LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO KONKURSO „SKAIDRUMĄ KURIAME KARTU“
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2021-10-08 Nr. 2-218
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 6 ir 7 straipsniais,
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdamas į tai, kad
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba yra pagrindinė Lietuvos Respublikos antikorupcinė
teisėsaugos institucija ir rūpinasi visuomenės antikorupcinio sąmoningumo didinimu bei
antikorupciniu švietimu, siekia suteikti mokytojams priemones, padedančias ugdyti mokinių
antikorupcines kompetencijas, skatinti šių priemonių naudojimą ugdymo procese:
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo
konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ nuostatus (pridedama).
2. S k e l b i u šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto
svetainėje.
Direktorius

Žydrūnas Bartkus
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus
2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 2-218

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO KONKURSO „SKAIDRUMĄ KURIAME KARTU“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Antikorupcinio švietimo konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ (toliau – Konkurso)
nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.
2. Konkurso organizatorė – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, koordinatorė
– Lina Kančytė, el. p. lina.kancyte@stt.lt, tel. 8 706 62 739.
3. „Skaidrumą kuriame kartu“ – antikorupcinių žinių ir kūrybinių darbų konkursas, skirtas
9–12 klasių mokiniams, norintiems suprasti, kas yra skaidrumas ir kodėl jis svarbus. Konkurso metu
mokiniai, spręsdami užduotis, susijusias su pilietiškumo ir skaidrumo ugdymu, prisidėdami prie
praktinės-kūrybinės iniciatyvos skaidrumo suvokimo tema, turės galimybę ne tik įgyti žinių, tobulinti
komandinio darbo įgūdžius, bet ir tapti skaidrumo lyderiais Lietuvoje.
4. Konkurso tikslai – ugdyti antikorupcines mokinių nuostatas, skatinti aktyviai domėtis
savo, kaip piliečio, vaidmeniu, valstybės ir pasaulio situacija, suprasti svarbiausius skaidrumo
principus, kurie yra stiprios, teisingumu ir pasitikėjimu grįstos valstybės pagrindas.
II SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo
įstaigų 9–12 klasės.
III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkursas vyksta 2021 m. spalio 25 d. – lapkričio 22 d. Norint dalyvauti konkurse būtina
užregistruoti
klasę,
t.
y.
užpildyti
internete
pateiktą
registracijos
anketą
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registracijosanketa). Anketą užpildo mokytojas. Anketoje
būtina nurodyti kontaktinio asmens (mokytojo ar dėstytojo) vardą, pavardę, kontaktus, mokyklos ir
dalyvaujančios klasės pavadinimą bei patvirtinti, kad su nuostatais susipažinta. Konkurso
organizatoriai su registracijos anketoje nurodytu asmeniu susisieks šiais atvejais: prireikus patikslinti
informaciją, susijusią su atliktomis Konkurso užduotimis, dėl apdovanojimo.
7. Konkurso dalyviai kviečiami atlikti dvi užduotis:
7.1. Konkurso testas – konkurse dalyvaujančios klasės moksleiviai individualiai
išsprendžia Skaidrumo ženklelio svetainėje www.skaidrumozenklelis.lt/ konkurso testą (toliau –
Konkurso testas). Sėkmingai išsprendus Konkurso testą – pelnomas Konkurso ženklelis. Kuo
didesnis klasės mokinių procentas sėkmingai išspręs Konkurso testą, tuo daugiau taškų pelnys klasė.
Kad Konkurso organizatoriai galėtų suskaičiuoti Konkurso testą išsprendusiųjų skaičių ir išrinkti
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geriausiai pasirodžiusias klases bei mokyklą, iki Konkurso pabaigos kontaktinis asmuo turi užpildyti
lentelę, pateiktą 1 priede, nurodyti visų klasės moksleivių skaičių bei Konkurse dalyvavusiųjų ir testą
išsprendusiųjų moksleivių sąrašą. Norėdami geriau pasirodyti per Konkursą, moksleiviai yra
kviečiami spręsti ir kitus šioje svetainėje pateiktus testus.
7.2. Praktinis-kūrybinis darbas – Konkurse dalyvaujanti klasė kartu atlieka praktinįkūrybinį darbą ir pateikia jį organizatoriams iki paskutinės Konkurso dienos, t. y. ne vėliau kaip 2021
m. lapkričio 22 d.
IV SKYRIUS
