PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 5-V1024
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
IMUNITETO VALDYBOS JAUNIMO SOCIALINĖS REKLAMOS KONKURSO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos jaunimo
socialinės reklamos konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos jaunimo socialinės reklamos konkurso (toliau –
konkursas) tikslą, reikalavimus dalyviams, pateiktų socialinės reklamos vaizdo klipų darbų (toliau –
darbas) vertinimo, nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Šiais nuostatais privalo vadovautis konkurso organizatoriai ir dalyviai.
3. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)
Imuniteto valdyba (toliau – IV) pasilieka teisę nutraukti konkursą arba pakeisti bet kurį šių nuostatų
punktą bet kuriame etape, jei, Policijos departamento IV nuomone, to reikia arba dėl susidariusių
nuo Policijos departamento IV nepriklausančių aplinkybių.
4. Konkurso organizatoriaus sprendimai neginčijami.
5. Konkurso paskirtis:
5.1. Jaunimas, kaip lanksti ir imli pokyčiams visuomenės dalis, yra laikomas svarbia
antikorupcinių nuostatų formavimo tiksline grupe, o jo antikorupcinis ugdymas – viena svarbiausių
prielaidų sąžiningumo kultūros plėtrai. Siekiant efektyviai įtraukti jaunimą į antikorupcinį ugdymą
jiems tinkamu ir patraukliu būdu, konkurso užduotimi buvo pasirinkta jaunimo antikorupcinės
socialinės reklamos kūrimo užduotis. Socialinė reklama vertinama kaip viena iš efektyviausių
komunikacijos su visuomene priemonių, ji naudojama visuomenėje kylančioms problemos spręsti.
Įtraukiant jaunimą į socialinės reklamos kūrimo procesą, siekiama, kad kiekvienas iš jų suvoktų
korupcijos problemos mastą, jos neigiamas pasekmes ir kaip kiekvienas asmeniškai galėtų paveikti
korupcijos problemos baigtį.
5.2. Šiuo konkursu siekiama pristatyti visuomenei, valstybinėms institucijoms ir
nevyriausybinėms organizacijoms policijos vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir veiklą
šioje srityje, aktyvinti antikorupcinį bendradarbiavimą, didinti korupcijos suvokimo lygį, ugdyti
antikorupcines nuostatas.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS
6. Konkurso tikslas:
6.1. skatinti jaunimą, pasitelkus kūrybiškumą ir meninę saviraišką, domėtis ir gilinti žinias
apie korupcijos apraiškas, ugdyti jaunimo gebėjimus atpažinti korupcijos atvejus ir formuoti
nepakantumo korupcijai nuostatas;
6.2. ugdyti jaunų žmonių gebėjimą priimti tinkamus ir pagrįstus sprendimus, laikytis
sąžiningumo normų, suprasti savo vaidmenį ir atsakomybę prieš visuomenę;
6.3. įgyvendinant jaunimo antikorupcinio ugdymo priemones, tikėtis pilietiškai aktyvios,
vertybinį pagrindą ir pakankamai žinių apie korupcijos reiškinį turinčios kartos, kuri bus pajėgi
suprasti korupcijos daromą žalą ir netoleruoti jos apraiškų;
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6.4. didinti Lietuvos jaunimo antikorupcinį potencialą.
III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkurso pradžia ir pabaiga skelbiama Lietuvos policijos interneto svetainėje
www.policija.lrv.lt, rubrikoje „Korupcijos prevencija“, „Kita aktuali informacija“.
8. Konkurso trukmė – iki 2021 m. gruodžio 9 d.
9. Konkurso organizavimas grindžiamas skaidrumo, kolegialumo, nešališkumo, teisėtumo,
sąžiningumo ir viešumo principais.
10. Konkurse vertinami tik tie darbai, kurie konkursui pateikti pagal organizatoriaus
reikalavimus ir kurie atitinka šiuos nuostatus.
11. Dalyvavimas šiame konkurse yra savanoriškas.
IV SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
12. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.
13. Konkurse galima dalyvauti individualiai arba su komanda, sudaryta iš kelių, ne daugiau
kaip 5, studentų.
14. Konkurso dalyvį ar komandos narius turi teisę konsultuoti dėstytojai, galintys konsultuoti
temos pasirinkimo, idėjos sukūrimo, techninio įgyvendinimo ir kitais klausimais.
15. Konkurso dalyvis arba komanda kartu su atliktu darbu privalo užpildyti ir pateikti
registracijos formą (priedas).
16. Komanda laikoma vienu dalyviu, pildoma viena registracijos forma, joje nurodant visus
komandos narius.
17. Konkurse negali dalyvauti Policijos departamento IV darbuotojų šeimos nariai (vaikai
(įvaikiai), globotiniai, t. y. asmenys, nesulaukę 18 metų amžiaus).
V SKYRIUS
DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS
18. Darbas – socialinės reklamos vaizdo klipas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į korupcijos
problemą ir didinti visuomenės nepakantumą korupcijai.
19. Darbas turi būti autorinis kūrinys: sukurti idėją ir ją įgyvendinti, atlikti filmavimo ir (ar)
piešimo, fotografavimo, montavimo ir kt. darbus turi konkurso dalyvis arba komandos nariai.
20. Darbo išraiškos forma gali būti įvairi: nuotraukų koliažai, bet kokie kiti judantys vaizdai.
21. Darbas turi atitikti techninius reikalavimus:
21.1. trukmė: ne ilgesnė nei 2 minutės;
21.2. formatai: avi, mov, wmv, mp4, mpg;
21.3. rezoliucija: 720x576 (4:3), 720x540 (16:9);
21.4. apimtis: ne daugiau kaip 100 Mb.
22. Darbe vartojama lietuvių kalba ir (ar) lietuvių kalbos subtitrai, jei reikia.
23. Vienas dalyvis (viena komanda) gali pateikti vieną darbą.
24. Darbą konkurso dalyvis turi:
24.1. pateikti elektroniniu paštu violeta.valiuskevic@policija.lt arba elektroninėje laikmenoje,
prieš tai darbo perdavimą suderinus telefonu (8 5) 271 9819.
24.2. pateikti kartu su užpildyta konkurso dalyvio registracijos forma (priedas).
25. Registruodamasis dalyvis pateikia privalomą informaciją: vardą, pavardę, atstovaujamą
ugdymo įstaigą, miestą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
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26. Asmuo, kuris pateikė darbą, tačiau neužpildė dalyvio registracijos formos, nelaikomas
dalyviu. Taip pat konkurse nebus vertinami darbai, pateikti po 2021 m. gruodžio 9 d.
VI SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMAS
27. Konkurso dalyvių darbus vertina ir konkurso nugalėtojus renka vertinimo komisija,
sudaryta iš konkurso organizatoriaus atstovų.
28. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
29. Darbų vertinimo kriterijai:
29.1. konkurso temos ir tikslų atskleidimas;
29.2. pasirinktos idėjos originalumas;
29.3. pasiūlytas problemos sprendimo būdas;
29.4. kūrybiškas ir nuoseklus išpildymas;
29.5. techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas.
30. Vertinimo komisija renka tris geriausius darbus.
VII SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAI
31. Konkurso nugalėtojai skelbiami interneto svetainėje www.policija.lrv.lt,
„Korupcijos prevencija“, „Kita aktuali informacija“. Laimėję konkurso dalyviai
informuojami asmeniškai elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje.
32. Konkurso nugalėtojams įteikiami diplomai ir konkurso organizatoriaus prizai:
32.1. Konkurso prizų fondas 500 eurų.
32.2. Laimėtojams pagal užimtas vietas skiriami prizai iki 250 eurų (pirmoji vieta),
(antroji vieta) ir 100 eurų (trečioji vieta) vertės.
33. Prizų įteikimas derinamas su konkurso dalyviais individualiai.
34. Konkursą laimėjusių dalyvių dėstytojams, nurodytiems registracijos formoje,
padėkos raštai.
35. Laimėti prizai į piniginius ekvivalentus nekeičiami.
36. Teisė į prizą neperleidžiama.
37. Išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.

