Elektroninio dokumento nuorašas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2019 METŲ SOCIALINĖS REKLAMOS KONKURSO „MIESTAS BE
KORUPCIJOS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Nr.
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
3 punktu ir Panevėžio miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos
įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-71, 18.3.2 papunkčiu,
t v i r t i n u 2019 metų socialinės reklamos konkurso „Miestas be korupcijos“ nuostatus
(pridedama).
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PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio d. įsakymu Nr.
2019 METŲ SOCIALINĖS REKLAMOS KONKURSO „MIESTAS BE KORUPCIJOS“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2019 metų socialinės reklamos konkurso „Miestas be korupcijos“ (toliau – konkursas)
nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir
jaunimo reikalų skyrius. Konkursas skirtas Pasaulinei antikorupcijos dienai, kuri minima
kiekvienais metais gruodžio 9 dieną.
II. KONKURSO TIKSLAI
3. Pagrindiniai konkurso tikslai:
3.1. ugdyti vaikus ir jaunimą ne tik aktyviau domėtis, bet ir analizuoti, tirti korupcijos
reiškinį, formuoti nepakantumą korupcijai;
3.2. skleisti antikorupcines idėjas mokyklų bendruomenėse;
3.3. skatinti vaikus ir jaunimą domėtis korupcijos prevencija.
III. KONKURSO DALYVIAI
4. Konkurse gali dalyvauti Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų 8–12 klasių ir
gimnazijų 1–4 klasių (toliau – mokyklos) mokiniai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Norintys dalyvauti konkurse mokiniai iki 2019 m. lapkričio 18 d. Savivaldybės
administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui pateikia socialinės reklamos kūrinį
antikorupcijos tema (toliau – Kūrinys).
Pateikdami Kūrinį, konkurso dalyviai privalo nurodyti šią informaciją: autoriaus vardą ir
pavardę,
klasę,
telefono
numerį,
elektroninį
paštą,
mokyklos
pavadinimą.
Konkurso dalyviai Kūrinį gali pateikti elektroniniu paštu (audrone.bagdanskiene@panevezys.lt)
arba pristatyti jų elektroninę versiją (diskelyje) į Savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo
reikalų
skyrių
(Laisvės
a.
23).
Į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių pristatoma Kūrinio elektroninė versija (diskelis) turi būti įdėta
į voką, ant kurio būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, klasę, telefono numerį, elektroninį
paštą, mokyklos pavadinimą. Ant diskelio reikia nurodyti autoriaus vardą ir pavardę.
6. Kūrinius vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo
komisija. Vertintojų sprendimai visais su konkursu susijusiais klausimais yra galutiniai.
7. Vertinimo komisija iki 2019 m. lapkričio 29 d. nustato konkurso laimėtojus ir sąrašą
teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
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8. Konkurso nugalėtojai apdovanojami atminimo dovanomis.
9. Organizatoriai turi teisę šio konkurso nuostatuose nustatytais tikslais naudoti kūrinius
ir nemokėti jų autoriams honorarų.
10. Kūrinys negrąžinamas. Kūriniai, kurie įvertinti prizais, tampa išimtine Panevėžio
miesto savivaldybės nuosavybe.

V. REIKALAVIMAI KŪRINIUI
11. Reikalavimai kūriniui:
11.1. turi būti plėtojama tema „Miestas be korupcijos“;
11.2. kūrinio trukmė – iki vienos minutės;
11.3. kūrinys turi būti originalus;
11.4. nepažeisti įstatymų dėl šmeižto, asmens garbės ir orumo;
11.5. nepažeisti asmenybės privatumo, viešumo teisės, sutartinės teisės, bet kokio
asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisės;
11.6. nepažeisti kūrinio autorių, patentų, prekių ženklų, verslo paslapčių ar kitokių
nuosavybės ar turtinių teisių.
VI. VERTINIMO KRITERIJAI
12. Vertinimo kriterijai:
12.1. kūrinio atitiktis reikalavimams, pagrindinei temai, idėjai;
12.2 . keliamos problemos ir jos sprendimo būdų išryškinimas;
12.3. originalumas ir meninis apipavidalinimas;
12.4. etiškas pateikimas.
13. Kūrinių vertinimo komisija balsuoja dėl trijų geriausių kūrinių antikorupcijos tema.
Konkurso laimėtojas nustatomas komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams
pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus lemia komisijos pirmininko balsas.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Konkurso nugalėtojai skelbiami Panevėžio miesto tinklalapyje www.panevezys.lt ir
miesto dienraščiuose .
15. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir
šiais nuostatais.
___________________
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