PRAKTINIO-KŪRYBINIO DARBO REIKALAVIMAI IR PATEIKIMAS
8. Informacija apie klausimus, į kuriuos atsakyti reikia atliekant užduotį: kiekviena
klasė Komisijai pateikia ne daugiau kaip vieną grupinio darbo praktinį-kūrybinį darbą, skatinantį
susimąstyti apie korupcijos žalą, skleisti antikorupcines idėjas, atsakyti į klausimus: Kas yra
sąžiningumas? Ką aš ar mes kartu galime padaryti, kad mūsų bendruomenėje būtų daugiau skaidrumo
ir atsakingumo? Kaip tai pakeistų situaciją?
9. Informacija apie formas, kurias galima pasitelkti: praktinių-kūrybinių darbų atlikimo
formą, techniką ir priemones Konkurso dalyviai pasirenka savarankiškai. Pateikiamų darbų formos
gali būti įvairios, pvz.: piešinys, plakatas, kompiuterinės grafikos kūrinys, vaizdo siužetas, animuotas,
filmuotas ar kombinuotas vaizdo kūrinys, rašinys, laiškas, lankstinukas, reklama, tyrimas ir pan.
10. Informacija apie atsiuntimą vertinimui: klasės praktinį-kūrybinį darbą Komisijai
pateikia klasę į Konkursą užregistravęs mokytojas el. p. moksleiviai@stt.lt. Pateikiant šį darbą būtina
užpildyti ir atsiųsti 1 priede pateiktą lentelę (nurodomi mokyklos, klasės, praktinio-kūrybinio darbo
pavadinimai, praktinio-kūrybinio darbo pagrindinė idėja, mintis). Nesant galimybių darbo atsiųsti
elektroniniu paštu, kontaktinis asmuo turi informuoti apie tai renginio organizatorius ir suderinti kitą
atsiuntimo būdą.
11. Rekomenduojama garso ir vaizdo formato darbus įkelti į platformą „Youtube“ ir
organizatoriams atsiųsti nuorodą. Tekstinius, pieštus ar kitaip sukurtus fizinius kūrinius
rekomenduojama siųsti PDF formatu. Jeigu leidžia galimybės, galima pateikti kokybiškas, kuo geriau
darbą atskleidžiančias nuotraukas, įkeltas į Microsoft Word, PowerPoint arba PDF dokumentą.
V SKYRIUS
KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS
12. Konkurso komisija – Konkurso dalyvių darbus vertina penkių narių komisija, kurią
sudaro Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos nacionalinio transliuotojo LRT,
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos – LiJOT
atstovai. Komisijos pirmininkas išrenkamas paprasta balsų dauguma. Komisijos pirmininkas
atsitiktine tvarka paskirsto vertinti gautus dalyvių testų rezultatus ir praktinius-kūrybinius darbus taip,
kad kiekvienos klasės rezultatus vertintų trys komisijos nariai pagal toliau aprašytą Konkurso
vertinimo sistemą.
13. Konkurso vertinimo sistema:
13.1. Konkurso testo įvertinimas: apskaičiuojamas visų Konkurse dalyvaujančios klasės
mokinių gautų Konkurso ženklelių skaičius. Procentinė šio skaičiaus išraiška (nuo visų klasės
mokinių) paverčiama į konkursinius klasės balus (pvz.: jeigu visi klasės mokiniai gauna po Konkurso
ženklelį, klasei skiriama 100 balų, jeigu pusė klasės mokinių – 50 balų ir t. t.).
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13.2. Praktinio-kūrybinio darbo įvertinimas: kiekvienas Komisijos narys priskirtus
darbus vertina individualiai pagal keturis kriterijus:
13.2.1. Temos atskleidimas.
13.2.2. Vartojamų faktų ir argumentų įtaigumas, pagrįstumas.
13.2.3. Idėjos originalumas.
13.2.4. Galimybės pakeisti situaciją, padidinti visuomenės skaidrumą.
14. Darbai vertinami pagal kiekvieną kriterijų – nuo 0 iki 10 balų. Visų trijų Komisijos narių
klasei skirti balai sumuojami. Už šios užduoties atlikimą kiekviena klasė gali pelnyti iki 120 balų (2
priedas).
15. Konkurso dalyviams surinkus vienodą galutinį abiejų užduočių įvertinimo balų skaičių,
sprendimą dėl nugalėtojo pripažinimo Komisija priima paprasta balsų dauguma.
VI SKYRIUS
KONKURSO APDOVANOJIMAI
16. Konkurso apdovanojimai – kiekviena Konkurse dalyvavusi klasė gali pelnyti vieną iš
šių nominacijų:
16.1. Skaidrumo lyderė – klasė, kurios Konkurso testo ir praktinio-kūrybinio darbo balų
suma didžiausia.
16.2. Skaidrumo skleidėja – klasė, kurios praktinį-kūrybinį darbą Komisija įvertino
aukščiausiais balais. Jei daugiausia šios užduoties balų surinkusi klasė nugalėjo nominacijoje
„Skaidrumo lyderė“, tuomet „Skaidrumo skleidėjos“ nominaciją laimi antrą didžiausią balą surinkusi
klasė.
16.3. Specialųjį Konkurso prizą – Skaidrumo bendruomenė – gali pelnyti mokykla, kuriai
Konkurse atstovavo didžiausias mokinių skaičius.
