
 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 

Rokiškio rajono literatų klubas „Vaivorykštė“ 

Laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcija 

Kai erdvėj suksis skubantys metai, 

Kalbės svirtis gimtinės kieme, 

Pasakyki man, Rokiškio žeme, 

Už ką myliu, globoju tave? 

Vida Papaurėlienė 

 

Literatūrinio konkurso 

„Rokiški, Aukštaitijos krašte žavingas!“ 

N U O S T A T A I 

1. Bendroji dalis 

1.1. Literatūrinio konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, reikalavimus 

konkurso dalyviams, konkurso organizavimo  tvarką, darbų vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimą. 

 

2. Konkurso tikslas ir uždaviniai 

2.1. Ugdyti jaunų žmonių gebėjimą aiškiai ir vaizdžiai reikšti savo mintis. 

2.2. Skatinti literatūrinę saviraišką. 

2.3. Puoselėti patriotinius jausmus, meilę ir pagarbą Rokiškiui, savo gimtinei, 

etnokultūriniam, istoriniam, literatūriniam palikimui. 

2.4. Siekti, kad konkurso dalyviai suvoktų Rokiškio krašto istorijos, žymių šio krašto 

žmonių, kūrybos, knygos, spaudos reikšmingumą Lietuvai, rajonui, Rokiškio miestui ir jų pačių 

gyvenimui. 

2.5. Literatūrine kūryba gaivinti ir puoselėti gimtosios kalbos, tarmės tradicijas, jų istorinį 

tęstinumą. 

2.6. Ugdyti skaitymo kultūrą, raštingumą. 

2.7. Lavinti vaizduotę. 

2.8. Skatinti Rokiškio krašto literatų kūrybinius sugebėjimus, bendravimą ir 

bendradarbiavimą. Deramai paminėti 2019 metus – „Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės“ metus. 

 



3. Konkurso dalyviai 

I gr. 5–6 klasių mokiniai. 

II gr. 7–9 klasių mokiniai. 

III gr. 10–12 klasių mokiniai. 

IV gr. studentai, jaunimas iki 29 m. 

V gr. visi kiti. 

 

4. Konkurso organizavimo tvarka ir laikas 

2019 m. kovo – rugpjūčio mėn. 

I turas – geriausių kūrinių atranka mokyklose, vietos bendruomenėse ir kt. 

II turas literatūrinio konkurso „Rokiški, Aukštaitijos krašte žavingas!“ rezultatų 

apibendrinimas, nugalėtojų paskelbimas Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. 

Visi, kurie pageidauja dalyvauti literatūriniame konkurse „Rokiški, Aukštaitijos 

krašte žavingas!“, savo kūrybą turi pristatyti iki rugsėjo 10 d. į Juozo Keliuočio viešąją 

biblioteką Daivai Vilkickienei (Taikos g. 19, Rokiškis) arba siųsti el. paštu daivavil@rokiskis.rvb.lt 

taip pat galima siųsti Salvinijai Kalpokaitei el. paštu salvinija.kalpokaite@gmail.com 

 

5. Reikalavimai 

Kūrinių apimtis 1–2 A4 formato puslapiai. Kūrinių žanras – įvairus: eilėraštis (galima siųsti 

1–3 eilėraščius), poema, esė, miniatiūra, laiškas ir t.t. Siunčiant kūrinį reikia nurodyti autoriaus 

vardą, pavardę, mokyklą, klasę, amžiaus grupę, adresą, telefono numerį, el. paštą. 

 

6. Konkurso rezultatų paskelbimas 

Rugsėjo mėn. vyks literatūros popietė „Rokiški, Aukštaitijos krašte žavingas!“, skirta 

Rokiškio miesto gimtadieniui, kurios metu bus aptariami konkurso rezultatai, skelbiami nugalėtojai. 

Konkurso dalyvių kūrybą vertins profesionali vertinimo komisija. Geriausi kūriniai bus 

publikuojami rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“, planuojama išleisti lankstinuką su literatų 

kūryba. 

Pastaba: konkurso organizavimo klausimais galima kreiptis į Salviniją Kalpokaitę tel. 8 686 

93608 arba Vidą Papaurėlienę tel. 8 682 45140 
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