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PRIENŲ RAJONO MOKINIŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS POEZIJOS VERTIMŲ 

SKAITYMŲ „PERSODINTAS Į KITĄ KALBĄ, NENUVYSTA POEZIJOS ŽIEDAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Prienų rajono mokinių Justino Marcinkevičiaus poezijos vertimų skaitymų „Persodintas 

į kitą kalbą, nenuvysta poezijos žiedas“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, renginio 

organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.  

 2. Renginį organizuoja Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyrius, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Prienų 

rajono savivaldybės anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis, Prienų rajono savivaldybės rusų, 

prancūzų, vokiečių metodinis būrelis. 

 3. Renginio nuostatai išsiunčiami į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

el. paštu ir skelbiami Prienų švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje.  

 

II SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAI 

4. Skatinti mokinius domėtis kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus kūryba ir jos 

vertimais. 

5. Puoselėti mokinių skaitymo kultūrą. 

 

III SKYRIUS 

RENGINIO DALYVIAI 

 

6. Renginyje gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 

klasių mokiniai. Mokytojas gali paruošti  ne daugiau kaip 2 mokinius: po vieną kiekvienoje amžiaus 

grupėje (5–8 ir 9–12 klasių) arba du – pasirinktoje vienoje amžiaus grupėje. 

 



IV SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Renginys vyks 2020 m. gruodžio 17 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu, Zoom platformoje. 

Prisijungimo nuoroda renginio dieną bus išsiųsta į dalyvių anketose nurodytus el. paštus. 

8. Išankstinė registracija vykdoma iki 2020 m. gruodžio 14 d. siunčiant dalyvio anketą 

(pridedama) el. paštu danguole.damijonaityte@gmail.com  

9. Skaitovai gali skaityti (neprivaloma išmokti atmintinai) vieną pasirinktą Justino 

Marcinkevičiaus poezijos kūrinį ir jo vertimą, bendra skaitymo trukmė – 2-3 min.  

10. Vertimų skaitymai vyks dviejose amžiaus grupėse: 

10.1. I grupė 5–8 klasių mokiniai;  

10.2. II grupė 9–12 klasių mokiniai. 

11. Renginys bus įrašomas, vėliau bus parengta ir Švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

patalpinta renginį pristatanti vaizdo medžiaga.  

12. Pateikdami dalyvio anketą dalyvauti renginyje, dalyviai sutinka, kad:  

12.1. jo duomenys (vardas ir pavardė, klasė bei mokykla) bus naudojami viešinimo tikslais, 

organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) pateikiami spaudoje; 

12.2. renginio metu sukaupta vaizdinė ir garsinė medžiaga informaciniais tikslais būtų 

skelbiama internetinėje erdvėje ir viešinama rajoninėje spaudoje.    

13. Visi dalyviai apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus arba Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštais.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

VI SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

14. Papildomą informaciją teikia Prienų švietimo pagalbos tarnyba el. paštu 

danguole.damijonaityte@gmail.com arba telefonu 8 319 52081. 

 

 

___________________________________ 
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Prienų rajono mokinių  

Justino Marcinkevičiaus poezijos  

vertimų skaitymų  

„Persodintas į kitą kalbą,  

nenuvysta poezijos žiedas“ nuostatų 

1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Vardas, pavardė  

 

 

Mokykla, klasė   

 

 

El. paštas  

 

Skaitomo kūrinio pavadinimas  

 

 

Užsienio kalba, kuria bus 

skaitomas kūrinys 

 

 

 

Dalyvį parengęs mokytojas  

 

Mokytojo el. paštas, telefonas  

 

 

 

___________________________________ 


