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RAŠINIO KONKURSO „MANO PRIENAI VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rašinio konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, 

organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2. Konkurso organizatoriai – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, partneriai Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba, Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis (toliau – organizatoriai). 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Skatinti įvairių kartų prieniškius domėtis savo miestu ir tapti jo ambasadoriais – žmonėmis, 

kurie myli Prienus, prisimena jo praeitį, svajoja apie pokyčius. 

4. Ugdyti poreikį dalytis emocijomis, patirtimi, atradimais, svajonėmis. 

5. Atskleisti kraštiečių kūrybiškumą. 

6. Ugdytis kalbos jausmą. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

7. Konkurso dalyvių amžius neribojamas – kviečiame visus, mylinčius savo miestą. Atrenkant 

įdomiausius darbus, bus orientuojamasi į kelias amžiaus grupes: 

7.1. I grupė –  iki 14 metų; 

7.2. II grupė – 15–23 metų jaunuoliai; 

7.3. III grupė – nuo 24 metų (suaugusieji). 

8. Rašiniai konkursui siunčiami adresu: Rašinio konkursui, Prienų kultūros ir laisvalaikio 

centras, Vytauto g. 35, Prienai arba el. paštu zita.kuzminskiene@prienaikc.lt iki 2022 m. gegužės 2 d. 

9. Privaloma nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, adresą, telefoną, el. paštą. 

10. Kūrybinius darbus vertins Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija.  

 

IV. REIKALAVIMAI RAŠINIUI 

7. Rašinio tema – Mano Prienai vakar, šiandien, rytoj. 

8. Rašinio žanrai: apybraiža, apsakymas, esė, dienoraščių, memuarų fragmentai, laiškas, 

miniatiūra, eilėraštis (kelių eilėraščių, miniatiūrų ciklas) ir kt. 

9. Tekstai pateikiami A4 formato lapuose Times New Roman 12 šriftu, intervalas tarp eilučių –

1,5. 

10. Apimtis ne didesnė nei 2 puslapiai. 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS 

 

11. Rašinio konkurso vertinimo kriterijai: 

11.1. temos atskleidimas; 

11.2. kūrybiškumas; 

11.3. kalbos įgūdžiai.  
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12. Konkurso vertinimo komisija atrinks 3 įdomiausius kiekvienos dalyvių grupės darbus. 

13. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.  

14. Įdomiausi darbai ar jų ištraukos (nebūtinai apdovanotieji) bus publikuojami Prienų krašto 

spaudoje, skaitomi per Prienų 520-ųjų metų minėjimo šventę, skelbiami Prienų kultūros ir laisvalaikio 

centro internetinėje svetainėje, feisbuko paskyroje, partnerių socialinių tinklų paskyrose. 

 

VI. SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

15. Kiekvienas dalyvis, pateikdamas rašinį konkursui, patvirtina ir užtikrina, kad jo pateiktas 

darbas yra originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus teisių ir 

kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šį kūrinį neturi jokių teisių ar teisėtų interesų. 

16. Dalyvaudamas konkurse dalyvis suteikia organizatoriams neišimtinę teisę atgaminti, išleisti 

ir viešai skelbti jo pateiktą darbą padarant jį viešai prieinamą Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 

internetinėje svetainėje, feisbuko paskyroje, partnerių socialinių tinklų paskyrose. 

17. Šios teisės suteikiamos neatlygintinai. PKLC turi teisę nurodytas teises suteikti tretiesiems 

asmenims. 

18. Konkurso organizatoriai įsipareigoja nurodyti viešai naudojamų darbų autorių vardus ir 

pavardes. 

19. Dalyvis, pateikdamas rašinį konkursui, sutinka, kad organizatoriai išsaugotų, tvarkytų jų 

duomenis konkurso organizavimo ir viešinimo tikslais: 

19.1. Konkurso organizavimo tikslu išsaugomi ir tvarkomi šie konkurso dalyvio asmens 

duomenys: vardas, pavardė, dalyvio amžius, adresas, telefonas, el. paštas. Šiuo tikslu asmens 

duomenys saugomi 3 metus, po konkurso vertinimo komisijos posėdžio datos.  

19.2. Konkurso viešinimo tikslu išsaugomi ir viešinami šie konkurso dalyvio asmens duomenys: 

vardas, pavardė, dalyvio amžius, vaizdo ir garso medžiaga. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 5 

metus po viešo renginio, kurio metu bus pristatomi konkursui pateikti darbai, datos.  

19.3. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, dalyvio amžius, rašinio pavadinimas 

viešinimo ir geriausių darbų įamžinimo tikslu, su dalyvio sutikimu, bus perduotas tretiesiems asmenims 

(žiniasklaidos priemonėms) ir saugomi bei tvarkomi trečiųjų asmenų (žiniasklaidos priemonių) 

nustatyta tvarka.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 

internetinėje svetainėje https://www.prienaikc.lt, feisbuko paskyroje, partnerių socialinių tinklų 

paskyrose. 

21. Rašiniai autoriams negrąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus 

publikuoti ir naudoti nekomerciniais tikslais. 

22. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuosatus. 

23. Visa informacija, susijusi su konkursu, teikiama tel. 8 686 94 930 arba el. paštu 

zita.kuzminskiene@prienaikc.lt (Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinių veiklų koordinatorė ir 

organizatorė). 

______________________________ 

 

https://www.prienaikc.lt/
mailto:zita.kuzminskiene@prienaikc.lt

