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Lietuvos mokinių jaunųjų poetų kūrybos konkursas „Raktažolė“, 
skirtas Pauliaus Širvio 100-osioms metinėms 

 

NUOSTATAI 
 

I. Bendroji dalis.  
1. Renginio tikslai: 

1.1. Telkti ir puoselėti Lietuvos mokinių jaunųjų poetų kūrybines galias. 
1.2. Ugdyti 5-12 klasių mokinių gebėjimą puoselėti ir vertinti meninio žodžio galią.  
1.3. Įteikti Mažąją Pauliaus Širvio premiją geriausiam 2020 metų jaunajam poetui. 
1.4. Viešinti ir skatinti jaunųjų poetų kūrybą. 
1.5. Skatinti mokinių ir visuomenės domėjimąsi Pauliaus Širvio ir kitų poetų kūryba. 

2. Renginio principai: 
2.1. Atvirumas, kūrybingumas. Siųsti savo kūrybos eilėraščius gali visų Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai. Darbai vertinami dviejose 5-8 ir 9-12 kl. amžiaus 
grupėse. 
2.2. Objektyvumas. Jaunųjų poetų kūrybą vertina komisija, sudaryta iš šalyje žinomų kūrėjų, Zarasų 
krašto literatų, mokyklų lituanistų. Geriausių darbų autoriai ir jų mokytojai kviečiami į renginį, 
kuris vyks Zarasuose 2020 m. balandžio 25 dieną (šeštadienį).  
 

II. Renginio organizavimas. 
1. Programos turinys: 

1.1. Šventės atidarymas. Susitikimas su poetais, vertinimo komisijos nariais. 
1.2. Jaunųjų poetų kūrybos skaitymai Stelmužėje. 
1.3. Mažosios Pauliaus Širvio premijos įteikimas geriausiam jaunajam poetui ir geriausių darbų 

autorių apdovanojimas Zarasų kultūros centre vyksiančiame bendrame dainuojamosios poezijos 
ir jaunųjų poetų kūrybos konkursų renginyje. 

2. Jaunųjų poetų darbai (5 eilėraščiai) su autorių duomenimis (vardu, pavarde, mokykla, klase, 
mokyklos elektroninio pašto adresu (juo bus atsiųstas kvietimas į baigiamąją šventę), mokytojo 
vardu, pavarde) siunčiami elektroniniu paštu raktazole@sirviomokykla.lt iki 2020 m. kovo 20 d. 
Atsiųsti darbai tampa konkurso nuosavybe. Darbai pateikiami Microsoft Office Word (*.doc, *.docx) 
formatu, spausdinti Times New Roman 12 šriftu, taisyklinga lietuvių kalba. Darbai, neatitinkantys 
reikalavimų, nevertinami. 

 

III. Renginio laureatų apdovanojimas. 
1. Vertinimo komisija jaunųjų poetų darbus aptaria iki 2020 m. balandžio 10 d. 
2. Jaunųjų poetų konkurso nugalėtojai apdovanojami 3 laipsnių prizais: 

I laipsnio prizas – Mažoji Pauliaus Širvio premija, 
II laipsnio prizas – padėkos raštas, 
III laipsnio prizas – padėkos raštas. Galimi rėmėjų bei specialūs prizai. 
Visiems renginio dalyviams įteikiamos atminimo dovanėlės, padėkos raštai.  

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Aldona Navickienė 
 
 
 
Renginio koordinatorė Andželika Vitkūnienė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos  lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja ekspertė, tel.: 8 385 53515 (darbo), el.paštas: a.vitkune@gmail.com 


