
PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centro direktoriaus  

2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-23 

 

 

TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO RAJONINIO ETAPO 

ORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso  (toliau –  Konkurso) rajoninio etapo 

sąlygos parengtos vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 5 d. Nr. V-663, 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo sąlygomis, parvirtintomis 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. R1-

184, Rokiškio rajono mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 

m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75, Rokiškio rajono savivaldybės mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių organizavimo tvarkos aprašu patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-121. 

2. Konkurso sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus organizavimo tvarką,  finansavimą ir 

dalyvių apdovanojimą 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Konkurso tikslas ir uždaviniai: 

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

3.2. sudaryti prielaidas draugiškiems ryšiams tarp šalių. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

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

5. Reikalavimai konkursiniams darbams: 

5.1. 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); 

5.2. darbai turi būti sukurti tik nurodyta tema; 

5.3. darbų apimtis – nuo 500 iki 800 žodžių. 

5.4. Darbuose turi būti nurodyta: 

5.4.1. tikslus žodžių skaičius; 

5.4.2. autoriaus vardas ir pavardė; 

5.4.3. autoriaus lytis; 

5.4.4. tikslus amžius metais ir gimimo data; 

5.4.5. gyvenamosios vietos adresas; 



5.4.6. kalbos, kuriomis kalba rašinio autorius; 

5.4.7. tikslus mokyklos pavadinimas, adresas; 

5.4.8. mokytojo vardas ir pavardė. 

6. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nepriimami. 

7. Konkurso dalyviai užpildo registracijos formą (1 priedas) ir darbus pristato arba atsiunčia 

nurodytu el. pašto adresu į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrą. 

8. Konkurso darbus įvertina Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 

įsakymu patvirtinta darbų vertinimo komisija. 

9. Geriausiais pripažintus darbus komisija išsiunčia į respublikinį etapą. 

 

IV SKYRIUS 

                                                 FINANSAVIMAS 

 

10. Rajono Konkurso etapo organizavimą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas  

skiriant Konkurso organizatoriui – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei 

neskirus lėšų, visas su Konkursu susijusias išlaidas apmoka siunčianti mokykla. 

11.  Respublikinis etapas finansuojamas iš Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programai 

skiriamų lėšų. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

12. Visi rajoninio etapo dalyviai apdovanojami Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro padėkomis. 

13. Prizines vietas laimėję Konkurso dalyviai apdovanojami pagyrimo raštais, esant 

galimybei, prizais, ugdymo įstaigų ir/ar rėmėjų dovanomis. 
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