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JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

TARPTAUTINIO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ PROJEKTO  

„BALTŲ LITERATŪROS SAVAITĖ / BALTU LITERATŪRAS NEDĒĻA“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

                      1. Projekto „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“ (toliau – Projektas) 

nuostatai apibrėžia renginio tikslą, uždavinius, laukiamus rezultatus, dalyvių įsitraukimo į Projektą 

sąlygas, Projekto veiklų pobūdį, jų organizavimo ir informacijos viešinimo tvarką. 

                      2. Projekto organizatoriai – Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras, Vytauto 

Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Letonikos centras. 

                      3. Projekto partneriai: Latvijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje, Lietuvos 

Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje, Jonavos rajono savivaldybė. 

                      4. Projektą koordinuoja Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro bibliotekininkė Edita 

Gerulaitienė (el. paštas gladija@gmail.com) ir VDU HMF Letonikos centro vyriausioji koordinatorė 

Kristina Vaisvalavičienė (el. paštas kristina.vaisvalaviciene@vdu.lt, tel. +370 612 53317). 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

 

                      5. Projekto tikslas – stiprinti mokinių skaitymo motyvaciją, skatinant pažinti giminiškų 

tautų – lietuvių ir latvių – kalbą, literatūrą, kultūrą, istoriją, kviečiant užmegzti ir palaikyti 

tarpkultūrinius Lietuvos ir Latvijos mokyklų ryšius. 

                      6. Projekto uždaviniai: 

                      6.1. populiarinti lietuvių ir latvių literatūrą bei antrosios baltų kalbos mokymąsi; 

                      6.2. skatinti Lietuvos ir Latvijos mokyklas organizuoti kaimyninės šalies kultūros 

pažinimui skirtus renginius ir plėtoti tarpkultūrinius mainus; 

                       6.3. viešinti informaciją apie projekto idėją, jos dalyvius bei veiklas, o Projekto 

dalyviams sudaryti galimybę keistis patirtimi bei tobulintis; 

                       6.4. įtraukti į skaitymo bei kūrybinės interpretacijos procesą kuo daugiau įvairaus 

amžiaus vaikų, plėsti jų akiratį, stiprinti komunikacinius ir skaitymo gebėjimus. 

                       7. Laukiami rezultatai: 

                       7.1. didės susidomėjimas baltų kultūra, istorija, stiprės baltiška tapatybė; 

                       7.2. vystysis tarpkultūriniai mokyklų ryšiai, mokyklų formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo procese daugiau dėmesio bus skirta Lietuvos ir Latvijos ryšiams stiprinti; 

                       7.3. stiprės mokyklų bibliotekininkų vaidmuo ir kompetencijos; 

                       7.4. formuosis teigiamas mokinių požiūris į knygą ir skaitymą, gerės skaitymo ir 

komunikacijos gebėjimai. 

 

III SKYRIUS 
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PROJEKTO DALYVIAI 

 

                      8. Projekte kviečiamos dalyvauti Lietuvos ir Latvijos mokyklos, mokyklų bibliotekos, 

į įvairias veiklas įtraukdamos mokytojus, mokinius, mokinių tėvus, kitus bendruomenės narius ir 

svečius.  

                       9. Projekto dalyviai bus registruojami svetainėje https://bibliotekos.jonava.lm.lt/  

                       10. Dalyvauti ir dalintis informacija kviečiami visi, tačiau tikrosiomis Projekto 

dalyvėmis bus laikomos tos įstaigos, kurios iki rugsėjo 12 d. bus informavę apie savo įsitraukimą į 

Projektą (žr. 9-ą punktą), ir kuriose iki rugsėjo 23 d. bus surengtas nors vienas Projekto renginys (žr. 

IV skyrių). 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

                      11. Projektas vykdomas rugsėjo 19–23 dienomis, minint rugsėjo 22 d. Lietuvoje ir 

Latvijoje švenčiamą Baltų vienybės dieną. 

                      12. Šią savaitę Lietuvos mokyklos ir jų bibliotekos kviečiamos organizuoti renginius, 

skatinančius pažinti Latvijos kultūrą, skaityti latvių literatūrą, mokytis latvių kalbos. Latvijos 

mokyklos kviečiamos organizuoti renginius, skirtus Lietuvos kultūrai ir literatūrai. 

                      13. Kiekviena mokykla / mokyklos biblioteka pagal savo galimybes ir turimus išteklius 

gali pasirinkti renginių kiekį, jų formą, dalyvaujančių mokinių skaičių ir amžių. Būtina sąlyga – nors 

vieną savaitės dieną mokykloje skirti kaimyninės šalies kultūrai, literatūrai.  

                      14. Į Projekto veiklas galima įtraukti ne tik kaimyninės šalies rašytojų pristatymus, 

grožinės literatūros skaitymą ir aptarimą, bet ir raiškųjį teksto skaitymą (pvz., vyresni vaikai skaito 

mažesniems), įvairias kūrybines grožinių kūrinių interpretacijas (iliustracijų, komiksų, animacijos 

kūrimas, vaidinimai ir pan.), filmų peržiūras, viktorinas, susitikimus su vertėjais, integruotas ar 

temines kalbų, istorijos, geografijos, kitų mokomųjų dalykų pamokas ar kūrybinius projektus, 

skatinančius pažinti kaimyninę šalį ir užmegzti tarpmokyklinius ryšius. 

