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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ  

PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO „AEHT-LT 2022“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo „AEHT- LT 

2022“ konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso 

organizavimą. 

 2. Pagrindinis konkurso organizatorius – Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“. 

2.1. Kulinarijos srities rungčių organizatoriai: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, Marijampolės 

profesinio rengimo centras; 

2.3. Konditerijos rungties organizatoriai: Klaipėdos turizmo mokykla, Šiaulių profesinio rengimo 

centras; 

2.4. Padavėjų ir barmenų srities rungčių organizatoriai: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras, Alytaus profesinio rengimo centras. 

 3. Konkurso tikslai: 

 3.1. ugdyti mokinių profesinį pasirengimą, profesinio pasirengimo motyvaciją, kelti svetingumo 

profesijų prestižą; 

 3.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvą ir bendradarbiavimą; 

 3.3. plėsti profesijos mokytojų dalykinį bendradarbiavimą; 

 3.4. skatinti profesijos mokytojų iniciatyvumą ir kūrybiškumą. 

 4. Konkurso laikas – 2022 m. gegužės 12-13 d. 

 5. Konkurso vieta – Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, viešbučių ir restoranų SPMC (Žirmūnų 

g. 143, Vilnius).  

 6. Konkurso dalyviai – Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstaigų mokiniai,  kurie mokosi 

arba einamaisiais mokslo metais baigė virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno mokymo programas. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

 7. Konkurse dalyvauja: 

7.1. po vieną – du mokinius iš profesinio mokymo įstaigos šiose rungtyse:  

 kokteilių, 

 konditerijos, 

 restorano aptarnavimo,  

 kulinarinio meno, 

 kulinarinio dekatlono  

 baristos. 

7.2. Konkurse negali dalyvauti AEHT konkurse dalyvavę mokiniai. 

7.3. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse turi užpildyti dalyvio anketą (1 priedas). 

8. Konkurso dalyviai turi turėti mokinio pažymėjimą ir specialiąją aprangą.  

9. Konkurse dalyvaujančių mokinių amžius neribojamas. 

 10. Konkurso dalyviai atlieka konkurso praktines užduotis, kurios aprašytos 2-7 prieduose.  

11. Konkurso dalyvių darbą vertina iš kompetentingų įstaigų ir darbdaviams atstovaujančių įmonių 

atstovų bei profesijos mokytojų sudaryta vertinimo komisija.  



11.1. Pagrindinis konkurso organizatorius atsakingas už komisijos pirmininko – darbdavių atstovo 

dalyvavimą vertinimo komisijoje. 

11.2. Kitus du komisijos narius – profesijos mokytojus renka už rungtį atsakingas organizatorius. 

Komisijos nariu negali būti konkurso užduotį rengęs profesijos mokytojas. 

12. Kiti profesijos mokytojai gali dalyvauti konkurse stebėtojo teisėmis. 

13. Pirmąją konkurso dieną, konkurso dalyviai suskirstomi komandomis burtų būdu, tuo pačiu 

nustatoma komandos darbo vieta.  

 14. Darbo priemonėmis, žaliavomis aprūpina pagrindinis konkurso organizatorius. 

15. Konkurso dalyviai privalo laikytis nuostatuose nurodytų taisyklių ir reikalavimų.  

 16. Konkurso dalyviai, paraišką dalyvauti konkurse gali siųsti  iki 2022 m. balandžio 1 d. elektroniniu 

paštu info@mczirmunai.lt  su nuoroda: AEHT-LT 2022 konkurso anketa. 

                                                                                                                            

 

III. VERTINIMAS 

 

 16. Konkurso dalyvių darbams vertinti patvirtinama vertinimo komisija, kurią sudaro trys vertintojai. 

Komisijos pirmininkas – darbdavių atstovas bei du profesijos mokytojai. Vertinama pagal patvirtintus 

užduočių vertinimo kriterijus. 

 17. Kiekvienas vertinimo komisijos nario įvertinimas balais pateikiamas vertinimo komisijos 

pirmininkui, kuris sumuoja balus. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią balų skaičių surinkęs dalyvis.  

  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 19. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti pagrindinio konkurso organizatoriaus padėkos raštai, 

konkurso II ir III vietos laimėtojams – pagrindinio konkurso organizatoriaus diplomai, konkurso 

nugalėtojui – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diplomas. 

 20. Papildoma informacija apie Konkurso organizavimą teikiama tel.: 8 616 09 448, restoranų, 

viešbučių ir verslo paslaugų skyriaus vedėja Simona Rubinaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lietuvos Respublikos profesinio mokymo  

įstaigų mokinių meistriškumo konkursas  

„AEHT-LT 2022“  

1 priedas 

 

 

DALYVIO ANKETA 
 

Mokinio vardas, pavardė 

 

Amžius 

 

Mokykla 

 

Specialybė 

 

Rungtis, kurioje pretenduojama dalyvauti 

 

Mokytojo ar kito mokyklos atstovo tel. nr. 

 

 

 

 

 


