
VIKTORINOS „KULTŪROS PAVELDAS ŠALIA MŪSŲ. AR ŽINAI?“ 

 NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Viktorinos „Kultūros paveldas šalia mūsų. Ar žinai?“ (toliau vadinama - Viktorina), skirtos 

2021 metų Europos kultūros paveldo dienoms paminėti, nuostatai reglamentuoja Viktorinos tikslus, 

dalyvius, organizavimo ir vertinimo, nugalėtojų paskelbimo tvarką ir renginį. Viktorina yra įtraukta 

į oficialią Europos paveldo dienų programą Lietuvoje, kurią koordinuoja Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos. 

 2. Viktoriną organizuoja Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su 

Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Viktorinos tikslas – domėjimosi kultūros paveldu skatinimas ir žinių apie kultūros paveldą bei 

kultūros paveldo objektus Alytaus rajono savivaldybėje įtvirtinimas. 

4. Viktorinos uždaviniai: 

4.1. skatinti Alytaus rajono savivaldybės gyventojus domėtis kultūros paveldu; 

4.2. didinti Alytaus rajono savivaldybės gyventojų žinias apie savivaldybėje esančius kultūros 

paveldo objektus; 

4.3. aktualizuoti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančius archeologinius objektus ir 

mitologines vietas 

III SKYRIUS 

VIKTORINOS DALYVIAI 

5. Viktorinoje gali dalyvauti visi Alytaus rajono savivaldybės gyventojai. 

IV SKYRIUS 

VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS 

6. Viktorina vykdoma rugsėjo 23 d. 13 val. 

7. Viktorinos vykdymo vieta - visi Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai (Toliau 

- Filialas (-ai)). 

8. Pagrindiniai (tiesioginiai) Viktorinos vykdytojai Viktorinos dieną - Filialų bibliotekininkai; 

9. Viktorinos eiga: 

9.1. rugsėjo 23 d. 13 val.  Viktorinos dalyviai atvyksta į bet kurį  Filialą; 

9.2. dalyviai registruojami Registracijos lape (Nuostatų priedas Nr. 1); 



9.3. Registracijos lape pasirašius visiems Viktorinos dalyviams bibliotekininkas perskaito 

Informacinį pranešimą (Nuostatų priedas Nr. 2); Bibliotekininkas turi teisę Viktorinos dalyviams 

pateikti papildomą, Viktorinos tikslą ir uždavinius atitinkančią informaciją apie Kultūros paveldą; 

9.4. dalyviams išdalinami Užduoties lapai (Nuostatų priedas Nr. 3); 

9.5. fiksuojamas užduočių atlikimo pradžios laikas; 

9.6. užduotims atlikti skirtas laikas - 15 minučių; 

9.7. pasibaigus užduotims atlikti skirtam laikui bibliotekininkas iš visų dalyvių surenka Užduoties 

lapus; 

9.8. bibliotekininkas ne vėliau nei per 1 darbo dieną, t. y. iki rugsėjo 24 d. 13 val. pateikia 

Registracijos lapus ir Užduoties lapus (originalus tiesiogiai į Bibliotekininkystės ir fondų 

organizavimo skyrių  (Naujoji g. 48, Alytus) arba skenuotus elektroniniu paštu 

vadyba@alytus.rvb.lt); 

9.9. bibliotekininkas ne vėliau nei per 1 darbo dieną, t. y. iki rugsėjo 24 d. 16 val.  elektroniniu 

paštu vadyba@alytus.rvb.lt pateikia bent po vieną Viktorinos metu padarytą nuotrauką; 

9.10. Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo skyriaus arba kiti Alytaus rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktoriaus paskirti darbuotojai gautą iš filialų medžiaga sugrupuoja (1 blokas 

(arba 1 Failas) - Registracijos lapai; 2 blokas (arba 2 Failas) - Užduočių lapai; 3 blokas (arba 3 

Failas) - Nuotraukos) ir pateikia Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui 

tiesiogiai arba el. p. evelina.zukauskiene@arsa.lt ne vėliau nei iki rugsėjo 27 d. 15 val. 

 

V SKYRIUS  

VERTINIMAS 

10. Užduočių  vertinimą koordinuoja Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius. 

11. Vertinimo rezultatai ir Viktorinos laimėtojai apibendrinami ir paskelbiami ne vėliau nei iki 

spalio 1 d. 

