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RESPUBLIKINIO BORUTAIČIŲ POEZIJOS KONKURSO 

 „LAISVO VĖJO VALIA GAUSTI“, 

NUOSTATAI 

 

 

                                 I.BENDROJI DALIS 

 

1. Respublikinio Borutaičių poezijos konkurso „Laisvo vėjo valia gausti“, (toliau – konkursas) 

nuostatai parengti vadovaujantis Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių 

olimpiadų ir konkursų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 6 d. 

įsakymu Nr. T1-139. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, Konkurso organizavimo 

bei nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – kūrybingai paminėti Lietuvai iškilių asmenybių: mokslininkės Marijos 

Gimbutienės ir poeto Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines. 

4. Konkurso uždaviniai: 

      4.1. aktualizuoti pagarbą savo krašto kultūros paveldui ir originaliai įprasminti žodine       

kūryba dabartį; 

            4.2. skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių ir pasaulio poezija, domėjimąsi Lietuvos praeitimi       

ir kultūra; 

            4.3. puoselėti mokinių kūrybiškumą; 

            4.4. ugdyti mokinių estetinį skonį. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

      5. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų 1-12 klasių mokiniai. 

 

IV.KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

      6. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos eilėraščius. Vienas autorius gali pateikti 3-5 

eilėraščius. 

      7. Dalyviai savo darbus siunčia iki 2021 m. balandžio mėn. 12 d. el. pašto adresu: 

zigritapetraitiene@gmail.com 
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     8. Tituliniame lape turi būti nurodyta: 

8.1.dalyvio vardas, pavardė; 

8.2. mokyklos pavadinimas; 

8.3. klasė; 

8.4. mokytojo vardas, pavardė; 

8.5. mokytojo telefono numeris; 

8.6. mokytojo el. pašto adresas. 

    9. Darbai bus vertinami 3 amžiaus grupėse:  

1-4 klasių mokiniai;  

5-8 klasių mokiniai;  

9-12 klasių mokiniai. 

   10. Darbus vertins komisija, sudaryta iš poetų, literatūrologų ir mokytojų. 

   11. Kontaktinis asmuo – Garliavos Jonučių progimnazijos mokytoja ekspertė Zigrita Petraitienė, 

el. p. adresas: zigritapetraitiene@gmail.com 

   12. Vadovaujantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) 6 straipsnio 1 dalies e 

punktu, konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo ir diplomo išrašymo tikslais bus 

tvarkomi šie asmens duomenys: konkurso dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė. Mokytojai, 

siųsdami mokinių darbus į konkursą, turi gauti jaunesnių nei 14 m. mokinių tėvų sutikimus, dėl 

aukščiau išvardintų duomenų rinkimo. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   13. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos padėkos 

raštai, rėmėjų dovanos. 

   14. Konkurso visų trijų amžiaus grupių prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti Kauno rajono 

švietimo centro diplomais, specialiomis Garliavos Jonučių progimnazijos, konkurso rėmėjų 

dovanomis. 

   15. Specialusis Borutaičių draugijos prizas bus skiriamas už novatoriškiausią eilėraštį, atitinkantį 

konkurso temą. 

   16. Visi konkurso dalyviai kviečiami į tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris” renginį 

– Borutaičių draugijos poezijos šventę prie Kazio Borutos namelio gegužės mėnesį (renginio laikas 

gali būti koreguojamas dėl COVID-19 pandemijos). 

 

VI. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

   17. Borutaičių draugija, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, Kauno rajono švietimo centras. 

 

 

___________________________
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