
PATVIRTINTA 

Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė vėišuosės bibliuotekas 

dėrektuoriaus 2021 m. sausė 14 d. īsakīmo Nr. V1-10 

NUOTUOLĖNĖ ŽEMAITIU KALBUOS DĖKTANTA NUOSTATĀ 

I SKĪRIOS 

BĖNDRUOJI DALĖS 

1. Nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta nuostatā reglamėntoun organėzoujema 

dėktanta tėkslus, dėktanta organėzavėma tvarka bei dėktanta dalīviu vertėnėma tvarka. 

2. Nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta organėzatuorios – Skouda rajuona 

savėvaldībės R. Granauskė vėišuoji bibliuoteka. Partneris – Skouda žemaitiu draugėjė. 

3. Nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta tėkslā: 

3.1. okatītė duomavėmuos žemaitiu kalba ė anou keravuotė; 

3.2. ėtvėrtintė žemaitiu kalbuos gramatėka, prėtaikont anou praktėkuo. 

4. Rašītė nuotuolini žemaitiu kalbuos dėktanta gal vėsė asmėnīs, solaukėj 14 metu 

omžiaus. 

5. Ėnpuormacėjė aple nuotuolini žemaitiu kalbuos dėktanta skelbama Skouda rajuona 

savėvaldībės R. Granauskė vėišuosės bibliuotekas ėnternetėnie svetainie www.svb.lt, Skouda rajuona 

savėvaldībės R. Granauskė vėišuosės bibliuotekas suocialėniu tinklū „Facebook“ ir „Instagram“ 

paskīruos. 

II SKĪRIOS 

DĖKTANTA ORGANĖZAVĖMA TVARKA 

6. Žemaitiu kalbuos dėktants vīks nuotuolėnio būdo. 

7. Žemaitiu kalbuos dėktantou teksta parinks ė anou dėktous Skouda rajuona laikraštė 

„Mūsa žuodis“ redaktuorė, literatūroluogė, Skouda žemaitiu draugėjės narie Zabitienė Dalė. 

8. Žemaitiu kalbuos dėktanta dalīvē rašīs, veiziedamuos tėisiuogėnė transliacėjė Skouda 

rajuona savėvaldībės R. Granauskė vėišuosės bibliuotekas suocialėnė tinkla „Facebook“ paskīruo. 

9. Dėktanta pradė – 18.00 adīna. 

10. Dėktanta pabonga – 18.45 adīna. 

11. Pasėbėngos žemaitiu kalbuos dėktantou, dalīvē tories 30 mėnotu čiesa atsiūstė 

surinkta tekstą MS Word pormato arba skenouta / nopaveikslouta ronka rašīta dėktanta teksta lektuorē 

elektruonėnio pašto dalia.zabitiene@gmail.com. 

III SKĪRIOS 

DALĪVIU VERTĖNĖMS Ė APDUOVĖNUOJĖMS 

12. Dėktanta dalīviu žemaitiu kalbuos gramatėkas žėnės bus vertėnamas, atsėžvelgont i 

prop. Dr. Pabriežas Jūzapa leidėnie „Žemaičių kalba ir rašyba“ ėtvirtintas žemaitiu kalbuos 

gramatėkas taisīklės. 

13. Organėzatuoriaus ėsteigtās prizās bei padiekavuoniems bus apduovėnotė dešimtės 

mažiausē klaidū padėrbosiu nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta dalīviu. 

14. Bėndra ėnpuormacėjė aple nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta rezultatus bus 

paviešinta ligi Tarptautėnės gimtuosės kalbuos dėinuos, tas īr, ligi 2021 m. vaserė 21 d. 

15. Dešimtėj geriausē nuotuolini žemaitiu kalbuos dėktanta parašiusiu dalīviu prizā ė 

padiekavuonės bus ėšsiūstė anū noruodītās adresās. 
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IV. SKĪRIOS 

BĖNGAMUOSĖS NUOSTATAS 

16. Siūsdams surinkta teksta MS Word pormato arba skenouta / nopaveiklsouta ronka 

rašīta dėktanta teksta lektuorē elektruonėnio pašto, nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta dalīvis 

sotink, ka aple dėktanta rezultatus ons bus ėnpormouts tou patio elektruonėnio pašto, ėš katruo 

lektuorė gaus parašīta dėktanta teksta. 

17. Nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta dalīvē, pageidaujou ėnpuormacėjė aple 

nuotuolėnė žemaitiu kalbuos dėktanta rezoltatus gautė telepuono, siūsdamė sava dėktanta teksta 

lektuorē noruoda sava telepuona nomeri, tēp ėšreikšdamė sotėkėmėma gautė ėnpuormacėjė 

telepuono. 

   

 


