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I-OJO KAZLŲ RŪDOS KIRVIO KOTO KOŠĖS KONKURSO (KRKKKK)  

NUOSTATAI 

 

1. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1.1. I-ojo Kazlų Rūdos kirvio koto košės konkurso (toliau Konkurso) nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslus, dalyvius, konkurso sąlygas, eigą, vertinimą, organizatorius ir koordinatorius. 

1.2. Šis konkursas yra neatsiejama Kazlų Rūdos kultūros centro vykdomo projekto - Vienos dienos 

šeimos festivalis „Miškas žmogui – žmogus miškui“ - dalis. Projektas dalinai finansuojamas 

Lietuvos kultūros tarybos bei Kazlų Rūdos savivaldybės. 

 

2. TIKSLAS 

2.1.  Konkurso tikslas – sukurti naują, lietuviškos virtuvės tradicijas puoselėjantį renginį, skatinant 

ekologiją bei atsakingą, tvarų gamtos išteklių naudojimą: atrasti, pažinti ir tinkamai naudoti 

miško teikiamas gėrybes. 

 

3. UŽDAVINIAI  

3.1. Didinti bendruomeniškumą, visuomenės sąmoningumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą. 

3.2. Keisti ir ugdyti šiuolaikinių žmonių mąstymą, keisti  požiūrį į gamtos išteklius ir jų 

panaudojimo būdus. 

3.3. Skatinti bendradarbiavimą ir ugdyti meninį pojūtį. 

3.4. Puoselėti lietuviškas tradicijas organizuojant laisvalaikį ir tradicines šventes Kazlų Rūdoje. 

 

4. DALYVIAI 

4.1. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus dalyviai iš visos Lietuvos.  

4.2. Konkursas organizuojamas komandinės veiklos principu.   

4.3. Komandoje dalyvių skaičius neribojamas. 

4.4. Konkurso dalyvių maksimalus skaičius – 15 komandų. Pasiekus dalyvių limitą, nauji dalyviai 

nebus registruojami. 

 

5. VEIKLOS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI 

5.1. Konkurso dalyviai teikia paraišką organizatoriams, pagal pateiktą formą (Priedas Nr.1) iki 

2021 m. birželio 15 dienos. Paraiška teikiama el. paštu: krkcentras@gmail.com 

5.2. Visa reikiama maisto gamybos įranga (virimo, kaitinimo įrenginiais, tara, vienkartiniais 

indais, įrankiais ir visais kitais reikalingais priedais) rūpinasi dalyviai. 

5.3. Konkurso metu galima gaminti košes, sriubas, troškinius, šiupinius bei kitus patiekalus, kurie 

kūrybiškai siejasi su įvardinimu „kirvio koto košė“. 

5.4. Konkurso metu vienai komandai bus suteiktas orientacinis 3 m. x 4 m. plotas konkurso 

veikloms įgyvendinti. 
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5.5. Po dalyvio paraiškos pateikimo termino, nurodyto 5.1. punkte, organizatoriai pasilieka teisę 

per 5 dienas susisiekti su užsiregistravusiais dalyviais ir suderinti skiriamą plotą konkurso 

veikloms. 

5.6. Konkurso dalyviai patys įsirengia ir apipavidalina organizatorių suteiktą pasiruošimo aikštelę. 

5.7. Maisto gamybai rekomenduojama naudoti tik ekologiškus ir lietuviškus produktus. 

5.8. Bent vienas gaminamo patiekalo ingredientas privalo būti susijęs su mišku ir jo teikiamomis 

gėrybėmis. 

5.9. Nuo starto iki galutinio patiekalo pateikimo komisijai, komandai skiriamas 2 val. laikas. 

5.10. Komanda paruošia patrauklų patiekalo aprašymą (receptą ir gamybos būdą), kurį turės viešai 

pristatyti visiems dalyviams ir žiūrovams.  

5.11. Komanda užtikrina higienos sąlygas ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų (atitvarai nuo 

vaikų, karštų įrenginių apsauga, gaisro pavojaus apsauga ir kt.) 

