PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos pirmininko 2017 m. rugpjūčio 17 d.
įsakymu Nr. 2V-31
FILMUKŲ APIE KONKURENCIJĄ KONKURSO
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) kartu su
Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir „Skalvijos“ kino akademija skelbia filmukų apie
konkurenciją konkursą (toliau – Konkursas).
II. KONKURSO TEMA
2. Konkurencija ir jos teikiama nauda.
III. KONKURSO TIKSLAI
3. Konkurso tikslai:
3.1. ugdyti visuomenės gebėjimą suvokti konkurencijos svarbą, veiksmingos konkurencijos
teikiamą naudą, netoleruoti konkurencijos pažeidimų;
3.2. plėtoti konkurencijos kultūrą;
3.3. didinti informacijos apie konkurenciją, kaip vieną Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
Europos Sąjungos puoselėjamų vertybių, sklaidą.
IV. DALYVIAI
3. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus ir lyties asmenys.
5. Konkurse negali dalyvauti Konkurencijos tarybos darbuotojai, Konkurso vertinimo
komisijos nariai ir jų šeimų nariai.
V. KONKURSO SĄLYGOS
6. Konkurso trukmė: 2017 m. rugpjūčio 17 d. – spalio 10 d.
7. Konkurso etapai:
7.1. parengiamasis etapas:
7.1.1. kvietimas dalyvauti Konkurse ir Konkurso nuostatai viešai skelbiami Konkurencijos
tarybos svetainėje www.kt.gov.lt, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje svetainėje
www.europa.eu/lietuva ir „Skalvijos“ kino akademijos svetainėje www.skalvijosakademija.lt,
socialiniuose tinkluose „LinkedIn“, „Facebook“;
7.1.2. vertinimo komisijos sudarymas ir viešas paskelbimas;
7.2. pagrindinis etapas:
7.2.1. filmuko kūrimas;
7.2.2. sukurto filmuko pateikimas;
7.2.3. filmukų vertinimas;
7.2.4. Konkurso rezultatų apibendrinimas;
7.3. baigiamasis etapas:
7.3.1. Konkurso rezultatų skelbimas;
7.3.2. trijų geriausių filmukų autorių apdovanojimas;
7.3.3. geriausių filmukų viešinimas, pristatymas visuomenei.
8. Konkursui teikiamo filmuko reikalavimai:
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8.1. filmukas turi atspindėti Konkurso temą;
8.2. filmuko trukmė – iki 1 min.;
8.3. filmukų autoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo nuostatų. Konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris negali būti kitų asmenų sukurtų
filmukų plagiatas ar kopija;
8.4. jeigu filmukas yra įgarsintas arba jame pateiktas tekstas lietuvių kalba, jis turi būti
skelbiamas laikantis lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros taisyklių;
8.5. jeigu filmuke naudojama užsienio kalba, tekstas turi būti išverstas ir įgarsintas į lietuvių
kalbą arba pateiktas subtitruose;
8.6. filmukas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo fiksavimo priemones, animaciją,
kompiuterinę grafiką;
8.7. filmuke negali būti naudojama žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija
turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
9. Filmuko pateikimas:
9.1. dalyvis kartu su filmuku turi pateikti užpildytą dalyvio registracijos anketą (žr. Priedas
Nr. 1);
9.2. filmukas Konkursui turi būti pateiktas mp4, avi arba mov formatu iki 2017 m. rugsėjo
28 d. ir kartu su dalyvio anketa atsiųstas el. paštu contacts@kt.gov.lt, naudojant „Wetransfer“ arba
kitas interneto failų perdavimo platformas. Pateiktas pavėluotai arba neatitinkantis Konkurso
nuostatų filmukas nebus vertinamas;
9.3. Konkurso dalyvis gali pateikti vieną filmuką;
9.4. autorius, pateikdamas filmuką Konkursui, sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis.
10. Vertinimas:
10.1. Konkurencijos taryba, gavusi konkurso nuostatus atitinkančius filmukus, rugsėjo 29 d.
patalpins juos oficialiame Konkurencijos tarybos „Youtube“ kanale ir skelbs „Facebook“ profilyje
„Su konkurencija po Lietuvą“. Nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 3 d. už patinkantį filmuką bus galima
balsuoti spaudžiant „Patinka“;
10.2 filmukus vertins vertinimo komisija, sudaryta iš Konkurencijos tarybos, Europos
Komisijos atstovybės Lietuvoje, „Skalvijos“ kino akademijos atstovų ir nepriklausomų ekspertų.
