
 
 

AUKŠTAITIJOS REGIONO 

1.  Konkurso, skirto L. Šepkos 115 gimimo metinėms paminėti,
apibrėžia  konkurso tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2.  Konkursą organizuoja Rokiškio turizmo ir 

3.  Konkurso partneriai: Rokiškio krašto muziejus

4.  Konkurso dalyviai: Aukštaitijos regiono

5.  Konkurso  tikslas – paminėti ir įamžinti vieno iškiliausių 
asmenybę ir jo kūrybą. 

6.  Konkurso uždaviniai: 

6.1. Susipažinti su

6.2. Propaguoti ir puoselėti karpinių meną Lietuvoje;

6.3. Karpiniuose panaudoti L. Šepkos kūrybai būdingus medžio ir paukščio motyvus

7.   Karpinių konkursas–paroda, skirta
vyks nuo 2022 m. gegužės 

8. Kūrinius pristatyti Rokiškio turizmo ir 
Rokiškis LT-42115, Lietuva

9.  Birželio 1–5 dienomis  
patvirtinta  vertinimo komisija.

10.  Birželio 7 dieną skelbiam

11. Konkurso nugalėtojo darbas bus perkeltas ant daugiabučio namo sienos Taikos gatvėje, 
Rokiškyje. 

12. Konkursui pateikti karpiniai 

12.  Karpiniai turi atitikti šio Konkurso tikslus ir uždavinius, 
gamtos temą. 

13.  Konkursui  pateikiami karpiniai

14.  Konkursui dalyviai teikia 

 

 

AUKŠTAITIJOS REGIONO KARPINIŲ KONKURSAS, SKIRTAS LIONGINO ŠEPKOS 115 
GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Konkurso, skirto L. Šepkos 115 gimimo metinėms paminėti, (toliau  
apibrėžia  konkurso tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras.

Rokiškio krašto muziejus 

Aukštaitijos regiono popieriaus karpinių karpytojai

II.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

paminėti ir įamžinti vieno iškiliausių Lietuvos 

6.1. Susipažinti su ,,arkitektu“ L. Šepka ir jo kūryba; 

Propaguoti ir puoselėti karpinių meną Lietuvoje; 

Karpiniuose panaudoti L. Šepkos kūrybai būdingus medžio ir paukščio motyvus

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

paroda, skirta dievdirbio Liongino Šepkos 115 gimimo metinėms paminėti, 
 2 d. iki gegužės 31 d.  

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centrui (
, Lietuva) iki gegužės 1 d.  

  vykdoma  darbų  vertinimas.  Darbus  vertina  
patvirtinta  vertinimo komisija. 

dieną skelbiamas  konkurso nugalėtojas. 

nugalėtojo darbas bus perkeltas ant daugiabučio namo sienos Taikos gatvėje, 

Konkursui pateikti karpiniai bus eksponuojami Rokiškio krašto muziejuje.

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

turi atitikti šio Konkurso tikslus ir uždavinius, atskleisti L. Šepkos kūryb

13.  Konkursui  pateikiami karpiniai, kurių dydis 40x30 cm.   

teikia neribotą skaičių karpinių. 

, SKIRTAS LIONGINO ŠEPKOS 115 

(toliau  –  Konkurso)  nuostatai  
apibrėžia  konkurso tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.  

informacijos centras. 

popieriaus karpinių karpytojai. 

 dievdirbio Liongino Šepkos 

Karpiniuose panaudoti L. Šepkos kūrybai būdingus medžio ir paukščio motyvus. 

Šepkos 115 gimimo metinėms paminėti, 

informacijos centrui (Nepriklausomybės a.8-3, 

.  Darbus  vertina  Direktoriaus įsakymu 

nugalėtojo darbas bus perkeltas ant daugiabučio namo sienos Taikos gatvėje, 

eksponuojami Rokiškio krašto muziejuje. 

tskleisti L. Šepkos kūrybai svarbią 



 
 

17.  Konkursui  pateiktus  darbus  
komisija. 

18.  Vertinimo komisija atrinks darbus

18.1.  temos atitikimą;

18.2.  išraiškingumą ir estetiškumą;

18.3.  meninės raiškos priemonių valdymą;

18.4.  kūrybiškumą;

18.5.  originalumą.