17. Nominacijas pelniusioms klasėms bus įteikti laimėjimą patvirtinantys diplomai bei
prizai:
17.1. Skaidrumo lyderės nominaciją pelniusi klasė laimės ekskursiją, kurios metu susitiks
ir turės galimybę aptarti skaidrumo stiprinimą šalyje su Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos
atstovais, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro komanda ir
Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovybe. Per ekskursiją nugalėtojai apsilankys Lietuvos Respublikos
Prezidento rūmuose, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centre ir
Specialiųjų tyrimų tarnyboje.
17.2. Skaidrumo skleidėjos nominaciją pelniusi klasė laimės ekskursiją, kurios metu
susitiks ir turės galimybę aptarti skaidrumo stiprinimą šalyje su Lietuvos nacionalinio transliuotojo
LRT žurnalistais bei Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovybe. Per ekskursiją nugalėtojai apsilankys
LRT būstinėje ir Specialiųjų tyrimų tarnyboje.
17.3. Skaidrumo bendruomenės nominaciją pelniusi mokykla laimės susitikimą su
Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos atstovais ir kitais žinomais, pilietiškumą skatinančiais,
visuomenės atstovais, kurie atvyks į nominaciją pelniusią mokyklą.
17.4. Kiekvienai Konkurse dalyvavusiai klasei bus įteiktas Specialiųjų tyrimų tarnybos
vadovybės padėkos raštas, o kiekvienam dalyviui – Konkurso ženklelis.
17.5. Ekskursijų ir susitikimų datos suderinamos atsižvelgiant į nugalėtojų ir juos priimančių
organizacijų galimybes, tačiau turi įvykti ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos (2022 m. birželio
15 d.). Konkurso organizatoriai finansuoja kelionės į ekskursijos vietas transporto išlaidas bei
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suderina susitikimų detales.
17.6. Nominaciją pelniusios klasės pageidavimu arba esant nenumatytoms (force majeure)
aplinkybėms, konkurso nugalėtojams vietoj ekskursijų gali būti organizuojami nuotoliniai susitikimai
su 17.1, 17.2, 17.3 papunkčiuose numatytų institucijų ar organizacijų atstovais.
VII SKYRIUS
AUTORIŲ TEISĖS
18. Pateikdami praktinį-kūrybinį darbą Konkurso dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio
originalumą. Atliekant praktinį-kūrybinį darbą, kitų autorių ir gretutinių teisių subjektų garso ir (ar)
vaizdo kūriniai gali būti naudojami laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo.
19. Pateikdami praktinį-kūrybinį darbą Konkurso dalyviai suteikia teisę Konkurso
organizatoriui neatlygintinai naudoti jų praktinius-kūrybinius darbus Konkurso populiarinimo ir
viešinimo tikslais, įskaitant praktinių-kūrybinių darbų publikavimą interneto erdvėje.
20. Praktiniai-kūrybiniai darbai publikuojami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo reikalavimus.
VIII SKYRIUS
PATVIRTINIMAS IR SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
21. Mokytojai, užpildydami registracijos anketą, bei mokiniai, prisijungdami prie svetainės
www.skaidrumozenklelis.lt/ ir spręsdami Konkurso testą, išreiškia sutikimą dėl jų asmens duomenų
tvarkymo Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ organizavimo, Konkurso dalyvių vertinimo ir
apdovanojimo tikslais.
22. Mokytojas, užpildydamas šių Nuostatų 1 priedą, patvirtina, kad 1 priedo lentelėje yra
pateikti tik tų mokinių asmens duomenys, kurie išreiškė sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis
Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ organizavimo, Konkurso dalyvių vertinimo ir apdovanojimo
tikslais.
23. Konkurso organizatorius asmens duomenis, pateiktus pildant Konkurso registracijos
anketą ir 1 priedą, Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ organizavimo, Konkurso dalyvių vertinimo
ir apdovanojimo tikslais, saugos iki Nuostatų 17.5 punkte numatytos vėliausios laimėto prizo gavimo
datos. Suėjus Nuostatų 17.5 punkte numatytam terminui, Konkurso registracijos anketoje ir 1 priede
pateikti asmens duomenys bus sunaikinti.
24. www.skaidrumozenklelis.lt registracijos ir paskyrų duomenys tvarkomi ir saugomi
laikantis www.skaidrumozenklelis.lt privatumo nuostatų, paskelbtų www.skaidrumozenklelis.lt.
25. Konkurso dalyviai ir mokytojai turi teisę 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nustatytomis sąlygomis susipažinti su savo asmens