5.12. Po konkurso komanda gali vaišinti visus dalyvius ir žiūrovus savo pagamintu produktu. 

5.13. Savo pagamintais produktais komandų nariai su kitais dalyviais ir žiūrovais gali keistis ir 

dalintis nemokamai arba tarpusavio susitarimu (natūriniai mainai). 

 

6. KONKURSO EIGA 

6.1. Dalyvių registracija nuo 15:30 val. 

6.2. Konkurso startas – 17 val. 

6.3. Konkurso pabaiga – 19 val. 

6.4. Vertinimas ir apdovanojimai – nuo 19 val. 

6.5. Konkursas vyks 2021 m. birželio 23 d. Kazlų Rūdos parke (S. Daukanto g., Kazlų Rūda) 

6.6. Užpildytas dalyvio anketas siųsti iki 2021 m. birželio 15 d., el. p. krkcentras@gmail.com 

 

7. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

7.1. Konkurso dalyvius vertina 3 narių vertinimo komisija, sudaryta iš maisto gamybos ekspertų 

ir kultūros renginių organizatorių. 

7.2. Dalyviai bus vertinami pagal: atitikimą konkurso nuostatų reikalavimams, originalumą, 

autentiškumą, skonį, kvapą, pateikimo organizavimą, pristatymą, receptūrą, natūralių 

produktų naudojimą ir gamtos išteklių tausojimą. 

7.3. Konkurso laureatai bus apdovanojami specialiais prizais, suvenyrais ir diplomais. Konkurso 

organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę spręsti, pagal kokius prioritetus bus 

vertinami dalyviai. 

7.4. Bus renkami 3 konkurso nugalėtojai: I, II, III vietos bei vienai komandai skiriamas specialusis 

konkurso prizas.  

 

8. KITOS NUOSTATOS 

8.1. Konkurso dalyviai įpareigojami po savo veiklos susitvarkyti darbo vietą, pasirūpinti šiukšlių 

ir maisto atliekų utilizavimu. 

8.2. Priešgaisrinių ir higienos saugumo reikalavimų sąlygas užtikrina ir atsako patys dalyviai. 

8.3. Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, jog jų darbai, asmeniniai duomenys (vardas, 

pavardė, pavadinimas) bei renginio metu padarytos nuotraukos, įrašai gali būti naudojamos 

viešojoje erdvėje be atskiro asmenis sutikimo. Jei asmuo nesutinka, kad ši informacija būtų 

viešinama, apie tai turi pranešti organizatoriams el. paštu: krkcentras@gmail.com 

8.4. Konkursą organizuoja Kazlų Rūdos kultūros centras. Iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros 

taryba, Kazlų Rūdos savivaldybė. 

8.5. Informacija apie konkursą skelbiama Kazlų Rūdos kultūros centro interneto svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose. 
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I-ojo Kazlų Rūdos Kirvio koto košės konkurso nuostatų  

Priedas Nr. 1  

 

I-OJO KAZLŲ RŪDOS KIRVIO KOTO KOŠĖS KONKURSO DALYVIO (-IŲ) 

ANKETA 

  

 

1. Miestas, rajonas, kaimas, organizacija ………………………………………………… 

2.                      Komandos pavadinimas............................................................................ 

3.                      Komandos kapitono ar grupės atstovo vardas ir pavardė, telefono numeris, el. 

paštas................................................................................................................................................................... 

 

3. Komandos dalyvių skaičius.......................................................................................................... 

 

4. Suteikiamo ploto veikloms pageidavimai………………………………………........................................ 

 

5.                      Preliminarus gaminamas patiekalas (gali keistis) ........................................................................ 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

6.                     Remiantis 5.2. punktu dėl techninio išpildymo, prašome nurodyti, kokią įrangą naudosite 

patiekalo gaminimo procese 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

Apie dalyvavimą maloniai prašome informuoti ir dalyvio anketą atsiųsti iki š. m. birželio 15 dienos. el. paštu: 

krkcentras@gmail.com   
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