VI SKYRIUS 

LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS  

12. Filialų bibliotekininkai gavę informaciją apie jų filiale vykusios Viktorinos rezultatus 

informuoja Viktorinos dalyvius, laimėtojams įteikia prizus. 

13. Viktorinos laimėtojais bus skelbiama 15 geriausiai užduotis atlikusių Viktorinos dalyvių. Jie 

apdovanojami diplomais, gertuvėmis ir Europos kultūros paveldo dienų atributika. 

14. Viktorinos skatinamaisiais prizais apdovanojama 30 Viktorinos dalyvių. Jie apdovanojami 

Europos kultūros paveldo dienų atributika ir Viktorinos partnerių prizais. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

15. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti Viktorinos dalyvių nuotraukas, Viktorinos viešinimo 

tikslais pateikti Viktorinos laimėtojų vardus ir pavardes. 



 

Nuostatų priedas Nr. 1 

VIKTORINOS „KULTŪROS PAVELDAS ŠALIA MŪSŲ. AR ŽINAI?“ 

REGISTRACIJOS LAPAS 

 

____________________________________________________FILIALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė Telefonas Parašas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Nuostatų priedas Nr. 2 

Viktorinos „Kultūros paveldas šalia mūsų. Ar žinai?“ 

informacinis pranešimas 

 Ši viktorina yra skirta Europos kultūros paveldo dienoms paminėti ir yra 

įtraukta į oficialią renginių programą Lietuvoje. 

  Kultūros paveldas – kiekvienos tautos ir visos žmonijos neįkainojama 

vertybė, atskleidžianti jos tapatumą. Labai trumpai ir paprastai paaiškinti, kas yra 

kultūros paveldas yra gana sudėtinga. Paveldas – tai, kas yra paveldėta, kas 

suvokiama ir kas atrandama kaip tautos tapatybė, tai, kas yra paveldėta ir materialine, 

ir dvasine prasme.  

 Idėja pradėti rengti paveldo dienas gimė Prancūzijoje dar 1984 metais, jos 

iniciatorius buvo Prancūzijos kultūros ministras Jack Lang. Per keletą metų šis 

renginys išplito po daugelį vakarų Europos šalių ir pasidarė toks populiarus, jog nuo 

1991 metų Europos Tarybai inicijavus ir parėmus Europos Komisijai, visoje Europoje 

imta rengti Europos paveldo dienas. Lietuva prie „Europos paveldo dienos” 

programos prisijungė 1994 m. 

 Lietuvos valstybės Kultūros vertybių registre įregistruota apie 16 400 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų  ir apie 4 000 kilnojamųjų kultūros vertybių. 

Šis registras nuolat tikslinamas ir pildomas naujais objektais. Virš 6 000 kultūros 

paveldo objektų yra valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąraše. 

 Didžiausią Lietuvos nekilnojamojo paveldo dalį sudaro archeologijos, 

urbanistikos ir architektūros vertybės. Archeologijos ir mitologijos paveldo objektai 

pasižymi didele įvairove: tai piliakalniai, senoviniai pylimai ir gynybiniai įtvirtinimai, 

statinių griuvėsiai ir liekanos, religinio kulto vietos ir kt. Urbanistinės vertybės - tai 

istoriniai senamiesčiai ir miesteliai, istorinės miestų dalys, senieji kaimai ir panašios 

vietos bei vietovės. Architektūriniai objektai - statiniai, jų dalys, priklausiniai, statinių 

kompleksai ir ansambliai.  

Kaip vyks viktorina? 

➢ Visi dalyviai gaus užduoties lapus; 

➢ Užduoties lapo viršuje būtina užsirašyti vardą ir pavardę ir įvardinti bibliotekos 

filialą; 

➢ Užduotims atlikti skirtas laikas - 15 minučių; 

➢ Pasibaigus 15 minučių lapai bus surenkami, koreguoti jų nebus galima; 

➢ Viktorinos rezultatai ir apdovanojimai - po kelių dienų. Su pagrindinių ir 

skatinamųjų prizų laimėtojais bibliotekininkė susisieks asmeniškai. 



 

Nuostatų priedas Nr. 3 

 

VIKTORINOS „KULTŪROS PAVELDAS ŠALIA MŪSŲ. AR ŽINAI?“ 

UŽDUOČIŲ LAPAS 

 

_____________________bibliotekos filialas 

 

________________________________________________________________________ 

Vardas Pavardė 

 

1.  

 

 


