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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS LAIŠKO 

KONKURSO „LAIŠKAS IŠVYKUSIAM DRAUGUI“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jurbarko rajono savivaldybės laiško konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos laiško 

konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką, reikalavimus 

teikiamiems laiškams, apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso iniciatoriai yra Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kazickų 

šeimos fondas. 

3. Konkursą organizuoja Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Konkurso 

organizatorius). 

4. Konkurse kviečiami dalyvauti Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo, 

neformaliojo švietimo mokyklų (toliau – Mokyklos) mokiniai ir rajono bendruomenė. 
 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslai: 

5.1. Ugdyti moksleivių ir suaugusiųjų kūrybiškumą, gebėjimą tiksliai ir taikliai reikšti savo 

mintis; 

5.2. Skatinti bendravimą su toli gyvenančiais, emigravusiais draugais ir artimaisiais. 

5.3. Populiarinti filantropo, mecenato, verslininko dr. Juozo Kazicko meilės tėvynei Lietuvai 

pavyzdį. 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. Populiarinti epistolinį žanrą; 

6.2. Skatinti mokinių ir mokytojų, suaugusiųjų bendruomenės bendradarbiavimą kuriant 

Laiškus. 
 

III SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

7. Laiško tematika – laiškas iš Lietuvos į užsienį išvykusiam draugui ar giminaičiui. 

8. Laišką rašo vienas autorius. 

9. Laiškas rašomas laikantis laiško rašymo taisyklių ir bendrųjų etikos normų. 

10. Laiškas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba, be gramatinių klaidų. 

11. Laiškas rašomas ranka. 

12. Laiškus vertina Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 

įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), atsižvelgdama į 

temos suvokimą, interpretavimą, idėjos originalumą ir meninę raišką. 

13. Vertinimo komisija iš kiekvienos dalyvių grupės išrenka po vieną nugalėtoją ir po dvi 

paskatinamąsias vietas. 

14. Kiekvienos dalyvių grupės nugalėtojui skiriama po planšetinį kompiuterį.  

15. Skiriamos šios Konkurso dalyvių grupės: 

15.1. I grupė – 4-6 klasių mokiniai; 



  

15.2. II grupė – 7-8 klasių mokiniai; 

15.3. III grupė – 1-4 gimnazijos klasių mokiniai; 

15.4. IV grupė – 19 metų ir vyresni. 

16. Laiško apimtis:  

16.1. I grupei, 4-6 klasių mokiniams – nuo 200 iki 500 žodžių; 

16.2. II grupei,  7-8 klasių mokiniams – nuo 300 iki 500 žodžių; 

16.3. III ir IV grupėms, 1-4 gimnazijos klasių mokiniams ir suaugusiems – nuo 400 iki 

500 žodžių. 

17. Konkurso sąlygų neatitinkantys arba pateikti pasibaigus Nuostatuose numatytam 

terminui Laiškai yra nevertinami. 

18. Konkurso organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus 

Laiškus. 

19. Laiškai autoriams negrąžinami. 

20. Pateikdami Laiškus Konkurso dalyviai suteikia Konkurso organizatoriui teisę 

neatlygintinai viešai skelbti, kopijuoti, išleisti, platinti ir savo nuožiūra naudoti Konkursui 

pateiktus laiškus, taip pat savo nuožiūra naudoti nuotraukas, padarytas renginiuose, susijusiuose su 

šiuo Konkursu. 

21. Laiškų perdavimas ar atsiuntimas Konkurso organizatoriams reiškia sutikimą su 

visomis Konkurso sąlygomis. 
 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

22. Konkursas organizuojamas dviem etapais: 

22.1. Pirmasis Konkurso etapas – laiškų rašymas ir pateikimas Konkurso organizatoriui 

iki 2019 m. vasario 12 d.;  

22.2. Antrasis Konkurso etapas – Laiškų vertinimas, Laiškų eksponavimas parodoje ir 

nugalėtojų apdovanojimas baigiamojo renginio metu. 

23. Paskutinė Laiškų pristatymo data – 2019 m. vasario 12 d. Laiškai pristatomi Konkurso 

organizatoriui adresu: Vilniaus g.4, 74127 Jurbarkas. 

24. Konkurso organizatorius informuoja Konkurso dalyvius apie Konkurso rezultatus ir 

baigiamąjį renginį elektroniniu paštu. 
 

V SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

25. Konkurse dalyvavusioms Mokykloms bus parengtos padėkos. 

26. Konkurso antrojo etapo nugalėtojus ir paskatinamųjų prizų laimėtojus bei jų mokytojus 

apdovanos Konkurso iniciatoriai baigiamojo renginio metu.  

27. Iškilmingas Konkurso nugalėtojų apdovanojimas ir Laiškų parodos pristatymas 

planuojamas 2019 m. vasario mėn. 22 d.  

28. Konkursui pateiktų Laiškų paroda ir baigiamasis renginys vyks Jurbarko rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje.  

 

 

VI SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

29. Papildomą informaciją dėl Konkurso teikia Konkurso organizatorius.  

 

 

_______________ 


