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KONKURSO „ŽEMAITIŠKŲ ŽODŽIŲ KRYŽIAŽODŽIS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 

1. Konkurso organizatorius – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. 

2. Konkursas skirtas 2019-iesiems – Žemaitijos metams – paminėti.  

3. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, konkurso dalyvius, konkurso 

organizavimo tvarką, konkurso kryžiažodžio sprendimo vertinimą, apdovanojimų tvarką ir 

kitas sąlygas. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

4. Konkurso tikslas ir uždaviniai – žemaičių tarmės propagavimas, sklaida, skatinant prisiminti 

žemaitiškus žodžius, kurie yra primiršti ir retai vartojami, taip pat kelti žemaičių savimonę, 

stengiantis šnekėti žemaitiškai. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 
 

5. Konkursas skirtas suaugusiems ir vyresnių klasių moksleiviams.  

6. Konkurse gali dalyvauti pavieniai asmenys, taip pat šeimos. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

7. Konkursas vyks 2019 m. kovo 12 d. – balandžio 12 d.  
8. Išspręsto kryžiažodžio atsakymas – iš visų 30 (trisdešimt) kryžiažodyje esančių žemaitiškų 

žodžių pirmųjų raidžių sudėliojamas sakinys. Atsakymas – teisingai,  pagal žemaičių rašybos 

taisykles užrašytas sakinys – priimamas iki 2019 m. balandžio 12 d. (imtinai). Vėliau gauto 

išspręsto kryžiažodžio atsakymas nebus vertinamas. 

9. Išspręsto kryžiažodžio atsakymą – pagal žemaičių rašybos taisykles parašytą sakinį – reikia 

atsiųsti el. paštu: info@zemaitijosnp.lt arba pristatyti į Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos lankytojų centrą Plateliuose (Didžioji g. 8, Plateliai). 
 

V SKYRIUS 

KONKURSO KRYŽIAŽODŽIO ATSAKYMO VERTINIMAS 
 

10. Išspręsto kryžiažodžio atsakymus vertina vertinimo komisija, sudaryta iš ne mažiau kaip trijų 

narių. Komisijos sudėtį tvirtina konkurso organizatorius. 

11. Vertinimo komisija iki 2019 m. balandžio 19 d. atrenka iš visų atsiųstų kryžiažodžio atsakymų 

teisingus. Jei teisingus atsakymus pateikia keli konkurso dalyviai, tada komisija burtų keliu 

išrenka pagrindinį konkurso nugalėtoją. 

12. Vertinant kryžiažodžio atsakymus, bus atsižvelgiama ne tik į teisingo atsakymo pateikimą, 

bet ir žemaitiškų žodžių rašybą. 

      

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 
 

13. Pagrindinis konkurso nugalėtojas bus apdovanotas pagrindiniu prizu: diplomu ir nemokama 

ekskursija po Platelius bei savaitgalio nakvyne Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų 

centre. 
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