19.  Konkurso  dalyviai  bus  apdovanoti  padėkos  raštais
laureatas bus apdovanotas 
Rokiškyje. 

21.  Visa  informacija,  susijusi  su  Konkursu,  bus  skelbiama  tinklapyje

22.  Organizatorius turi teisę be atskiro 
kūrybinius darbus–karpinius naudoti
viešinimui, eksponavimui parodoje bei publikavimui internetinėje erdvėje. 

23. Parodos dalyviai, dalyvaudami konkurse sutinka, kad  nuotraukos ir kita  vaizdo ar filmuota 
medžiaga būtų skelbiama Organizatoriaus bei kituose interneto puslapiuose viešini
negaunant atskiro dalyvio raštiško sutikimo. 

24. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso organizavimo 
sąlygomis. 
25.  Konkurso dalyvių darbai nebus siunčiami atgal. Norintys atsiimti darbus
el. paštu – amatai@rokiskiotic
26.  Papildoma informacija apie konkursą teikiama kontaktiniu telefonu  +370 
(Loreta Araminienė), el. paštu 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

17.  Konkursui  pateiktus  darbus  vertina Direktorės įsakymu sudaryta ir patvirtinta vertinimo 

18.  Vertinimo komisija atrinks darbus, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 

18.1.  temos atitikimą; 

18.2.  išraiškingumą ir estetiškumą; 

18.3.  meninės raiškos priemonių valdymą; 

18.4.  kūrybiškumą; 

originalumą. 

.  Konkurso  dalyviai  bus  apdovanoti  padėkos  raštais ir atminimo dovanėlėmis
bus apdovanotas diplomu, jo darbas papuoš gyvenamojo daugiabučio namo sieną 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

susijusi  su  Konkursu,  bus  skelbiama  tinklapyje

Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdamas
karpinius naudoti, nurodant jų autorių, nekomerciniais tikslais 

viešinimui, eksponavimui parodoje bei publikavimui internetinėje erdvėje. 

23. Parodos dalyviai, dalyvaudami konkurse sutinka, kad  nuotraukos ir kita  vaizdo ar filmuota 
medžiaga būtų skelbiama Organizatoriaus bei kituose interneto puslapiuose viešini
negaunant atskiro dalyvio raštiško sutikimo.  

Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso organizavimo 

.  Konkurso dalyvių darbai nebus siunčiami atgal. Norintys atsiimti darbus
@rokiskiotic.lt  2022 metų lapkričio-gruodžio mėn. 

.  Papildoma informacija apie konkursą teikiama kontaktiniu telefonu  +370 
), el. paštu – amatai@rokiskiotic.lt 

daryta ir patvirtinta vertinimo 

 

ir atminimo dovanėlėmis.  Konkurso 
u, jo darbas papuoš gyvenamojo daugiabučio namo sieną 

susijusi  su  Konkursu,  bus  skelbiama  tinklapyje www.rokiskiotic.lt. 

autoriaus sutikimo ir nemokėdamas honorarų, atsiųstus 
nurodant jų autorių, nekomerciniais tikslais – konkurso 

viešinimui, eksponavimui parodoje bei publikavimui internetinėje erdvėje.  

23. Parodos dalyviai, dalyvaudami konkurse sutinka, kad  nuotraukos ir kita  vaizdo ar filmuota 
medžiaga būtų skelbiama Organizatoriaus bei kituose interneto puslapiuose viešinimo tikslais, 

Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso organizavimo 

.  Konkurso dalyvių darbai nebus siunčiami atgal. Norintys atsiimti darbus, gali kreiptis  

.  Papildoma informacija apie konkursą teikiama kontaktiniu telefonu  +370 611 43 449  


