2019 METŲ KONKURSO „ESU SĄŽININGAS“,
SKIRTO TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI PAŽYMĖTI,
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Visagino savivaldybės antikorupcijos
komisija kartu Visagino savivaldybės administracija organizuoja kūrybinių darbų konkursą
antikorupcine tematika (toliau-Konkursas).
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo sąlygas,
reikalavimus, dalyvių vertinimo bei apdovanojimų skyrimo tvarką.
3. Konkurso tema: „Esu sąžiningas“.
II. KONKURSO TIKSLAI
4. Konkurso tikslai:
4.1. pateikti savo požiūrį į korupciją, nesąžiningą, neskaidrų, neteisėtą elgesį per
kūrybinę meno sąsają;
4.2. skatinti mokinių nepakantumą korupcijos apraiškoms, atkreipti jaunimo dėmesį ir
paraginti aktyviai su šiuo reiškiniu kovoti, reikšti savo pilietinę poziciją;
4.3. skatinti mokinius ir mokytojus aktyviau domėtis antikorupcijos temomis,
analizuoti korupcijos reiškinį, aktyviai dalyvauti antikorupcinio švietimo veikloje;
4.4. skatinti jaunimo kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti;
4.5. skleisti antikorupcines idėjas mokyklų bei savivaldybės bendruomenėse.
III. KONKURSO OBJEKTAS
5. Konkurso objektas – mokinių kuriami darbai video siužetai, piešiniai ir plakatai,
antikorupcine tematika, skatinantys visuomenę susimąstyti apie korupcijos žalą.
Kūrybiniai darbai vertinami trijose kategorijose:
5.1. piešiniai;
5.2. video siužetai;
5.3. rašiniai.
Kiekvienoje kategorijoje darbai vertinami ir atrenkami atskirai.
IV. KONKURSO DALYVIAI
6. Konkurse gali dalyvauti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai, Visagino kūrybos namų ugdytiniai,
atvirų erdvių/centrų ir nevyriausybinių organizacijų jaunimas (toliau tekste – Konkurso dalyviai).
Vienas mokinys kiekvienoje kategorijoje gali dalyvauti pateikdamas ne daugiau kaip vieną savo ar
grupinio darbo kūrinį.
V. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS
7. Konkursui pateikti Kūrybiniai darbai privalo būti originalūs.
8. Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir priemones Konkurso dalyviai pasirenka
savarankiškai.
9. Konkursui teikiamų darbų forma:

9.1. piešinys, plakatas, kompiuterinės grafikos kūrinys. Piešinio ir plakato
formatas – ne didesnis kaip A3. Kompiuterinės grafikos piešinys turi tikti 297x420 mm
išmatavimams, skiriamoji geba ne mažiau kaip 300 dpi.
9.2. video siužetas, animuotas, filmuotas ar kombinuotas video kūrinys.
Siužeto rekomenduojama trukmė iki 5 min. Video siužetas turi būti pateikiamas atmintuke, CD
diske arba elektroniniu paštu siunčiama nuoroda į serverį, kuriame yra galimybė tiesiogiai peržiūrėti
siužetą. Jei siunčiama nuoroda, turi būti sudaryta galimybė video siužetą išsisaugoti kompiuteryje.
9.3. rašinys gali būti pateiktas lietuvių arba rusų kalbomis, spausdintas
tekstas; rekomenduojama apimtis iki 2000 žodžių; pateikimo formatas .doc, .odt, .odtx ar kitas
tekstinis redaguojamas formatas. Jei teikiamas popierinis variantas – būtina atsiųsti elektroniniu
paštu skaitmeninį variantą.
10. Kūrybinio darbo informaciniame lapelyje būtina nurodyti: autoriaus vardas,
pavardė, amžius, klasė/grupė, darbo pavadinimas, ugdymo įstaigos ar kito subjekto, kuriam
atstovauja Konkurso dalyvis, pavadinimas; telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas. Video
siužete visa ši informacija turi būti nurodyta siužeto pabaigoje arba pradžioje, rašinio atskirame
lape.
11. Kūrybinis darbas gali būti tiek individualus, tiek kolektyvinis.
12. Plagijuoti, neatitinkantys Konkurso nuostatų reikalavimų, turintys defektų,
nekokybiški ir neetiški darbai (pripažinus vertintojams) nebus vertinami.
VI. DARBŲ PATEIKIMAS
13. Kūrybiniai darbai pristatomi adresu Parko g. 14 (į savivaldybės administracijos
dokumentų asmenų prašymų priėmimo langelį (109 kab.)) arba el. p. antikorupcija@visaginas.lt.
14. Kūrybiniai darbai teikiami iki 2019 m. spalio 31d. įskaitytinai.
VII. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS
15. Kūrybinių darbų vertinimą pagal vertinimo kriterijus atliks Visagino savivaldybės
antikorupcijos komisija, prireikus pasitelkdama nepriklausomus ekspertus.
16. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai:
16.1. Kūrybinio darbo atitikimas Konkurso nuostatoms;
16.2. temos atskleidimas;
16.3. Kūrybinio darbo originalumas;
16.4. Kūrybinio darbo estetika ir meniškumas.
17. Vertinimo sistema: Kūrybiniai darbai vertinami pagal kiekvieną kriterijų nuo 1 iki
10 balų. Konkurso dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, sprendimą dėl nugalėtojo pripažinimo
priima savivaldybės antikorupcinės komisijos pirmininkas.
18. Piešinių kategorijoje bus atrinkta 13 daugiausiai balų surinkusių darbų.
19. Video siužetų kategorijoje atrenkama 3 daugiausiai balų surinkusių darbų.
20. Rašinių kategorijoje atrenkami 3 daugiausiai balų surinkę rašiniai.
21. Komisija kolegialiai nusprendusi gali išrinkti apdovanojimui daugiau kūrybinių
darbų.
22. Visagino savivaldybės antikorupcinės komisijos sprendimai neginčijami ir
neskundžiami.
VIII. APDOVANOJIMAS
23. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti organizatorių prizais baigiamojo renginio,
vyksiančio Savivaldybės didžiojoje salėje, metu.

24. Apie Konkurso baigiamąjį renginį, kurio metu bus paskelbti ir apdovanoti
nugalėtojai, Konkurso organizatoriai Konkurso dalyvius informuos individualiai.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Bus išleistas 2019 m. kalendorius su geriausiais (konkurso nugalėtojų) Kūrybiniais
darbais. Kalendoriai bus platinami savivaldybės įstaigose. Video siužetai, rašiniai bus transliuojami
korupcijos prevencijos tikslais savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse ar info
stenduose.
26. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir
šiais nuostatais.
27. Siųsdamas darbą konkursui, autorius sutinka, kad kūrinys bus viešai rodomas
skelbiama informacija apie autorių.

___________________