                      15. Projekto organizatoriai teikia mokykloms metodinę, informacinę pagalbą, platina 

moksleiviams rekomenduojamos latvių / lietuvių literatūros vertimų, papildomos literatūros ir 

internetinių išteklių sąrašus (žr. Priedai nr. 1–3), apibendrina projekto renginiuose įgyvendintų idėjų 

informaciją, teikia pasiūlymus projekto veikloms (žr. Priedas nr. 4). 

                      16. Pasibaigus Projektui, jo dalyviai Projekto koordinatoriams atsiunčia trumpą 

ataskaitą (žr. Priedas nr. 5). 

 

V SKYRIUS 

INFORMACIJOS VIEŠINIMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

                      17. Projekto dalyviai informaciją apie savo mokykloje suorganizuotus renginius skelbia 

mokyklos internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo Facebook grupėje „Baltų literatūros 

savaitė/Baltu literatūras nedēļa“ https://www.facebook.com/groups/276831082747361/ 

                      18. Viešindami informaciją savo mokyklos internetinėje svetainėje ir Projekto 

Facebook paskyroje, Projekto dalyviai privalo laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

Projekto dalyviai sutinka, jog ataskaitoje pateiktą informaciją bei nuotraukas projekto organizatoriai 

gali naudoti projektą pristatančiuose informaciniuose pranešimuose spaudoje bei elektroninėje 

erdvėje. 

                      19. Projekto organizatorius kartu yra Projekto ir jo renginių bei rėmėjų viešinimo 

Lietuvoje ir Latvijoje iniciatorius bei koordinatorius.  

                      19.1. Organizatorius užtikrina bendros informacijos apie Projektą sklaidą savo, 

partnerių ir dalyvių internetinėse svetainėse. Bendrąją informaciją sudaro projekto idėjos ir tikslų 
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apibūdinimas, organizatorių ir partnerių pristatymas bei projekto rėmėjų paminėjimas panaudojant 

tiesiogines nuorodas į jų internetines svetaines (sąrašas bus pateiktas užsiregistravusiems dalyviams). 

                      19.2. Organizatorius įsipareigoja pateikti reikalingą bendrąją informaciją apie projektą 

ir jo renginius partneriams, dalyviams, rėmėjams ir visiems kitiems galimiems komunikacijos 

subjektams.  

                      19.3. Organizatorius taip pat įsipareigoja pasirūpinti informacijos apie Projektą ir jo 

renginius sklaidos galimybėmis kituose (ne partnerių ir dalyvių) Lietuvos ir Latvijos internetiniuose 

šaltiniuose – kultūros, socialinės, edukacinės ar švietimo tematikos internetinėse svetainėse, 

informaciniuose portaluose, Projekto renginių lankomose savivaldybėse ir/ar kitur, kur būtų vertinga 

skleisti žinią apie Projektą ir propaguoti tokio pobūdžio iniciatyvą. 

                      20. Projekto dalyvis kartu yra ir jo komunikacinis ambasadorius.  

                      20.1. Dalyvis įsipareigoja pasirūpinti bendros informacijos apie Projektą sklaida: 

paskelbdamas informaciją savo įstaigos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose; 

pasidalindamas informacija ir pasirūpindamas, kad ji būtų paskelbta savo miesto ar regiono kultūros, 

socialinės, edukacinės ar švietimo tematikos internetinėse svetainėse, informaciniuose portaluose, 

savo miesto savivaldybėje ir/ar kitur, kur būtų vertinga skleisti žinią apie Projektą ir propaguoti tokio 

pobūdžio iniciatyvą. 

                      20.2. Projekto viešinimo pranešimas turi būti parengtas laikantis bendrosios 

informacijos sudarymo principų – supažindinama su Projekto idėja ir tikslais, pristatomi 

organizatoriai ir partneriai, taip pat paminimi projekto rėmėjai panaudojant tiesioginę nuorodą į jų 

internetines svetaines. Visa kita su projekto dalyvio renginiu susijusi informacija parengiama paties 

dalyvio nuožiūra. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                       21. Šių nuostatų priedai bus išsiųsti tik užsiregistravusioms mokykloms. 

                       22. Pasibaigus Projektui, visiems projekto dalyviams bus įteiktos organizatorių ir 

partnerių padėkos, rėmėjų dovanos. 

                       

 

                      PRIEDAI: 

                      1. Latvių literatūros vertimų sąrašas (1990–2022); 

                      2. Latvių literatūros vertimų sąrašas (iki 1990 m.); 

                      3. Papildoma literatūra, internetiniai ištekliai; 

                      4. Pasiūlymai „Baltų literatūros savaitės“ veikloms; 

                      5. Projekto „Baltų literatūros savaitė“ ataskaita; 

 

____________________ 

 

                    


