
 
PATVIRTINTA 
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko  
2010 m. spalio  25  d. įsakymu Nr. V1-21 
ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos 
pirmininko 2010 m. spalio 25  d. įsakymu Nr. 
P1-10 
 

 

KŪRYBINIO KONKURSO ,,ŽINIASKLAIDA PRIEŠ KORUPCIJ Ą 2010“ 
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 Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau – Sąjunga) ir 

Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau – Asociacija) kartu su Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2010 m. spalio 25 d. – gruodžio 9 d. organizuoja 

žurnalistų konkursą „Žiniasklaida prieš korupciją 2010“.  

3. Šie žurnalistų konkurso ,,Žiniasklaida prieš korupciją 2010“ nuostatai (toliau – nuostatai) 

reglamentuoja žurnalistų konkurso ,,Žiniasklaida prieš korupciją 2010“ (toliau – konkursas) tikslus, 

konkurso organizavimą, konkurso dalyvius, jų apdovanojimo tvarką. 

4. Konkurso nuostatuose vartojamos sąvokos: 

4.1. Žiniasklaida – visuomenės informavimo priemonės (periodinė spauda, radijas, televizija, 

internetas). 

4.2. Konkurso organizatoriai – Sąjunga, Asociacija ir STT. 

5. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2009, Nr. 89-3804) ir kituose 

teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

II. KONKURSO TIKSLAI 

6. Pagrindiniai konkurso tikslai: 

6.1. apibendrinti Lietuvos žiniasklaidos indėlį kovojant su korupcija 2010 metais;  
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6.2. atrinkti geriausias 2010 m. tiriamosios žurnalistikos publikacijas (spaudoje ir / ar 

internete), televizijos, radijo laidas ir reportažus antikorupcijos tema; 

6.3. skatinti konkurso dalyvius ir kitus Lietuvos žiniasklaidos atstovus ne tik aktyviau domėtis 

antikorupcijos tema, bet ir analizuoti, tirti korupcijos reiškinį ir ugdyti visuomenės nepakantumą 

korupcijai; 

6.4. skatinti Lietuvos visuomenę domėtis kova su korupcija. 

III. KONKURSO OBJEKTAS 

7. Konkurso objektas – žurnalistų ir nepriklausomų autorių tiriamosios žurnalistikos 

publikacijos (spaudoje ir / ar internete), televizijos ir radijo laidos bei reportažai antikorupcijos 

tema. 

IV. KONKURSO DALYVIAI 

8. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai, kurių tiriamosios žurnalistikos publikacijas (spaudoje ir 

/ ar internete) ar televizijos, radijo laidas ir / ar reportažus konkursui atrenka Lietuvos žiniasklaidos 

priemonių redakcijos ir nepriklausomi autoriai, kurie savo nuožiūra konkursui atrenka tiriamosios 

žurnalistikos publikacijas (spaudoje ir / ar internete) ar televizijos, radijo laidas ir / ar reportažus. 

Viena redakcija ar nepriklausomas autorius konkursui gali siūlyti iki trij ų tiriamosios žurnalistikos 

publikacijų (spaudoje ir / ar internete) ar televizijos, radijo laidų ir / ar reportažų antikorupcijos 

tema. Publikacijų, laidų ir / ar reportažų ciklas vertinamas kaip vienas darbas. 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

9. Sąjunga ir Asociacija įsipareigoja iki 2010 m. spalio 25 d. informaciją apie konkursą 

paskelbti Lietuvos žiniasklaidoje. Informacija apie konkursą ir konkurso nuostatai taip pat 

skelbiami Sąjungos interneto svetainėje (www.lzs.lt) ir STT interneto svetainėje (www.stt.lt). 

Konkurso nuostatai konkurso dalyvių pageidavimu išsiunčiami elektroniniu paštu arba faksu.  

10. Lietuvos žiniasklaidos priemonių redakcijos iki 2010 m. lapkričio 19 d. praneša apie savo 

žurnalistų dalyvavimą konkurse ir pateikia savo nuožiūra atrinktas tiriamosios žurnalistikos 

publikacijas (spaudoje ir / ar internete) ar televizijos, radijo laidas ir / ar reportažus antikorupcijos 

tema Lietuvos žurnalistų sąjungai Vilniuje, S. Konarskio g. 49, arba elektroniniu paštu: info@lzs.lt . 

