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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) organizuoja 

konkursą (toliau – Konkursas). 

1.2. Konkurso partneris – Joniškio rajono švietimo centras (toliau – Partneris). 

1.3. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Joniškio rajono savivaldybės gyventojų sveikos 

gyvensenos ugdymo 2021 metų programą.  

1.4. Konkursas finansuojamas 2021 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

1.5. Konkursas skirtas piktybinių navikų prevencinių (profilaktinių) programų viešinimui 

pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir taip paskatinant rajono gyventojus daugiau dėmesio skirti ligų 

profilaktikai bei ankstyvai ligų diagnostikai. Svarbu didinti rajono gyventojų informuotumą, kad  

prevencinėmis programomis pasinaudotų kuo daugiau tikslinės populiacijos asmenų – prevencinės 

patikros būna efektyvios tik tada, kai jose dalyvauja apie 80 proc. per tam tikrą laikotarpį numatytų 

patikrinti tikslinės amžiaus grupės žmonių. 

1.6. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso tikslą, reikalavimus 

Konkurso dalyviams, Konkurso organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei viešinimo tvarką. 

1.7. Konkurso tikslas –  piktybinių navikų prevencinių (profilaktinių) programų viešinimas, 

siekiant aktyvesnio tikslinių grupių asmenų dalyvavimo vėžio prevencinėse programose. 

 

II. KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS 

2.1. Informuoti Konkurso dalyvius apie konkurso taisykles per atsakingus asmenis. 

2.2. Parengti „Vėžys įspėja: būk atsakingas, spėk laiku“ konkurso vertinimo sistemą. 

2.3. Įkelti pateiktus vaizdo klipus į internetinį puslapį https://vsbjoniskis.lt/. 

2.4. Skirti prizus nugalėtojams, sukūrusiems geriausius vaizdo klipus. 

2.5. Informuoti prizų laimėtojus apie laimėjimą ne vėliaus kaip per 10 darbo dienų nuo laimėjimo 

fakto paaiškėjimo dienos. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

3.1. Konkurse kviečiami dalyvauti Joniškio rajono mokyklų 8–12 klasių mokiniai. 

3.2. Konkurse galima dalyvauti ir individualiai, ir subūrus komandą. 

3.3. Vienas asmuo ar komanda Konkursui gali pateikti vieną vaizdo klipą. 

 

 

https://vsbjoniskis.lt/


IV. KONKURSO SĄLYGOS 

4.1. Konkursui pateiktas vaizdo klipas turi atitikti Konkurso „Vėžys įspėja: būk atsakingas, spėk 

laiku“ tikslą. 

4.2. Vaizdo klipo trukmė – iki 2 min. 

4.3. Vartojami žodžiai, subtitrų tekstas turi atitikti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos 

kultūros taisykles. 

4.4. Vaizdo klipe negali būti naudojama žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija 

turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

4.5. Pateikiant vaizdo klipą svarbu nurodyti atstovaujamą mokyklą ir asmens ar komandos 

atstovo kontaktus (vardas, pavardė, elektroninis paštas ir telefono numeris). 

4.6. Kilus klausimams dėl konkurso sąlygų, informacija teikiama tel. (8 426) 620537 arba  

el. p. sveikatos.biuras@vsbjoniskis.lt  

 

V. KONKURSO EIGA 

5.1. Lapkričio 11 d. Konkurso Partneris perduoda Biuro parengtą informaciją apie Konkursą 

Joniškio rajono mokykloms. 

5.2. Iki lapkričio 30 d. Joniškio rajono mokyklų klasės atsiunčia sukurtą vaizdo klipą el. paštų p. 

sveikatos.biuras@vsbjoniskis.lt, naudojant didelių failų persiuntimo internetinius įrankius (pvz.: 

https://wetransfer.com/, Google Drive, Dropbox), siekdami išlaikyti geriausią galimą vaizdo įrašo 

kokybę. 

5.3. Iki gruodžio 6 d. Biuras patalpina Konkurse dalyvaujančius vaizdo klipus į Joniškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetinę svetainę https://vsbjoniskis.lt/ 

5.4.  Nuo gruodžio 6 d. iki gruodžio 17 d. kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali balsuoti 

už bet kurį interneto svetainėje paskelbtą patikusį vaizdo klipą, pasidalindamas aktyvia nuoroda ir 

paspausdamas „Patinka“. 

5.5. Gruodžio 21 d.  paskelbiami nugalėtojai. 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

6.1. Konkurso darbus vertina sudaryta Konkurso komisija ir Joniškio rajono visuomenė.  

6.2. Konkurso komisijos vertinimo kriterijai: 

 video klipo atitikimas Konkurso tikslui; 

 pateiktos minties išdėstymo logiškumas ir atitikimas faktams; 

 originalumas ir kūrybiškumas; 

 video klipo emocinis įspūdis – vertinamas įtaigumas ir poveikis visuomenei; 

 video klipo vaizdo kokybė bei raiška. 

6.3. Komisija darbus vertina 10 balų skalėje (10 – visiškai atitinka kriterijus, 1 – visiškai 

neatitinka kriterijų). 

6.4. Visuomenės vertinimas sudarytas iš vaizdo klipų pasidalinimų ir surinktų aktyvių nuorodų 

„Patinka“. Už kiekvieną pasidalinimą ir kiekvieną aktyvią nuorodą „Patinka“ skaičiuojant po 1 balą. 

6.5. Konkurso komisijos ir visuomenės vertinimo balai sumuojami. 

6.6. Daugiausiai balų surinkę vaizdo klipai paskelbimai nugalėtojais ir gauna prizus. 

6.7. Konkurse yra trys prizinės vietos. 
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VII. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS, VAIZDO KLIPŲ VIEŠINIMAS 

7.1. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami organizatorių prizais: 

I vieta  – 450,00 Eur vertės dovanų kuponas sveikatingumo ir poilsio veiklai. 

II vieta  – 350,00 Eur vertės dovanų kuponas sveikatingumo ir poilsio veiklai. 

III vieta  – 300,00 Eur vertės dovanų kuponas sveikatingumo ir poilsio veiklai. 

7.2. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami Joniškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje https://vsbjoniskis.lt/. 

7.3. Nugalėtojų vaizdo klipai viešinami Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

ir Joniškio rajono švietimo centro interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose. 

 

VIII. AUTORIŲ TEISĖS 

8.1. Konkurso dalyviai, pateikdami vaizdo klipą, prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą. 

8.2. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaido klipe naudojamų muzikinių 

kūrinių autorių teisių. 

8.3. Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises Konkurso vaizdo organizatoriui neatlygintinai 

naudoti jų kūrinius viešinimo tikslais, įskaitant Konkurso vaizdo klipų publikavimą internetinėje 

erdvėje. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9.1. Dalyvavimas Konkurse dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir jų 

pakeitimu. 

9.2. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl pateiktoje vaizdo medžiagoje matomų 

nepilnamečių atvaizdų. 

9.3. Konkurso „Vėžys įspėja: būk atsakingas, spėk laiku“ informacijos pagrindinis sklaidos 

šaltinis – Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro svetainė (https://vsbjoniskis.lt/). 
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