
PATVIRTINTA  

Kauno švietimo ir inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-525 

 

TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO  

ANTROJO (MIESTO) ETAPO SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS SĄLYGOS  

 

1. Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso antrojo (miesto) etapo sąlygos, parengtos 

vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426, reglamentuoja 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso (toliau – Konkursas) antrojo (miesto) etapo tikslus, 

organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, vertinimą ir dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

 KONKURSO TIKSLAS 

 

2. Konkurso tikslas: 

2.1. ugdyti jaunų žmonių kūrybiškumą, gebėjimą tiksliai ir taikliai reikšti savo mintis; 

2.2. sudaryti prielaidas draugiškiems ryšiams tarp šalių. 

 

III SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

 

 3. Konkurse gali dalyvauti visi jauni žmonės iki 15 metų amžiaus.  

 4. Reikalavimai konkursiniams darbams. 

 4.1. Darbai rašomi tik laiško forma (t.y. laiško viršutiniame dešiniajame kampe turi būti 

nurodytas laiško autoriaus adresas ir laiško parašymo data; laiškas pradedamas kreipiniu į gavėją, o 

užbaigiamas laiško autoriaus parašu). 

 4.2. Darbai turi būti sukurti tik nurodyta tema: „Įsivaizduok, kad esi superherojus, o tavo 

misija – visus pasaulio kelius padaryti saugius vaikams. Parašyk bet kam adresuotą laišką, 

jame paaiškindamas, kokių supergalių reikėtų šiai misijai pasiekti”. 

 4.3. darbų apimtis – nuo 500 iki 800 žodžių; 

4.4. Darbuose turi būti nurodyta:  



 4.4.1. tikslus žodžių skaičius; 

 4.4.2. autoriaus vardas ir pavardė; 

 4.4.3. autoriaus lytis; 

 4.4.4. tikslus amžius metais ir gimimo data; 

 4.4.5. gyvenamosios vietos adresas; 

 4.4.6. kalbos, kuriomis kalba rašinio autorius; 

 4.4.7. tikslus mokyklos pavadinimas, adresas; 

 4.4.8. mokytojo vardas pavardė ir kvalifikacinė kategorija; 

 5. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nepriimami. 

 

IV SKYRIUS 

 KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konkurso darbai atrenkami Kauno miesto mokyklose (vienas darbas) ir iki 2023 m. vasario 

15 d. atsiunčiami (1997-2003 metų Word‘o formatu) elektroniniu paštu 

epistoliniskonkursas@gmail.com. Siunčiant darbą, laiško temoje nurodomas mokinio vardas, 

pavardė. Viename prisegtuke tik vieno mokinio darbas (su tituliniu puslapiu). 

7. 3 geriausi Kauno miesto etapo darbai siunčiami į nacionalinį etapą Vilniuje.  

8. Geriausias nacionalinio etapo darbas išverčiamas į vieną iš Pasaulinės pašto sąjungos darbo 

kalbų ir ne vėliau kaip iki balandžio 30 dienos jo elektroninis variantas ir darbo originalas siunčiamas 

tarptautinio etapo organizatoriams. 

 

V SKYRIUS 

 VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

9. Atsiųsti darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

9.1. originalumas; 

9.2. kūrybiškumas; 

9.3. raiška. 

10. Olimpiados nugalėtojus nustato Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu 

patvirtinta organizavimo ir vertinimo komisija. 

11. Olimpiados nugalėtojai apdovanojami Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo diplomais ir padėkomis.  
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