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KONKURSO „SKAITYMAI ŽEMAITIŠKAI“ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Konkurso „Skaitymai žemaitiškai“ (toliau – Konkursas) organizavimo tvarkos 

aprašas reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvių amžiaus grupes, organizavimo, apdovanojimų 

tvarką. 

2. Konkursas skiriamas Simono Daukanto gimimo metinėms ir jo istorinei, kultūrinei 

veiklai pažymėti.  

3. Konkurso tikslas – skatinti žemaičių tarmės vartojimą, puoselėti jos autentiškumo  

bei tautinio identiteto saugojimą tarp augančiosios kartos. 

4. Konkursą organizuoja Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, Skuodo rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Skuodo žemaičių draugija. 

   

II. DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti pavieniai skaitovai ir jų grupės: 

5.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. 

5.2. Ugdymo įstaigų mokiniai šių amžiaus grupių: 

5.2.1. 1–4 klasių; 

5.2.2. 5–9 klasių; 

5.2.3. 10–12 klasių. 

5.3. Suaugę asmenys. 

5.4. Skaitovų grupės (vienoje grupėje – ne daugiau kaip 7 dalyviai): 

5.4.1. nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų iki 4 klasės mokinių; 

5.4.2. 5–12 klasių mokinių. 

6. Konkurso rajono etape iš vienos ugdymo įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip po 

tris kiekvienos 5 punkte nurodytos grupės dalyvius.  

7. Konkurso respublikiniame etape gali dalyvauti atstovai iš Žemaitijos regiono: 

Akmenės, Joniškio, Kelmės,  Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, 

Raseinių, Rietavo, Skuodo, Šiaulių, Šilalės, Tauragės, Telšių miestų ir rajonų; kitų teritorijų 

gyventojai, laikantys save žemaičiais. Iš vienos miesto ar rajono savivaldybės respublikiniame etape 

gali dalyvauti ne daugiau kaip po tris kiekvienos 5 punkte nurodytos grupės dalyvius.  

  

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Konkursas organizuojamas dviem etapais – rajono ir respublikos. Skuodo rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais tvirtinamos Konkurso etapų organizavimo vieta 

bei laikas ir vertinimo komisijos (toliau – komisijos). 

9. Konkurso dalyviai  skaito žemaičių autorių kūrinius, kurių trukmė – iki 5 minučių. 

Dalyvių grupės atlieka kompozicijas, improvizacijas ir kitokių žanrų programas, kurių trukmė – iki 

7 minučių. 

10. Komisijos nariais gali būti: savivaldybių administracijų tarnautojai, ugdymo įstaigų 

mokytojai, auklėtojai, bibliotekininkai, Žemaičių  kultūros draugijos skyrių nariai, kultūros centrų 

darbuotojai, režisieriai, žiniasklaidos atstovai ir kiti asmenys. 

11. Vertinant skaitomus kūrinius komisijos kompetencija: 
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11.1. nustatyti vertinimo kriterijų išpildymą: žemaičių tarmės mokėjimą, autentišką ir 

savitą santykį su skaitomu kūriniu, teksto originalumą, kūrinį, atitinkantį skaitytojo amžių, skaitomo 

teksto kalbos išraišką, artikuliaciją, bendravimą su auditorija; 

11.2. išaiškinti 1–3 vietos laimėtojus iš kiekvienos 5 punkte nurodytos dalyvių grupės. 

12. Konkurso organizatoriai ir rėmėjai be prizinių vietų gali steigti įvairias 

nominacijas: už skaitomą kūrinį, kuriame fiksuojami krašto istorijos momentai, pateikiami 

tautosakos elementai, papročiai; už skaitytojo artistiškumą, originalumą; skaitomo teksto 

autentiškumą; taisyklingą gimtosios tarmės vartojimą skaitomame tekste ir kt.  

  

IV. APDOVANOJIMAI 

 
13. Konkurso dalyviai, laimėję 1–3 vietas kiekvienoje amžiaus grupėje, apdovanojami 

diplomais ir organizatorių prizais. Padėkos raštais apdovanojami juos paruošę pedagogai. 

14. Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

15. Konkurso organizatoriai ir rėmėjai gali steigti nominacijas ir apdovanoti dalyvius 

savo nuožiūra. 

     

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius. 

 

 

______________________ 
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