
PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos 

centro vadovo kun. Lino Baltrušaičio 

2022 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-50  
 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS MOKSLEIVIŲ POETINĖS KŪRYBOS KONKURSO „IŠ 

TAVO LŪPŲ – Į MANO ŠIRDĮ, IŠ MANO LŪPŲ – Į TAVO ŠIRDĮ“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio vyskupijos moksleivių poetinės kūrybos konkurso „Iš Tavo lūpų – į mano 

širdį, iš mano lūpų – į Tavo Širdį“ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato renginio tikslą, 

organizatorius, vykdytojus, dalyvius, vykdymo sistemą, konkurso laimėtojų nustatymo ir 

dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius ir vykdytojas – Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos ir Parapinės 

katechezės centrai. 

3. Konkurso tikslas – atskleisti poetinio žodžio galią, kreipiantis į Kūrėją. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. Atrasti poetinį žodį, kaip patrauklų būdą tikėjimo augimui, kūrybai, atradimams; 

4.2. Paskatinti maldai ir kūrybiškai ją interpretuoti per poeziją, įprasminti maldos vertę;  

4.3. Skatinti vaikų ir jaunimo poetinės veiklos iniciatyvas, gilesnį poezijos pažinimą. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti visi Vilkaviškio vyskupijos 1-4, 5-8 ir I-IV klasių  mokiniai. 

Vienas asmuo konkursui gali pateikti 3-5 darbus.  
 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Eilėraščiai, skirti konkursui, kartu su darbo autoriaus vardu, pavarde, klase, mokytojo 

vardu, pavarde, dėstomu dalyku ir kontaktiniais duomenimis pateikiami Vilkaviškio 

vyskupijos Katechetikos centrui (J. Bendoriaus 3, LT 68309, Marijampolė) iki 2023 m. 

vasario 6 d.  

7. Konkursui pateiktus darbus trijose amžiaus kategorijose vertina ir nugalėtojus išrenka 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos ir Parapinės katechezės centrų vadovo įsakymu 

sudaryta vertinimo komisija (toliau – komisija).  

8. Konkurso rezultatus komisija paskelbia iki 2023 m. kovo 6 d. (preliminari data).  

9. Geriausi komisijos atrinkti eilėraščiai skelbiami Facebook paskyroje 2023 m. vasario 21 

d.  

10. Nuo paskelbimo Facebook paskyroje dienos iki vasario 28 d. vyksta balsavimas už 

labiausiai patikusius eilėraščius, paspaudžiant „patinka“. 
 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

11. Konkursui teikiami eilėraščiai turi būti originalūs: jiems sukurti nėra panaudoti jokie 



autorinėmis teisėmis apsaugoti kūriniai. 

12. Darbai turi būti tinkami viešai publikacijai. 

13. Vertinant darbus bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 

13.1.  Poezijos kūrinys turi atspindėti konkurso temą – malda eilėmis „Iš Tavo lūpų – į mano 

širdį, iš mano lūpų – į Tavo Širdį“; 

13.2. Minimali teksto apimtis 12 eilučių, maksimali – neribojama. 

13.3. Originalumas; 

13.3. Kūrybiškumas; 

13.4. Teologinė mintis; 

13.5. Eilėraščio kompozicija; 

13.6. Kalbos taisyklingumas, raštingumas; 

14. Darbai bus vertinami 3 amžiaus grupėse. Iš kiekvienos grupės: 1-4 klasių, 5-8 klasių ir 

I-IV klasių, - komisija atrinks po tris geriausius darbus. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Prizinių vietų darbų autoriai bus apdovanoti garbės raštais, Katechetikos ir Parapinės 

katechezės centrų įsteigtais prizais.  

16. 3-jų „Facebook“ paskyroje daugiausia „patinka“ surinkusių darbų autoriai (iš kiekvienos 

amžiaus grupės po vieną) bus apdovanoti Katechetikos ir Parapinės katechezės centrų įsteigtais 

prizais. 

17. Konkurso laureatai paskelbiami VKPKC interneto svetainėje.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Konkurso organizatorius turi teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas, konkurso 

dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai ar kitaip juos panaudoti savo nuožiūra.  

 
 

 


