys dalyvauti varžytuvėse iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. el. paštu: 
nalsiosmuziejus@gmail.com  pateikia laisvos formos paraišką, kurioje nurodyta iš kur komanda, 
jos ir kulinarinio paveldo patiekalo pavadinimas bei dalyvių skaičius.  

6. Užsiregistravusioms komandoms konsultacija teikiama iki einamųjų metų rugsėjo 23 d. 
15 val. telefonu 8 387 51 831. 

7. Organizatorių sudaryta Komisija susideda iš 3–5 ekspertų, tarp kurių turi būti 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Kultūros centrų, Nalšios muziejaus ir 
bendruomenių atstovai.  

8. Rugsėjo mėn. 24 d. 10.00 val. bus paskelbta varžytuvių pradžia. 
9. Varžytuvės truks iki 13 val. 
10. Komisijos vertinimai nuo 12 val. iki 13 val. 
11. Švenčionių rajono kulinarinio paveldo „Švenčionių krašto šucinio“ degustacija nuo 13 

val. iki 14 val.  
12. Nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimai – 2022 m. rugsėjo 24 d. 14 val. rajoninės 

šventės „Rudens kermošiaus „In rubežiaus“, scenoje. 
 

III. VARŽYTUVIŲ VERTINIMO PRIORITETAI IR KRITERIJAI 
 

13. Komisija vertins komandas ir nustatys nugalėtojus. 
14. Varžytuvių dalyvių vertinimo prioritetai: 
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14.1. atitiktis tradicijai (30 balų); 
14.2. etnografinio regiono ypatybių puoselėjimas (30 balų); 
14.3. etnokultūrinis kulinarinio patiekalo pateikimas (60 balų). 
15. Varžytuvių dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus: 
15.1. komandos prisistatymas iki 5 min. (50 balų); 
15.2. kulinarinio paveldo patiekalo pavadinimas (20 balų); 
15.3. kulinarinio paveldo patiekalo receptūros ir gamybos technologijos pristatymas (50 

balų); 
15.4. kulinarinio paveldo patiekalo pateikimas (30 balų); 
15.5. kulinarinio paveldo patiekalo skonis (100 balų). 
 

IV. VARŽYTUVIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMO TVARKA 
 

16. Varžytuvių komisijos priimti sprendimai skelbiami ir varžytuvių nugalėtojai 
apdovanojami 2022 m. rugsėjo 24 d. 14.00 val. rajoninės šventės „Rudens kermošiaus „In rubežiaus“  
metu, scenoje. 

17. Komanda, surinkusi daugiausiai komisijos balų, yra skelbiama Švenčionių rajono 
kulinarinio paveldo varžytuvių „Švenčionių krašto šucinys“ nugalėtoja ir apdovanojama Švenčionių 
rajono savivaldybės mero padėkos raštu ir piniginiu prizu. 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
18. Informacija apie Švenčionių rajono kulinarinio paveldo varžytuvių „Švenčionių krašto 

šucinys“ nugalėtojus bus viešinama Organizatoriaus ir partnerių internetinėse svetainėse bei kitose 
informacinėse priemonėse. 


