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RIETAVO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ, MOKINIŲ IR SUAUGUSIŲJŲ
SKAITYMŲ ŽEMAITIŠKAI

ŠVENTĖS-KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.  Rietavo  savivaldybės  vaikų,  mokinių  ir  suaugusiųjų  skaitymų  žemaitiškai  šventės-
konkurso nuostatai nustato šventės-konkurso tikslus, dalyvių amžiaus grupes, registravimo tvarką,
taip pat šventės-konkurso organizavimo bei apdovanojimų tvarką.

2.  Rietavo  savivaldybės  vaikų,  mokinių  ir  suaugusiųjų  skaitymų  žemaitiškai  šventės-
konkurso  (toliau  –  Konkursas)  tikslas  –  skatinti  žemaičių  tarmės  vartojimą,  puoselėti  jos
autentiškumą bei saugoti tautinį identitetą.

3.  Konkursą  organizuoja  Rietavo  savivaldybės  Irenėjaus  Oginskio  viešoji  biblioteka,
Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

II. DALYVIAI. DALYVIŲ REGISTRACIJA

4. Konkurse gali dalyvauti pavieniai skaitovai ir jų grupės:
4.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai;
4.2. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų mokiniai;
4.3. ugdymo įstaigų mokytojai, auklėtojai;
4.4. kiti suaugę asmenys;
4.5. skaitovų grupės (vienoje grupėje – ne daugiau kaip 7 dalyviai):
5. Dalyviai bus suskirstyti į šias amžiaus grupes: 
5.1. ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupė;
5.2. pradinukų grupė;
5.3. 5–9 klasių mokinių grupė;
5.4. 10–12 klasių mokinių grupė;
5.5. suaugusiųjų grupė.
6. Konkurse gali dalyvauti Rietavo ir kitų savivaldybių gyventojai.
7. Konkurso dalyvius registruoja Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka.
8. Konkurso dalyviai užsiregistruoti gali atvykę į Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio

viešąją biblioteką arba elektroniniu paštu rietavas.biblioteka@gmail.com.
9. Registruojant dalyvius būtina nurodyti:
9.1. ugdymo įstaigos pavadinimą;
9.2. skaitovo vardą, pavardę;
9.3. skaitovo amžių, klasę;
9.4. skaitomo kūrinio autoriaus vardą ir pavardę be sutrumpinimų;
9.5. tikslų skaitomo kūrinio pavadinimą;
9.7. ruošusio pedagogo vardą, pavardę, kvalifikacinę kategoriją.
10. Registruojant Nuostatų 4.5. papunktyje nurodytos grupės dalyvius, būtina nurodyti:
10.1. ugdymo įstaigos pavadinimą;
10.2. skaitovų vardus, pavardes;
10.3. skaitovų amžių (nuo–iki);
10.4. skaitovų lankomas klases (nuo–iki);
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10.5. kompozicijos pavadinimą;
10.6.  teksto  (-ų),  pagal  kurį  (-iuos)  parengta  kompozicija,  autoriaus  vardą,  pavardę  be

sutrumpinimo;
10.7. teksto (-ų), pagal kuriuos parengta kompozicija, tikslų (-ius) pavadinimą (-us);
10.8. ruošusio pedagogo vardą, pavardę, kvalifikacinę kategoriją.
10.9. Dalyvių registracija vyksta iki 2022-11-14.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

11.  Konkurso  dalyvių  pasirodymams  vertinti  Rietavo  savivaldybės  Irenėjaus  Oginskio
viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu tvirtinama vertinimo komisija (toliau – komisija).

12. Komisijos nariais  gali  būti:  Savivaldybės  administracijos tarnautojai,  ugdymo įstaigų
mokytojai,  auklėtojai,  bibliotekos  atstovai,  Žemaičių  kultūros  draugijos  Rietavo  skyriaus  nariai,
kultūros centro darbuotojai, režisieriai, žiniasklaidos atstovai ir kiti asmenys.

13.  Vertinimo  kriterijai:  žemaičių  tarmės  mokėjimas,  autentiškas  ir  savitas  santykis  su
skaitomu kūriniu, teksto originalumas, kūrinio atitiktis skaitytojo amžiui, artikuliacija, bendravimas
su auditorija.

14.  Konkurso  dalyviai  skaito  žemaičių  autorių  kūrinius,  kurių  trukmė  –  iki  5  minučių.
Dalyvių grupės atlieka kompozicijas, kurių trukmė – iki 10 minučių.

14.1.  Skaitovai  pasirinktinai  gali  skaityti  poezijos  (1–3  eilėraščius)  arba  prozos  kūrinio
ištrauką. Kūrinys skaitomas žemaitiškai.

14.2.  Jei  skaitovas  ar  poetinės  (literatūrinės)  kompozicijos  kūrėjai  viršija  nurodytą
programos trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.

15. Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 17 d. Rietavo kultūros centre.

V. APDOVANOJIMAI

16.  Konkurso  dalyviai,  laimėję  1–3  vietas  kiekvienoje  amžiaus  grupėje,  apdovanojami
Rietavo  savivaldybės  Irenėjaus  Oginskio  viešosios  bibliotekos  diplomais  bei  prizais.  Padėkos
raštais apdovanojami juos paruošę pedagogai.
           17. Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais.
           18. Konkurso organizatoriai ir rėmėjai be prizinių vietų gali steigti įvairias nominacijas: už
skaitovo  artistiškumą,  originalumą,  skaitomo  teksto  autentiškumą,  taisyklingą  gimtosios  tarmės
mokėjimą ir kt.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Konkurso dalyvių ir juos rengusių asmenų asmens duomenys yra renkami tik Konkurso
organizavimo tikslais.
           20. Konkurso metu pasirodymai gali būti filmuojami ir fotografuojami. Nuotraukos ir
filmuota medžiaga naudojama tik Konkurso viešinimo tikslais. 
           21. Konkurso rezultatai skelbiami žiniasklaidoje. 
           22.Kiekviena  įstaiga,  registruodama  Konkurso  dalyvius,  bei  pavieniai  asmenys,
registruodamiesi  dalyvauti  konkurse,  patvirtina,  kad  susipažino  su  šiais  nuostatais,  sutinka  su
asmens duomenų panaudojimu Konkurso organizavimo ir viešinimo tikslais.

23. Iškilus klausimų, skambinti tel. Nr. (8-448) 68 612, 8 627 40 624 arba rašyti el. paštu:
rietavas.biblioteka@gmail.com.

Erika Pranckevičienė
2022-09-07
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