
 

RELIGINĖS POEZIJOS KONKURSAS 
 

,,MARIJA – JĖZAUS IR MŪSŲ MOTINA" 

 

 

                                                    KONKURSO NUOSTATAI   
 

 

 

§ 1 
1. Religinės poezijos konkursą vykdo ir organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius ir Vilniaus rajono Kalvelių Stanislavo Moniuškos 

gimnazija, bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru.  

2. Konkursą globoja Vilniaus rajono Savivaldybė. 

3. Žiniasklaidos globa: „Tygodnik Wileńszczyzny“, socialinis ir informacinis portalas 

L24.lt 

§ 2 

Konkurso tikslai: 
• Marijos asmens priartinimas; 

• poezijos, skirtos Dievo Motinai, populiarinimas; 

• vaikų ir jaunimo literatūrinių gebėjimų skatinimas ir sklaida; 

• rūpinimasis gabiais vaikais ir jaunimu; 

• evangelinio požiūrio formavimas Marijos pavyzdžiu; 

• vietinės aplinkos integravimas; 

• įsiskaitymas į poeziją ir jautrumo jos grožiui lavinimas; 

• šlovinti Dievą per Marijai skirtą poeziją; 

• jaunų talentų paieška ir skatinimas. 

 

§ 3  

Konkurso dalyviai: 
Konkursas skirtas Vilniaus rajono 5-7, 8-10 viduriniu mokyklų ir gimnazijų klasių 

mokiniams. 

 

§ 4 

Nugalėtojai gaus diplomus ir apdovanojimus, finansuojamus Vilniaus Rajono 

savivaldybės ir Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro. Visi dalyviai ir mokinius 

ruošiantis mokytojai gaus padėkos raštus. 

§ 5 

Konkurso nuostatai: 
1. Kiekviena mokykla gali pateikti ne daugiau kaip dviejų dalyvių (po vieną mokinį iš 

kiekvienos amžiaus grupės) kūrinius ir elektroniniu paštu atsiųsti dalyvavimo paraišką: 

moniuskogim@gmail.com iki 2019 m. balandžio 1 d. 



2. Dalyvavimo paraišką pateikiama su dalyvio vardu ir pavarde, mokyklos pavadinimu ir 

mokytojo, ruošiančio mokinį konkursui, duomenimis. 

3. Konkursas vyks 2019 m. balandžio 5 d. 10.00 val. Vilniaus rajono Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos gimnazijoje. 

4. Eilėraščio tema turi būti glaudžiai susijusi su konkurso pavadinimu, atitikti Katalikų 

Bažnyčios mokymą ir atitikti tam tikrą amžiaus grupę. 

5. Vertinant deklamavimą bus atsižvelgiama į kalbinę raišką, originalumą, meninę 

kūrinio vertę, religinių vertybių įsisąmoninimą, atitikimą amžiaus grupei.  

8. Deklamuojant galima naudoti foninę muziką (gitara, fortepijonas, foninė muzika), o 

atlikimo laikas neturi viršyti 3 minučių. 

§ 6 

Apdovanojimai 
1. Vertinimo komisija išaiškins nugalėtojus ir jos nuosprendis bus galutinis. 

2. Apdovanoti bus I, II, III vietų laureatai.  

3. Vertinimo komisija gali skirti papildomus prizus, nenurodytus reglamentuose. 

4. Prizai ir padėkos raštai bus įteikti 2019 m. balandžio 5 d. Organizatorius pasilieka 

teisę keisti konkurso nugalėtojų paskelbimo datą. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

§ 7 
 

1. Šiame reglamente nenumatytus klausimus sprendžia organizatorius. 

2. Išsamesnę informaciją suteikia Janina Klimaševska, el. paštas: 

janina.klimasevska@vrsa.lt, tel. 8-5 275 1997, Lilia Spirydovič, el. paštas: 

liliaspiridovic@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DALYVIO KORTELĖ 
 

1. Vardas, pavardė 

2. Mokyklos pavadinimas 

3. Dalyvio amžius ir klasė 

4. Kūrinio pavadinimas ir autorius 

5. Mokytojo vardas ir pavardė 

 

 

 

 

 


