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RESPUBLIKINIO INTEGRUOTO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS –

INŽINERIJOS RAŠINIO KONKURSO „KAUNO MIESTO ERDVĖS VIZIJA 2022“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Kauno miesto erdvės vizija 2022“ (toliau – Konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ir Kauno 

švietimo inovacijų centras. 

3. Konkurso tikslas – Kaunui 2022 metais tapus Europos kultūros sostine, provokuoti 

moksleivius kūrybiškai pažvelgti į tvarkytinas, rekonstruotinas Kauno miesto erdves bei siūlyti 

naujas jų pritaikymo galimybes, atitinkančias gyventojų (skirtingų amžiaus grupių) poreikius. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos mokyklų 9–11 klasių mokiniai. 

5. Konkurso užduotis – mokiniai kviečiami kurti priskirtos pagal klasių grupę Kauno 

erdvės aprašymą. Jį turėtų sudaryti meninio ir dalykinio aprašymo dalys (pastarojoje turėtų 

atsispindėti inžinerinė erdvės kaitos idėja bei jos realizavimo įsivaizduojamas procesas). Rašinio 

apimtis- 500–1000 žodžių. 

5.1. 9 kl. – senojo fontano erdvė šalia S. Lozoraičio mokyklos (Vilijampolėje, 

daugiaaukščių namų kvartale, tarp Varnių ir A. Stulginskio gatvių). Sovietmečiu tai buvo ir 

fontanas, ir baseinas po atviru dangumi. 
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5.2. 10 kl. – Sąjungos aikštė Vilijampolėje. Sovietmečiu čia buvo paminklas komjaunimui, 

dabar demontuotas. Šalia Neries krantinės parkas.  

 

 
 

5.3. 11 kl. – M. Riomerio g. 37 esanti erdvė- dabar čia apleistas sovietmečiu buvęs garsus 

„Trijų mergelių“ restoranas. Šalia teka Nemunas, pėsčiųjų tiltas veda į Panemunės šilą. 

 

 
Daugiau nuotraukų: https://bit.ly/rasinio-konkursas 

6. Dalyvis pateikdamas konkursui darbą nurodo savo vardą, pavardę, klasę, mokyklą, 

el.paštą, telefono numerį bei konsultavusio mokytojo vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį. 

  

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBŲ PATEIKIMUI 

 

7. Konkursas vyksta 2022 m. kovo 1 - balandžio 15 d.; rezultatai bus skelbiami balandžio 

29 d. 

8. Konkursinių darbų reikalavimai: 

8.1. Rašinio apimtis – 1–2 A4 formato psl. (šriftas – Times New Roman, šrifto dydis –12 

pt) (500–1000 žodžių). 

8.2. Rašinio žanras – aiškinamojo pobūdžio tekstas, kurį sudarytų meninis ir dalykinis 

(inžinerinio problemos sprendimo) aprašymai. 

9. Darbai pateikiami užpildant elektroninę formą: https://bit.ly/dalyvio-forma 

10. Rašiniai bus vertinami komisijos posėdyje. 

11. Konkurso darbai vertinami pagal tai, kaip gebama atskleisti problemą bei kaip siūloma 

ją spręsti, pagal meninio ir dalykinio (inžinerinio) aprašymo dermę, logiką (projektas turėtų būti 

realiai įgyvendinamas) bei bendrąjį raštingumą. 

12. Darbai atmetami ir nevertinami: 

12.1. jei neatitinka šių nuostatų reikalavimų; 

12.2. yra nukopijuoti; 

12.3. yra neetiški. 

https://bit.ly/rasinio-konkursas
https://bit.ly/dalyvio-forma
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IV SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

 

13. Konkurso I–III vietos nugalėtojai apdovanojami Kauno švietimo inovacijų centro 

diplomais. 

14. Vietos dubliuojamos tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius. 

15. Visi dalyviai ir mokinius konkursui ruošę mokytojai gauna Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus padėkas. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Mokinys, pateikdamas rašinį konkursui, patvirtina, kad yra rašinio autorius. 

17. Autorius pateikdamas rašinį konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys (vardas, 

pavardė, klasė, mokykla) būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

18. Papildomą informaciją dėl konkurso teikia: Milda Jovaišienė el. paštas  

milda.jovaisiene@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. 864146636 ir Jolita Stanionienė el. paštas  

jolita.stanioniene@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. 868699308. 

     


