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 PIEŠINIŲ KONKURSAS „Korupcija vaiko akimis“  
                                                                NUOSTATAI 
 
                                                                     Tauragė 
                                                                     2015 m. 

             

                   Tema. „Korupcija vaiko akimis“. 

         Organizatoriai. Tauragės rajono savivaldybės meras, Tauragės rajono savivaldybės 

Antikorupcinė komisija, Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. 

           Tikslas. Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9 -ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė 

antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai 

kelią. Tą dieną įvairiuose pasaulio šalyse rengiamos demonstracijos, diskusijos apie verslo įmonių, 

privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus. Įvairių šalių televizijos, taip pat ir Lietuvos, 

transliuoja dokumentinius filmus, laidas šia tema. Tarptautinę antikorupcijos dieną iniciavo ir 

paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9 -oji paskirta todėl, kad šią dieną 2003 m. Meridoje 

(Meksika) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. 

Jos metu pasirašyta Jungtinių Tautų konvecija prieš korupciją. Lietuvos respublikos vardu šį 

dokumentą pasirašė teisingumo ministras. 

      Pritardami idėjai, kad antikorupcinės iniciatyvos turi kilti iš visuomenės, kviečiame Jus 

dalyvauti piešinių konkurse ir tuo prisidėti aiškinant, jaunimo tarpe, korupcijos žalos supratimą. 

Jaunuoliai turi jau dabar suprasti, kad korupcija blogas reiškinys iškreipiantis šalies ekonomiką ir 

visuomenės bendravimo nustatytas normas. 

                    Dalyviai. Tauragės rajono  mokyklų 7-8 klasių ir 9-10 klasių moksleiviai. 

      Konkurso sąlygos. Piešimo darbai atliekami A3 formate, atlikimo technika 

nereglamentuojama. Piešinių konkursas vyks dviem etapais: 

            Pirmas etapas -  Mokykla atrenka po tris geriausius piešinius 7-8 kl. ir 9-10 kl. grupėje.  Iki 

2015 m. gruodžio 2 d. atrinkti mokinių piešiniai mokyklose pristatomi į  Pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centrą.  

          Antras etapas -  2015 m. gruodžio 3 d. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, direktorės 

sudaryta komisija iš 5 narių, atrenka po tris geriausius piešinius grupėse ir nustato pirmą, antrą, 

trečią vietas grupėse. 

       Konkursui pristatyti mokinių piešiniai bus eksponuojami Tauragės rajono savivaldybės 

Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos  
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pastatuose.  

        Apdovanojimai. 2015 m. gruodžio 9 d. 14.00 val. Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos mažojoje salėje. Už prizines vietas grupėse moksleiviai nugalėtojai bus apdovanoti 

diplomais ir atminimo dovanėlėmis, taip pat bus apdovanojami mokinius rengę mokytojai. 

Nugalėtojų piešiniai bus skelbiami Tauragės rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje. 
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TAURAGĖS RAJONO 11-12 KLASIŲ MOKINIŲ RAŠINIŲ KONKURSO 

„KAIP KOVOČIAU SU KORUPCIJA“ 

SĄLYGOS  

Tauragė 

2015 m. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  Rašinio konkurso „Kaip kovočiau su korupcija“ (toliau – Konkursas) sąlygos 

reglamentuoja reikalavimus renginio dalyviams, konkurso eigą, darbų vertinimo tvarką.  

     II. TIKSLAS                                      

             Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9 -ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos 

diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. Tą 

dieną įvairiuose pasaulio šalyse rengiamos demonstracijos, diskusijos apie verslo įmonių, privačių 

asmenų teises bei korupcijos atvejus. Įvairių šalių televizijos, taip pat ir Lietuvos, transliuoja 

dokumentinius filmus, laidas šia tema. Tarptautinę antikorupcijos dieną iniciavo ir paskelbė 

Jungtinės Tautos. Gruodžio 9 -oji paskirta todėl, kad šią dieną 2003 m. Meridoje (Meksika) įvyko 

aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu pasirašyta 

Jungtinių Tautų konvecija prieš korupciją. Lietuvos respublikos vardu šį dokumentą pasirašė 

teisingumo ministras. 

        Pritardami idėjai, kad antikorupcinės iniciatyvos turi kilti iš visuomenės, kviečiame Jus 

dalyvauti rašinio konkurse ir tuo prisidėti aiškinant, jaunimo tarpe, korupcijos žalos supratimą. 

Jaunuoliai turi jau dabar suprasti, kad korupcija blogas reiškinys iškreipiantis šalies ekonomiką ir 

visuomenės bendravimo nustatytas normas.                                         

III. ORGANIZATORIAI 

             Konkursą organizuoja Tauragės rajono savivaldybės administracija ir Pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centras. 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

        Konkurse dalyvauti gali 11-12 klasių mokiniai. Jie sudaro vieną koncentrą. Konkursui 

teikiamo rašinio autoriumi gali būti ne daugiau kaip vienas mokinys. Pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centrui mokinio rašinį pristato mokytoja. 

               1. Rašinys pateikiamas A4 formate.  

               2. Rašoma ”Times Rom (12) šriftu.  
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               3. Rašinio apimtis nuo 400 iki 500 žodžių. 

               4. Rašinys susegamas į segtuvėlį permatomu viršeliu. 

            5. Tituliniame lape užpildoma metrika: temos pavadinimas, mokinio(-ės) vardas, pavardė, 

klasė, mokyklos pavadinimas, mokinį(-nę) rengusio mokytojo vardas, pavardė. 

V.RAŠINIŲ VERTINIMAS                                                                                                                               

               P i r m a s  e t a p a s – Mokykla atrenka 3 geriausius piešinius ir iki 2015 m. gruodžio 2 d. 

pristato į Pagalbos mokytojui ir mokiniui centrą metodininkei Rūtai Kiaulakienei. 

             A n t r a s  e t a p a s -  Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorės įsakymu sudaryta 

komisija 2015 m. gruodžio 3 d. atrenka tris geriausius rašinius ir nustato kuris rašinys užėmė pirmą, 

antrą, trečią vietas. 

VI. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

          Mokinių nugalėtojų apdovanijimas įvyks 2015 m. gruodžio 9 d. 14.00 val. Tauragės rajono 

savivaldybės administracijos mažojoje salėje. Nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminismo 

dovanėlėmis, taip pat bus apdovanojami mokinius nugalėtojus rengę mokytojai. 
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