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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS  
SKELBIAMO REKLAMJUOSČIŲ (BANERIŲ) KONKURSO MOKINIAMS  

„AŠ SĄŽININGAS“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kasmet gruodžio 9-ąją minima Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbta 

Tarptautinė antikorupcijos diena, skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones 

aktyviau su ja kovoti. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse rengiamos diskusijos, įvairios pilietinės 

akcijos ir renginiai, kuriais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šį neigiamą socialinį reiškinį. 

2. Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Širvintų rajono savivaldybės 

antikorupcijos komisija (toliau – Komisija), 2015 m. lapkričio 5 - 20 d. organizuoja reklamjuosčių 

(banerių) konkursą Širvintų rajono savivaldybės gimnazijų, vidurinių, pagrindinių ir meno mokyklų 

mokiniams.  

3. Šie kūrybinio reklamjuosčių (banerių) konkurso „Aš sąžiningas“ (toliau – 

konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, objektą, reikalavimus konkursui 

pateikiamoms reklamjuostėms (baneriams), konkurso dalyvius, konkurso organizavimo tvarką, 

vertinimo komisijos sudarymą, kūrinių vertinimą ir konkurso nugalėtojų apdovanojimą. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

4. Pagrindiniai konkurso tikslai:  

4.1. Skatinti visuomenę netoleruoti korupcijos bei su ja susidūrus pranešti STT.  

4.2. Skatinti mokinius ir mokytojus aktyviau domėtis antikorupcijos temomis, 

analizuoti korupcijos reiškinį, aktyviai dalyvauti antikorupcinio švietimo veikloje.  

 

III. KONKURSO OBJEKTAS 

 

5. Konkurso objektas – mokinių kuriama reklamjuostė ar reklaminis skydelis 

(baneris), kuri nurodytų ir skatintų susidūrus su korupcijos apraiškomis kreiptis į STT (toliau – 

reklamjuostė (baneris)). 



 

IV. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS 

 

6. Reikalavimai reklamjuostei (baneriui): 

6.1. Reklamjuostė (baneris) konkursui turi būti pateikta JPEG, PNG, GIF arba Adobe 

Flash formatu (fla ir/arba swf), 190 × 100 vaizdo taškų (pikselių). 

6.2. Reklamjuostė (baneris) turi atspindėti pagrindinę mintį. 

6.3. Reklamjuostė (baneris) turi būti originalus asmeninis darbas. 

7. Siunčiant darbą turi būti nurodytas autoriaus vardas ir pavardė, telefonas, 

elektroninio pašto adresas, mokyklos, kurioje mokinys mokosi, pavadinimas bei klasė.  

 

V. KONKURSO DALYVIAI 
 

8. Konkurse gali dalyvauti visų Širvintų rajono savivaldybės gimnazijų, vidurinių, 

pagrindinių ir meno mokyklų mokiniai. 

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Informaciją apie konkurso pradžią (2015 m. lapkričio 5 d.) ir rezultatus (2015 m. 

gruodžio 7 d.) Antikorupcijos komisija skelbia interneto svetainėje www.sirvintos.lt.  

10. Mokinių reklamjuostės (baneriai) siunčiamos iki 2015 m. lapkričio 20 d. el. paštu 

antikorupcijos.komisija@sirvintos.lt. 

11. Apie konkurso rezultatus dalyviai informuojami asmeniškai el. paštu iki 2015 m. 

gruodžio 2 d. 

 

VII. KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA 

 

12. Reklamjuostes (banerius) iki 2015 m. lapkričio 30 d. vertina 9 narių konkurso 

reklamjuosčių (banerių) vertinimo komisija (toliau – vertinimo komisija). Vertinimo komisiją 

sudaro Antikorupcijos komisijos nariai ir du meno mokyklos atstovai.  

 

VIII. DARBŲ VERTINIMAS 

 

13. Pagrindiniai reklamjuosčių (banerių) vertinimo kriterijai: 

13.1. Aiškus pagrindinės minties atspindėjimas. 



13.2. Originalumas ir kūrybiškumas. 

14. Nevertinamos reklamjuostės (baneriai), neatitinkantys šių konkurso nuostatų, ir 

pastebėjus, kad reklamjuostės (baneriai) yra plagijuoti. 

15. Konkursui pateiktas reklamjuostes (banerius) komisijos nariai vertina individualiai 

pagal dešimties balų sistemą.. Nugalėtoju tampa daugiausia balų įvertinto darbo autorius. 

 

IX. KONKURSO NUGALĖTOJO APDOVANOJIMAS 

 

16. Geriausias reklamjuostės (banerio) autorius bus apdovanotas 2015 m. gruodžio 9 d  

Širvintų rajono savivaldybėje Antikorupcijos komisijos patvirtintais prizais. 

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

17. Konkurso organizatoriai turi teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas ir 

konkurso nugalėtojo darbą publikuoti Širvintų rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse ar panaudoti kitais šio konkurso tikslais.  

18. Konkurso organizatoriaus ir dalyvių ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis. 

Nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

19. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir 

šiais nuostatais, tame tarpe sutikimą kūrinio publikavimui ir panaudojimui šių nuostatų 17 punkte 

nustatyta tvarka be papildomo atlyginimo.  

 

________________________________ 

 

 

 
 


