
PATVIRTINTA 

Švenčionių rajono savivaldybės 

Viešosios bibliotekos direktoriaus  

2019 m. sausio  23d. įsakymu Nr.B5-7 

 

 

RAŠINIŲ KONKURSO „TARP ŽEIMENOS VINGIŲ“ SKIRTO LIETUVOS 

VIETOVARDŽIŲ METAMS PAMINĖTI, 

N U O S T A T A I    

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rašinių konkurso „Tarp Žeimenos vingių“ (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

 2. Konkurso organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios  bibliotekos 

Švenčionėlių miesto biblioteka – filialas, Švenčionėlių progimnazija. 

3. Informacija apie konkursą skelbiama Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios  

bibliotekos interneto svetainėje: http://www.svencioniuvb.lt, 

http:www.facebook.com/svencioniuvb.lt. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

4. Konkurso tikslai ir uždaviniai:  

4.1. Skatinti vaikus ir jaunimą  domėtis, pažinti ir didžiuotis gimtojo krašto istorine 

praeitimi ir dabartimi, puoselėti lietuvybės dvasią. 

4.2. Atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, plėsti literatūrinį, kultūrinį akiratį.  

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

5. 7-8 klasių mokiniai.  

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

6.  Rašinio žanras laisvai pasirenkamas. 

7. Rašinio apimtis – iki 2-jų A4 formato lapų Times New Roman 12 šriftu, 1,5 

intervalu tarp eilučių. I grupės – 4-5 klasių mokinių rašinio apimtis gali būti iki vieno A4 formato 

lapo (rašinys gali būti parašytas ranka). 

8. Darbe turi būti nurodyta: rašinio pavadinimas, mokinio vardas, pavardė, mokykla, 

klasė, konsultavusio mokytojo vardas, pavardė. 

9. Rašiniai konkursui pateikiami nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2019 m. balandžio 12 d. 

Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Švenčionėlių miesto bibliotekai – filialui. 

10. Rašinius vertina Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos 

Švenčionėlių miesto bibliotekos – filialo ir Švenčionėlių progimnazijos sudaryta vertinimo 

komisija. 

11. Vertinimo komisija vadovaujasi šiais kriterijais: 

11.1.Temos atskleidimas; 

11.2. Kūrybiškumas ir originalumas; 

11.3. Kalbos turtingumas ir taisyklingumas; 

11.4. Socialinė ir kultūrinė branda. 

http://www.svencioniuvb.lt/
http://www.facebook.com/svencioniuvb.lt


    12. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę pateiktus konkursui darbus publikuoti 

viešojoje erdvėje, neišmokant rašinio autoriui honoraro. Kūrinio pateikimas konkursui reiškia, kad 

autoriai sutinka su visomis šiuose nuostatuose paminėtomis sąlygomis. 

 

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 
13. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios 

bibliotekos  padėkos raštais. 

14. Apdovanojimai vyks 2019 m. gegužės 3 d. 9.00 val. Švenčionių rajono savivaldybės 

Viešosios bibliotekos Švenčionėlių miesto bibliotekoje,  konkurso baigiamojo renginio  metu. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                  15. Visos konkurse dalyvaujančių darbų autorystės teisės priklauso jų autoriams. 

                  16. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami. 

                  17. Rašinius siųsti: el. p. svencioneliai@svencioniuvb.lt arba paštu adresu: 

                   „Rašinio konkursui“,  Priestočio g. 11, 18209, Švenčionėliai. 

 

________________________________ 
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