Iki nurodytos datos apie savo dalyvavimą taip pat turi pranešti ir pateikti tiriamosios žurnalistikos 

publikacijas (spaudoje ir / ar internete) ar televizijos, radijo laidas ir / ar reportažus ir konkurse 

norintys dalyvauti nepriklausomi autoriai. 
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11. Siunčiant tiriamosios žurnalistikos publikacijas ar televizijos, radijo laidas ir / ar 

reportažus, turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, 

darbovietė ir jos adresas bei nuoroda konkursui. 

12. Už siuntimo metu sugadintas ar dingusias tiriamosios žurnalistikos publikacijas ar 

televizijos, radijo laidas ir / ar reportažus konkurso organizatoriai neatsako. 

13. Konkursui teikiamos tiriamosios žurnalistikos publikacijos (spaudoje ir internete) ar 

televizijos, radijo laidos ir / ar reportažai turi būti viešai paskelbti Lietuvos žiniasklaidoje nuo 2009 

m. lapkričio 23 d. iki 2010 m. lapkričio 18 d. įskaitytinai.  

14. Konkurso organizatoriai turi teisę atsiųstas tiriamosios žurnalistikos publikacijas ar 

televizijos, radijo laidas ir / ar reportažus naudoti šio konkurso nuostatuose numatytais tikslais, 

nemokėdami jų autoriams honorarų. 

VI. KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA 

15. Konkursui pateiktas konkurso dalyvių tiriamosios žurnalistikos publikacijas (spaudoje ir / 

ar internete) ar televizijos, radijo laidas ir / ar reportažus iki 2010 m. gruodžio 3 d. įvertina Sąjungos 

pirmininko ir Asociacijos pirmininko įsakymais patvirtina konkurso vertinimo komisija. Konkurso 

vertinimo komisiją sudaro po du deleguotus atstovus iš Sąjungos, Asociacijos ir STT. Bendru 

konkurso organizatorių sutarimu į komisiją gali būti kviečiami ir nepriklausomi ekspertai 

patariamojo balso teise. 

16. Žiniasklaidos priemonių redakcijų, kurių žurnalistai yra konkurso dalyviai, darbuotojai 

negali būti vertinimo komisijos nariais. 

17. Vertinimo komisijos nariai konkurse dalyvauti negali. 

18. Konkurso vertinimo komisija balsuoja dėl keturių kategorijų: Lietuvos regioninėje miestų 

ir rajonų spaudoje publikuotų straipsnių, Nacionalinėje spaudoje ir interneto tinklalapiuose (ir 

portaluose) publikuotų straipsnių, Televizijos ir Radijo – laidų ir / ar reportažų antikorupcijos tema 

pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų vietų ir trijų specialiųjų nominacijų laimėtojų. Komisija turi teisę 

nenominuoti kokios nors kategorijos laureatų ir skirti nominacijas kita tvarka. 

19. Konkurso laimėtojai nustatomi konkurso vertinimo komisijos balsų dauguma. Konkurso 

vertinimo komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus lemia Komisijos 

pirmininko balsas. Komisijos pirmininkas renkamas pirmajame komisijos posėdyje iš Asociacijos 

arba Sąjungos atstovų. 

20. Dvylikai geriausių konkurso dalyvių ir trijų specialiųjų nominacijų laimėtojams 2010 m. 

gruodžio 9 d. bus įteikti STT įsteigti apdovanojimai ir Sąjungos, Asociacijos bei STT diplomai.  
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VII. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

21. Pagrindiniai konkurso dalyvių tiriamosios žurnalistikos publikacijų (spaudoje ir / ar 

internete) ar televizijos, radijo laidų ir / ar reportažų antikorupcijos tema vertinimo kriterijai:  

21.1. informacijos aktualumas; 

21.2. visuomeninė reikšmė; 

21.3. informacijos šaltinių kokybė ir įvairovė; 

21.4. originalumas ir kūrybiškumas. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Konkurso organizatorių ir konkurso dalyvių ginčai sprendžiami tarpusavio derybų keliu, 

nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

23. Dalyvavimas konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą su visomis konkurso sąlygomis 

ir šiais konkurso nuostatais. 

_______________________________ 

 

 


