
 

KŪRYBINIO KOMIKSŲ KONKURSO 

„KURIAME SAUGŲ INTERNETĄ KARTU“ 

NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Komiksų konkurso „Kuriame saugų internetą kartu“ (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir 

apdovanojimo tvarką. 

1.2. Konkursą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra, Saugesnio interneto projekto („Safer 

Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“) vykdytoja Lietuvoje. 

1.3. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt ir 

https://www.facebook.com/draugiskas.internetas. 

 

2. KONKURSO TIKSLAI 

 

2.1. Skatinti Lietuvos mokyklų susidomėjimą Saugesnio interneto projektu ir atkreipti dėmesį į 

vaikų apsaugą nuo pavojų, tykančių virtualiojoje erdvėje.  

2.2. Skatinti mokinius kūrybiškai perteikti savo nuomonę, požiūrį į saugų elgesį internete. 

 

3. KONKURSO DALYVIAI 

 

3.1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų 12–18 m. amžiaus mokiniai. 

Konkursas vyksta visoje Lietuvoje. Konkursiniai darbai bus vertinami dviejose amžiaus 

grupėse: 12–15 m. ir 16–18 m. 

 

4. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

 

4.1. Konkurse mokiniai kviečiami sukurti komiksą, kuris atspindėtų 2021 m. Saugesnio interneto 

dienos šūkį: „Kuriame saugų inernetą kartu“. Mokiniai, dalyvaujantys konkurse, užpildo 

dalyvio anketą (1 priedas) ir pateikia elektroniniu paštu: regina.zukiene@nsa.smm.lt. 

4.2.Konkursiniai darbai (komiksai), kurių failo dydis nesiekia 15 MB, siunčiami el. pašto 

adresu regina.zukiene@nsa.smm.lt. Didesnės apimties darbai įkeliami į failų perdavimo 

sistemą ir anksčiau nurodytu el. pašto adresu yra atsiunčiama nuoroda. 

4.3. Siunčiant el. laišką, laiško temos eilutėje reikia nurodyti: „komiksų konkursui + švietimo 

įstaigos pavadinimas“. 

4.4. Komikso apimtis – nuo 6 iki 12 komikso kadrų. 
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4.5. Komiksas gali būti pieštas, fotografuotas arba sukurtas specializuotomis taikomosiomis 

kompiuterio programomis. 

4.6. Komiksuose negali būti atvaizduota žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, 

fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi informacija – neigiamą poveikį 

nepilnamečiams daranti informacija, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje.  

4.7. Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą, neprieštarauja, kad komiksas neatlygintinai būtų 

rodomas viešuose projekto „Saugesnis internetas“ renginiuose, publikuojamas projekto 

svetainėje www.draugiskasinternetas.lt ir https://www.facebook.com/draugiskas.internetas. 

 

5. DALYVAVIMO TVARKA IR TERMINAI 

 

5.1. Norintys dalyvauti ir galintys įvykdyti 4 punkte nurodytas sąlygas konkurso dalyviai turi 

atsiųsti užpildytą dalyvio anketą ir konkursinį darbą (ar internetinę nuorodą) el. paštu 

regina.zukiene@nsa.smm.lt iki 2021 m. spalio 22d. 17 val.  

 

6. VERTINIMAS 

 

6.1. Konkursiniai darbai bus vertinami dviejose amžiaus grupėse: 

6.1.1. 12–15 metų; 

6.1.2. 16–18 metų. 

6.2. Konkursiniai darbai pagal amžiaus grupes bus skirstomi vadovaujantis konkursui pateikta 

dalyvio anketa, kurioje nurodomas komikso autoriaus vardas, pavardė ir amžius.  

6.3. Konkursiniai darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

6.3.1. Komiksai turi atspindėti ir atskleisti šių metų Saugesnio interneto dienos šūkį „Kuriame 

saugų internetą kartu“. 

6.3.2. Komiksų pasakojimas turi būti aiškus ir logiškas. 

6.3.3. Komiksų kalba turi būti mandagi. 

6.3.4. Komiksuose turi būti gerbiamos kito žmogaus teisės. 

6.3.5. Komiksuose neturi būti rašybos ir skyrybos klaidų.  

6.3.6. Komiksų meniškumas, originalumas. 

6.4. Konkursui pateiktus darbus vertina Saugesnio interneto projekto („Safer Internet Centre 

Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“) vykdytojų sudaryta komisija. Vertinimo komisijos 

sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami. 

6.5. Konkurso organizatoriai turi teisę nevertinti komiksų, jei jie plagijuoti, neatitinka nuostatų ar 

formato reikalavimų, jei konkursiniai darbai pateikti be informacijos apie jų kūrėjus. 

6.6. Konkurse apdovanojami I, II ir III vietos laimėtojai abiejose amžiaus grupėse. 

6.7. Komiksai vertinami ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 22 d. 

6.8. Laimėtojai skelbiami 2021 m. gruodžio 1 dieną. Informacija apie rezultatus skelbiama 

interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt. Apie laimėjimą konkurso nugalėtojai 

informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, kuris nurodytas anketoje. 

6.9. Laimėtojai apdovanojami vertingais prizais, kurie bus įteikti 2022 m. vasario 8 d. Saugesnio 

interneto dienos metu. 
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7. KITOS SĄLYGOS 

 

7.1. Konkursui pateikiant komiksus yra sutinkama, kad jie gali būti paskelbti viešai internete 

(www.draugiskasinternetas.lt, www.epilietis.eu, projekto ir jo partnerių socialiniuose 

tinkluose) ar kitaip naudojami nekomerciniais tikslais ir vykdant projekto veiklas. 

7.2. Konkurso dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudotų dalyvių pateiktus 

asmens duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos 

tvarkys vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais 

asmens duomenų tvarkymą. 

7.3. Kontaktinis asmuo – Regina Žukienė (el. p. regina.zukiene@nsa.smm.lt, tel. 8 640 10 906). 
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