
 

 

                                              

REGIONINIO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ  ŽEMAIČIŲ KŪRYBOS IR ŽEMAITIŠKŲ 

SKAITYMŲ KONKURSO „ROKOUKEMIES ĖR KORKEM ŽEMAITĖŠKĀ“,  

SKIRTO ŽEMAIČIŲ KALBOS METAMS PAMINĖTI  

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Regioninio vaikų ir moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitymų konkurso 

,,Rokoukemies ėr korkem žemaitėškā“, nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, uždavinius, 

organizatorius, dalyvavimo sąlygas, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą.  

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – populiarinti gyvąją žemaičių tarmės ir potarmių tradicijas, taikant šiuolaikines tarmiškos 

kūrybos formas. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti kūrybinį potencialą, paskatinant ir pagerbiant originaliausiai kuriančius konkurso dalyvius; 

2. Skatinti žemaičių kalbos vartojimą, jos gyvybingumo puoselėjimą, svarbą tautiniam identitetui 

išsaugoti. 

III. DALYVIAI 

1. Žemaičių kūrybos kategorijoje gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, neformaliojo 

vaikų švietimo ugdymo dalyviai. 

Dalyviai skirstomi į grupes: 

A grupė – 1 - 4 klasių mokiniai;  

B grupė – 5 - 8 klasių mokiniai; 

C grupė – 9 - 12 klasių mokiniai; 

2. Žemaitiškų skaitymų kategorijoje gali dalyvauti ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai, Žemaitijos 

regiono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo ugdymo dalyviai.  

Dalyviai skirstomi į grupes: 

Pr. grupė – 4 - 6 metų vaikai; 

A grupė – 1 - 4 klasių mokiniai;  

B grupė – 5 - 8 klasių mokiniai; 
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C grupė – 9 - 12 klasių mokiniai; 

3. Praėjusių konkursų laureatai gali dalyvauti svečių teisėmis arba varžytis kitoje kategorijoje. 

IV. KONKURSO EIGA, REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI 

1. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, turi pristatyti dar niekur nespausdintus ir neteiktus kitiems 

konkursams 1 arba 2 apsakymų, prozos, poezijos, buitinių pasakojimų kūrinius, sukurtus žemaičių 

kalba. Kiekvieno dalyvio pateiktame darbe turi būti panaudoti ne mažiau kaip dešimt nebevartojamų 

žemaitiškų žodžių. Pateiktas darbas turi būti su tituliniu puslapiu, kuriame nurodyta: autorius, 

bendrojo lavinimo įstaigos pavadinimas, kūrinių pavadinimai; 

2. Žemaitiškų skaitymų kategorijoje dalyviai renkasi kitų autorių sukurtus kūrinius; 

3. Skaitoma (bendrojo lavinimo mokinai) ir pasakojama (ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai) tarmiškai; 

4. Anketą, kūrinius atsiųsti iki lapkričio 11 d. el. paštu: marita1216@gmail.com  arba pristatyti USB 

laikmenoje arba CD diske adresu: Telšių kultūros centras, Respublikos 18, Telšiai, „Žemaičių 

kūrybos konkursui“; 

5. Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 25 d., Telšių kultūros centre. 

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 

1. Konkurso dalyviai vertinami atsižvelgiant į kūrinių turinį ir meninę vertę, repertuaro autentiškumą, 

pasakojimo įtaigumą, natūralumą, išraiškingumą, ryšį su publika, sceninę kultūrą; 

2. Vertinimo komisiją sudaro: tautosakos, tarmių tyrinėtojai, gaivintojai, etninės kultūros specialistai; 

3. Komisija išrenka po vieną, du ar tris kiekvienos kategorijos laureatus ir vieną piniginės premijos 

nugalėtoją; 

4. Konkurso laureatams įteikiami diplomai ir organizatorių įsteigti prizai bei dovanos. Specialieji 

prizai bus teikiami už originalų tekstą, ryškiausiai atskleistą krašto savitumą; 

5. Komisijos sutarimu gali būti numatomi papildomi vertinimo kriterijai. 

VII. ORGANIZATORIAI 

1. Regioninį turą organizuoja Telšių kultūros centras. 

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

1. Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 

(ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat asmens duomenų tvarkymą 

kontroliuojančių institucijų nurodymų Asmens duomenis tvarko Biudžetinė įstaiga Telšių kultūros 

centras, adresas: Respublikos g. 18, Telšiai 
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1. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, atlikėjo (-ų) amžius, elektroninis paštas, 

mobilaus telefono numeris, darbo/veiklos vieta, tvarkomi  konkurso tinkamo vykdymo tikslu, 

statistikos tikslu. 

2. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti teisės 

aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę susipažinti 

su TKC tvarkomais duomenimis, teisę duomenis ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų 

tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet 

kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki 

sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kurios 

duomenys kontaktams yra viešai skelbiami interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta 

apimtimi, kiek tai yra susiję su TKC atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės 

aktų nuostatos. 

3. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek kiek TKC yra būtina, kiek juos saugoti 

įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu. 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Teikdami konkursui sukurtus autorinius kūrinius, autorius sutinka, kad organizatoriai (Telšių 

kultūros centras) pasilieką teisę autorių kūrybą publikuoti ir viešinti; 

2. Informacija apie konkursą skelbiama žiniasklaidoje, socialiniame tinkle „Facebook“ Telšių 

kultūros centro paskyrose Telšių kultūros centras ir Telšiai Kultūra. 
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