rubrikoje
taip pat

150 eurų
įteikiami

VIII SKYRIUS
AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
38. Kiekvienas dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad jo (komandos) pateiktas darbas yra
originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos
intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šį kūrinį neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
39. Dalyvaudamas konkurse dalyvis suteikia Policijos departamento IV neišimtinę teisę
atgaminti, išleisti ir viešai skelbti jo pateiktą darbą padarant jį viešai prieinamą Lietuvos policijos
interneto svetainėje ir socialinių tinklų profiliuose. Šios teisės suteikiamos neatlygintinai. Policijos
departamento IV turi teisę nurodytas teises suteikti tretiesiems asmenims.
40. Policijos departamento IV įsipareigoja nurodyti viešai naudojamų darbų autorių vardus ir
pavardes.
41. Dalyviai sutinka, kad Policijos departamento IV išsaugotų, apdorotų ir perduotų jų
duomenis, pateiktus organizuojant konkursą, tiek, kiek tai reikalinga ir tikslinga organizuojant
konkursą. Dalyvių asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims kitais tikslais.
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IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Darbe draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba citatas, kurie žemintų kitus
žmones ar žmonių grupes. Darbe pateikti vaizdai negali būti kurstantys tautinę, lyčių, rasių ar
socialinę neapykantą ir diskriminaciją, įžeidžiantys visuomenės moralės principus ar kultūrines arba
religines vertybes. Darbe negali būti vartojama nenormatyvinė leksika. Darbas turi nepažeisti
Lietuvos Respublikos įstatymų.
43. Darbe negali būti atpažįstamų nepilnamečių atvaizdų, pilnamečių asmenų, kurie konkurso
dalyviui nėra davę sutikimo naudoti jų atvaizdą, atvaizdų.
44. Dalyvio sutikimu su šiuose nuostatuose įvardytomis sąlygomis laikomas užpildytos
dalyvio registracijos formos ir darbo pateikimas Policijos departamento IV.
45. Informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos policijos interneto svetainėje
www.policija.lrv.lt, rubrikoje „Korupcijos prevencija“, „Kita aktuali informacija“.
46. Visais su konkursu susijusiais klausimais galima kreiptis į organizatoriaus atstovus
elektroniniu paštu violeta.valiuskevic@policija.lt arba telefonu (8 5) 271 9819.
______________________
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