
9–12 KLASIŲ (I–IV GIMNAZIJOS) MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ RAŠINIŲ IR POEZIJOS 

KONKURSO „VLADAS PUTVINSKIS–PŪTVIS – LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

ĮKŪRĖJAS IR IDEOLOGAS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Šie nuostatai apibrėžia konkurso tikslus ir uždavinius, organizatorius ir organizavimo 

tvarką. 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas, kad 2023 metais minimos Lietuvos šaulių 

sąjungos įkūrėjo, pirmojo vado ir ideologo, iškilaus tautos sūnaus Vlado Putvinskio–Pūtvio 150-

osios gimimo metinės, 2023-iuosius paskelbė Vlado Putvinskio–Pūtvio metais. Konkursas 

skiriamas šiam žymiam lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjui atminti ir jo gimimo 150-osioms 

metinėms paminėti. Dvarininkas, šviesuolis tautinio atgimimo aktyvus dalyvis V. Putvinskis–Pūtvis 

savo Šilo Pavėžupio dvare įkūrė slaptą lietuvybės centrą. Čia vykdavo susirinkimai, kuriuose 

dalyvaudavo šviesuoliai, lietuviško žodžio gynėjai J. Biliūnas, G. Petkevičaitė–Bitė, P. Višinskis, 

Žemaitė ir kiti. V. Putvinskis–Pūtvis dvare įsteigė didžiausią draudžiamosios lietuviškos spaudos 

gabenimo, paskirstymo ir platinimo centrą Žemaitijoje (laikė slaptas ginkluotas sargybas). Už 

politinę veiklą caro valdžios buvo ne kartą kalintas ir tremtas. 1918 m. grįžęs į Lietuvą kovoti su 

Sovietų Rusijos kariuomene, po metų, 1919 m. birželio 27 d., įkūrė Lietuvos šaulių sąjungą (iki 

1922 m. buvo jos pirmininkas, nuo 1928 m. – garbės pirmininkas), buvo jos ideologas. 1920 m. 

įsteigė šaulių žurnalą „Trimitas“. 

  Siekiant paskatinti moksleivių ir jaunimo domėjimąsi tautinio atgimimo istorija, 

savanoriškos patriotinės organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos – ideologija ir veikla, skelbiamas 

šis kūrybinių rašinių ir poezijos konkursas. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

Konkurso „VLADAS PUTVINSKIS–PŪTVIS – LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

ĮKŪRĖJAS IR IDEOLOGAS“ organizatoriai – Lietuvos šaulių sąjunga ir LŠS Vlado Putvinskio– 

Pūtvio klubas. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – atskleisti mokinių gebėjimus per meninę kūrybą papasakoti tautinio atgimimo bei 

kovos už Lietuvos nepriklausomybę idėją per vieno konkretaus asmens – Vlado Putvinskio–Pūtvio 

– gyvenimą ir veiklą.   



 Uždaviniai: 

1. Pažymint LŠS įkūrėjo ir ideologo Vlado Putvinskio–Pūtvio 150-ąsias gimimo metines, menine 

forma atskleisti jo veiklą tautinio atgimimo aušroje, paliesti Lietuvos šaulių sąjungos ideologines 

nuostatas, jos vaidmenį Lietuvos laisvės kovose ir taikos metu, ugdyti vaikų ir jaunimo pilietinį 

aktyvumą, tautinę savimonę.  

2. Kūrybiškai perteikti istorinę ir asmeninę patirtį. 

3. Lavinti jaunosios kartos kūrybiškumą, sudaryti sąlygas moksleiviams iš įvairių regionų pristatyti 

savo kūrybą platesniam skaitytojų ratui. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

Lietuvos bendrojo ugdymo, bendruomenių, neformaliojo ugdymo įstaigų 9–12 (I–IV 

gimnazijos) klasių mokiniai. 

 

V SKYRIUS 

KŪRYBINIŲ RAŠINIŲ IR POEZIJOS PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

Dalyvio anketa ir originalūs kūriniai priimami iki 2023 m. birželio 9 d. elektroniniu paštu: 

stasys.ignatavicius@sauliusajunga.lt. Konkurso rezultatai skelbiami 2023 m. birželio 23 d.  

Darbas turi atitikti konkurso temą. 

Darbas turi būti parašytas lietuvių kalba. 

Rašiniai ir eilėraščiai turi atitikti žanro ir nuostatų reikalavimus. 

Vienas autorius gali pateikti tik vieną kūrybinį darbą. 

Konkursui pateikiami darbai Microsoft Office Word italic (*.doc, *.docx) formatu, spausdinti 

Italic 12 šriftu, taisyklinga kalba. Apimtis – ne daugiau kaip 1000 žodžių (iki trijų puslapių). 

Konkurso darbai siunčiami su autorių duomenimis (pavarde, vardu, klase, mokyklos 

pavadinimu, el. paštu, telefonu).  

 

VI SKYRIUS 

PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS 

 

Darbus vertins Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymu sudaryta vertinimo komisija.  

Komisija atsižvelgs į temos suvokimą, meniškumą, raiškos originalumą.  

Kiekvienoje grupėje (rašiniai ir eilėraščiai) skiriamos trys nugalėtojų vietos. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

mailto:stasys.ignatavicius@sauliusajunga.lt


Laureatai ir prizininkai bus apdovanoti Lietuvos šaulių sąjungos vado padėkos raštais ir 

prizais, LŠS Vlado Puvinskio–Pūtvio klubo konkurso laureatų diplomais, nugalėtojų pavardės bus 

skelbiamos viešai. 