duomenimis, prašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs ir (arba) papildyti neišsamūs jų asmens duomenys,
prašyti ištrinti jų asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą kreipdamiesi į Konkurso organizatorių
el. p. moksleiviai@stt.lt.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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26. Registruodamiesi dalyvauti Konkurse dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų
sąlygomis:
26.1. Mokykla užtikrina, kad moksleiviai, ketinantys dalyvauti Konkurse, būtų informuoti
apie tai, jog Konkurso apdovanojimų renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas, o nuotraukos ir
filmuota medžiaga bus skelbiama viešai STT interneto svetainėje ir STT socialinių tinkų „Facebook“
ir „Instagram“ paskyrose. Mokykla užtikrina, kad moksleivių, dalyvaujančių Konkurso
apdovanojimų renginyje, tėvai (ar globėjai) būtų išreiškę sutikimą dėl jų vaikų filmavimo ir
fotografavimo Konkurso apdovanojimų renginio metu, taip pat nuotraukų ir filmuotos medžiagos
viešo skelbimo STT interneto svetainėje ir STT socialinių tinkų „Facebook“ ir „Instagram“
paskyrose, bei užtikrina, kad Konkurso dalyviai (bei jų tėvai ar globėjai) būtų informuoti, kad
Konkurso organizatorius neturės galimybės užtikrinti, jog neišreiškę minėto sutikimo asmenys,
atvykę į apdovanojimo ceremoniją, nebūtų filmuojami ar fotografuojami.
26.2. Konkurso organizatorius turi teisę Konkurso metu keisti ir pildyti šiuos nuostatus, apie
tai informuodamas konkurso dalyvius Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje ir šio
Konkurso „Facebook“ platformoje.
26.3. Nesusirinkus minimaliam Konkurso dalyvių skaičiui (5 klasėms), Konkursas laikomas
neįvykusiu.
27. Konkurso partneriai: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo
centras, Lietuvos nacionalinis transliuotojas LRT, „Transparency International“ Lietuvos skyrius,
Lietuvos jaunimo organizacijos taryba – LiJOT, Lietuvos moksleivių sąjunga.
__________________
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Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ nuostatų
1 priedas
Maloniai prašome kartu su praktiniu-kūrybiniu darbu el. paštu moksleiviai@stt.lt pateikti
užpildytą informacinę lentelę (pildo dalyvaujanti komanda):
1. Mokyklos pavadinimas
2. Klasės pavadinimas
3. Praktinio-kūrybinio darbo
pavadinimas
4. Praktinio-kūrybinio darbo
pagrindinė idėja, mintis
5. Klasės mokinių skaičius
(kiek iš viso klasėje mokosi
mokinių)
6. Konkurse dalyvavusios komandos (vardas ir pavardė)
sąrašas
1. ...
(įrašyti visus klasės mokinius, kurie
2. ...
išsprendė Konkurso testą)
3. ...
7. Kontaktinio asmens elektroninio
pašto adresas (šiuo el. paštu bus
patvirtintas
praktinio-kūrybinio
darbo gavimas ar bendraujama dėl
atsiuntimo būdo)
Patvirtinimas ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo:
Esu informuotas, kad mokytojai, užpildydami Anketą, bei mokiniai, prisijungdami prie
svetainės www.skaidrumozenklelis.lt/ ir spręsdami Konkurso testą, išreiškia sutikimą dėl jų asmens
duomenų tvarkymo Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ organizavimo, Konkurso dalyvių
vertinimo ir apdovanojimo tikslais.
Patvirtinu, kad 1 priedo lentelėje yra pateikti tik tų mokinių asmens duomenys, kurie išreiškė
sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ organizavimo,
Konkurso dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tikslais.
Patvirtinu, kad susipažinau su Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ nuostatais bei su jais
supažindinau mokinius, kurių duomenys pateikti šių Nuostatų 1 priedo lentelėje.
____________________________________
(vardas ir pavardė)
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Konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ nuostatų
2 priedas
PRAKRINIO-KŪRYBINIO DARBO KOMISIJOS VERTINIMO LENTELĖ
(pildo Konkurso komisija)
Praktinis-kūrybinis darbas
Komisijos narys
(vardas ir pavardė)

Temos
atskleidimas
(0–10 balų)

Faktų įtaigumas,
pagrįstumas
(0–10 balų)

Idėjos
originalumas
(0–10 balų)

1.
2.
3.
Iš viso balų

____________________

Galimybės
pakeisti
situaciją
(0–10 balų)

Bendras balų
skaičius

