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Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS), LC Tallinn Kristiine ja Eesti 
Emakeeleõpetajate Selts kuulutavad välja kirjutiste konkursi "Heategu naeratusega". 
 
Konkursi eesmärk 
Suunata noori märkama heategusid enda ümber ning mõtisklema heateo olemuse, vajalikkuse ja 
tulemuse üle; millised on igaühe võimalused teha heategusid või aidata kellelgi heategu teha. 
 
Konkursi ajakava 
Konkursi algus 1. november 2022 
Tööde laekumise tähtaeg 5. detsember 2022 
Konkursi kokkuvõtted 20. veebruar 2023 
Auhinnatseremoonia 5. aprill 2023 
 
Nõuded konkursitööle 
Pealkiri 

• konkursi peateemaks on "Heategu naeratusega", kuid iga osaleja võib anda kirjutisele ka 
enda alateema või pealkirja  

Kirjutiste juurde lisada 

• autori ees- ja perekonnanimi 

• autori vanus  

• kool 

• autori kontakttelefon ja kontakttelefoni omanik (märkida, kas autor ise, ema, isa, juhendaja 
või keegi teine)  

• autori e-posti aadress ja e-posti aadressi omanik (märkida, kas autor ise, ema, isa, 
juhendaja või keegi teine) 

• juhendaja olemasolul  
o juhendaja nimi ja roll (õpetaja, ema, isa) 
o juhendaja e-posti aadress 
o juhendaja telefon 

Kirjutiste maht 

• Kirjutiste soovituslikuks mahuks on kuni kolm A4 lehekülge. 

• Üks autor võib esitada mitu kirjutist. 
Kirjutise formaat 

• .doc või .doc formaadist loodud PDF-vorming 
 
Kirjutised saata e-posti aadressile raamat@lions.ee.  

 
Kirjutiste hindamine 
Kirjutusi hinnatakse kahes voorus: 

• eelvoor  

• põhivoor. 
Eelvoorust esitatakse põhivooru igast vanuserühmast 20 paremat tööd. 
 
Osalejate vanuserühmad 

• 6–10 

• 11–14 

• 15–19 
 
Kirjutisi hindab 

• eelvoorus 5-liikmeline žürii 
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• põhivoorus 7-liikmeline žürii 
 

Hindamiskriteeriumid  

• ideede originaalsus 

• nauditav sõnakasutus  

• mõtteselgus ja õigekeelsus 

• üldistamisoskus 
Igas vanuserühmas auhinnatakse 3 parimat tööd. 
Olenevalt kirjutiste olemusest antakse välja kuni 5 eriauhinda. 
Parimatest võistlustöödest koostatakse kogumik. 
 
Täiendavad selgitused 
Lionsi kirjutiste konkurss on varem toimunud kahel korral 5-aastase vahega. Varasematel 
teemadel „Heategu läbi minu silmade“ 2011 ja „Heategu läbi minu mõtete“ 2016 laekunud tööd 
jagunesid üldjoones 4 rühma: 

o arutelud heategevuse üle; 
o jutud ja muinasjutud head tegemisest ja heategudest; 
o luuletused; 
o enda tegemiste või kogetu kirjeldused. 

2011. aasta konkursi „Heategu läbi minu silmade“ paremaid töid saate kuulata allpool olevatelt 
linkidelt:  

• Heategu läbi minu silmade 1 

• Heategu läbi minu silmade 2 

• Heategu läbi minu silmade 3 
 
Lions liikumisest 
LIONSi ülemaailmne moto on “We Serve” ehk “Meie abistame”. Oleme veendunud, et teisi 
teenides, teistele head tehes muutub inimene ise ka paremaks. 

Lions liikumine tähistas 2022. aastal 105. aastapäeva. Eduka ärimehe Melvin Jonesi eestvedamisel 
asutati 1917. aastal Chicagos Association of Lions Clubs, mis liitis kokku kohalikud ärimehed 
eesmärgiga muuta elu paremaks nii oma kogukonnas kui ka kogu maailmas. Lions liikumisest 
(Lions International) on saanud pika ja väärika ajalooga tänapäevane maailmaorganisatsioon, millel 
on selge missioon ning kindlad eesmärgid. Põhjalikumat teavet saab veebilehtedelt 
www.lionsclubs.org ja www.lions.ee. Eestisse jõudis Lions liikumine 1989. aastal. Tänaseks on 
Eestis 60 Lions klubis 1143 lionit. Ülemaailmselt on 170 riigis koondunud 48 000 klubisse ligi 1,4 
miljonit liiget, Lions liikumine on kasvanud suurimaks heategevuslikuks liikumiseks üle maailma. 

Esitades konkursile oma kirjutise annab kirjutise autor nõusoleku tema isikuandmete (nimi ja 
vanus) töötlemiseks vaid konkreetse konkursi "Heategu naeratusega" lõpptulemuste avalikuks 
kajastamiseks ja kirjutise avaldamiseks korraldajate poolt trükitavas kogumikus (raamatus). 
 
Kaja Sarapuu 
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees 
kaja@eeselts.edu.ee 
56655623 
Arne Sõna 
Eesti Lionspiirkonna D 120 kirjutiste konkursi toimkonna esimees 
arne@arsoona.ee 
5137171 
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