Vertinimo komisijos nariai įsipareigoja objektyviai įvertinti gautus filmukus;
10.3. vertinimo komisijos nariai 2017 m. spalio 4 d. kiekvieną filmuką įvertins balais nuo 1
(mažiausiai) iki 5 (daugiausia) pagal žemiau nurodytus vertinimo kriterijus, išskyrus 10.4.5
papunktį. Visų komisijos narių vertinimai, skirti atskiriems filmukams, bus sudedami ir padalijami
iš komisijos narių skaičiaus. Komisijos skirtų balų vidurkis sudarys 50 % galutinio filmuko
vertinimo. Vertinimo komisijos sprendimas bus protokoluojamas.
10.4. filmuko vertinimo kriterijai:
10.4.1. atitikimas Konkurso temai ir tikslams;
10.4.2. originalumas;
10.4.3. kūrybiškumas;
10.4.4. aktualumas;
10.4.5. surinktų „Patinka“ skaičius socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Su konkurencija
po Lietuvą“.
10.5. daugiausia „Patinka“ surinkęs filmukas gaus 5 balus. Likę filmukai bus įvertinti
atitinkamai proporcingai mažesniais balais, atsižvelgiant į surinktų „Patinka“ skaičių. Balai, skirti
už „Facebook“ paskyros lankytojų balsus, sudarys 50 % galutinio filmuko vertinimo.
10.6. galutinį balą sudaro komisijos ir už „Facebook“ balsavimą gautų balų suma;
10.7. galutinis balas apvalinamas dešimtųjų tikslumu;
10.8. jeigu filmukai bus įvertinti vienodu balų skaičiumi, papildomą balą gaus anksčiausiai
filmuką atsiuntęs Konkurso dalyvis.
11. Filmukai, neatitinkantys Konkurso nuostatų reikalavimų, bus atmetami vertinimo
komisijos sprendimu.
12. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

3
13. Konkurso rezultatai skelbiami 2017 m. spalio 10 d. Konkurso laimėtojai informuojami
elektroniniu laišku iki 2017 m. spalio 6 d. imtinai.
14. Apdovanojimas:
14.1. I, II, III vietų laimėtojai apdovanojami padėkos raštais ir prizais:
14.1.1. I vietos laimėtojui skiriama pažintinė kelionė į Europos Sąjungos institucijas
Briuselyje vienam asmeniui;
14.1.2. II vietos laimėtojui skiriamas planšetinis kompiuteris;
14.1.3. III vietos laimėtojui skiriamas metinis kino teatro abonementas dviem asmenims
(papildomas sąlygas nustato kino teatro administracija).
14.2. Konkurso laimėtojai bus viešai paskelbti ir apdovanoti 2017 m. spalio 10 d. I, II, III
vietų filmukai bus skelbiami oficialiame Konkurencijos tarybos „Youtube“ kanale, „LinkedIn“ ir
„Facebook“ paskyrose, rodomi per įvairius Konkurencijos tarybos renginius.
VI. ORGANIZATORIUS
15. Konkurso organizatorius – Konkurencijos taryba. Ji steigia II ir III vietų nugalėtojų
prizus, rūpinasi informacijos apie Konkursą sklaida, vykdo su Konkursu susijusias organizacines
funkcijas. Konkurencijos taryba įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, kuriais apmokestinami II ir
III vietų nugalėtojų prizai, teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Konkurso organizatoriaus partneriai:
16.1. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Ji steigia pirmos vietos nugalėtojo prizą ir
rūpinasi informacijos apie Konkursą sklaida. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje įsipareigoja
sumokėti visus mokesčius, kuriais apmokestinamas I vietos prizas, teisės aktų nustatyta tvarka;
16.2. „Skalvijos“ kino akademija. Ji rūpinasi informacijos apie Konkursą sklaida.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Konkurso organizatorius ir jo partneriai pasilieka teisę naudoti filmukus
nekomerciniais tikslais, nemokėdami autorinių honorarų.
18. Konkurso organizatorius turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus.
19. Kilus klausimų, Konkurso dalyviai gali kreiptis į asmenį, atsakingą už Konkursą:
Rita Karpuvienė, el. paštas rita.karpuviene@kt.gov.lt, tel. 85 261 5170.
______________________________
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Filmukų apie konkurenciją
konkurso nuostatų priedas Nr. 1
FILMUKŲ APIE KONKURENCIJĄ KONKURSO DALYVIO REGISTRACIJOS
ANKETA
Filmuko autoriaus kontaktai:
vardas, pavardė, telefonas, el.
pašto adresas
Miestas
Filmuko pavadinimas
Filmuko trukmė
Trumpas filmuko aprašymas

