2020 M. ŽURNALISTŲ, TINKLARAŠTININKŲ PUBLIKACIJŲ KONKURSO
NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2020 m. Žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų konkurso (toliau - konkursas) organizatorius
- Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
2. Konkurso tikslas – skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į Europos Sąjungos (toliau
- ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos
fondo) investicijų Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę, skatinti diskusijas apie ES
struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, planuojamus ir
vykdomus projektus, jų eigą ir naudą regionui, bendruomenei, gyventojui.
DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
3. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai ir tinklaraštininkai, įvairiuose žiniasklaidos kanaluose
2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 16 d. publikavę autorinius darbus, kurių turinys didina ES
struktūrinių fondų, t.y. Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos
fondo, investicijų Lietuvoje žinomumą, skatina diskusijas apie ES struktūrinių fondų lėšomis
įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, teikiamą naudą regionui, bendruomenei,
gyventojui.
4. Konkursui turi būti pateikta:
4.1 konkurso dalyvio pasirašytas informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
(konkurso nuostatų 2 priedas),
4.2 užpildyta paraiška (konkurso nuostatų 1 priedas). Paraiškas gali teikti žurnalistai ir
tinklaraštininkai arba jų vardu – redakcijos,
4.3 autorinis darbas (straipsnis, straipsnių rinkinys, reportažas, fotoreportažas, interviu,
televizijos, radijo ir interneto laida, komentarai, žurnalistinis tyrimas, multimedijų projektas ar kito
žanro publicistinis darbas). Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių
lėšų finansuoti užsakomieji autoriniai darbai.
5. Pasirašyto informacinio pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą nuskenuota ir
nufotografuota kopija ir paraiška su autorinio darbo el. kopija (.pdf, .jpg arba kitu vaizdo ir garso
kūrinio formatu) turi būti pateikta el. paštu: konkursas@prservice.lt. Jei pateikiamo autorinio
darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti pateikta nuoroda į debesų saugyklą
(OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios būtų galima atsisiųsti autorinio
darbo kopiją.
6. Vienam autoriniam darbui turi būti užpildoma viena paraiška. Konkurso dalyvis gali pateikti
daugiau nei vieną paraišką.
7. Paraiškas konkursui galima teikti nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2020 m. gruodžio 16 d.
(imtinai).
DARBŲ VERTINIMAS
8. Konkursui pateiktus autorinius darbus ne vėliau kaip iki 2021 m sausio 16 d. įvertina komisija,
sudaryta iš žiniasklaidos, ekonomikos ir komunikacijos ekspertų. Autorinių darbų vertinimo
komisijos narys nevertina autorinio darbo, kurio autorius yra jo šeimos narys arba artimas
giminaitis, taip pat nevertina autorinio darbo, atstovaujančio leidiniui, su kuriuo darbų vertinimo
komisijos narį sieja darbo santykiai.

9. Autorinių darbų vertinimo komisija vertina tik tuos darbus, kurių tematika ir turinys didina
ES struktūrinių fondų, t.y. Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo, investicijų Lietuvoje žinomumą, skatina diskusijas apie ES struktūrinių fondų
lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, teikiamą naudą regionui,
bendruomenei, gyventojui (apie tai sprendžiama komisijos narių balsų dauguma).
10. Autorinių darbų vertinimo komisija balsų dauguma kiekvienoje iš dešimties nominacijų
atrenka po 1 geriausių autorinį darbą pagal šiuos vertinimo kriterijus:
– turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10),
– objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10),
– kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10),
– informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).
11. Autorinių darbų nominacijos yra šios:
Nominacija
Metų radijo laida/reportažas
Metų TV laida/reportažas
Metų blogo/socialinių tinklų įrašas
Metų straipsnis (nacionalinės žiniasklaidos lygmuo)
Metų straipsnis (regioninės žiniasklaidos lygmuo)
Specialus vertinimo komisijos prizas
Metų žurnalistas (nacionalinės žiniasklaidos lygmuo)
Metų žurnalistas (regioninės žiniasklaidos lygmuo)
Metų žiniasklaidos priemonė (nacionalinis žiniasklaidos
lygmuo)
Metų žiniasklaidos priemonė (regioninis žiniasklaidos
lygmuo)

Piniginis prizas
1000 eurų premija ir
apdovanojimas
1000 eurų premija ir
apdovanojimas
500 eurų premija ir
apdovanojimas
1000 eurų premija ir
apdovanojimas
1000 eurų premija ir
apdovanojimas
500 eurų premija ir
apdovanojimas
1000 eurų premija ir
apdovanojimas
1000 eurų premija ir
apdovanojimas
500 eurų premija ir
apdovanojimas
500 eurų premija ir
apdovanojimas

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Konkurso laureatai bus paskelbti 2021 m. sausio mėnesį vyksiančiame iškilmingame
renginyje. Renginio vieta ir laikas bus patiksinti.
13. Vykdant konkurso rezultatų sklaidą, UAB „PIAR“ parengia pranešimą spaudai (jame
nurodant konkurso laureato vardą, pavardę, autorinio darbo pavadinimą) apie konkurso rezultatus
ir skelbia jį Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt ir
socialiniame tinkle „Facebook“ esančiose 2014-2020 m. ES investicijų Lietuvoje ir LR Finansų
ministerijos paskyrose.
14. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (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) (OL 2016 L 119, p. 1)) nustatytų reikalavimų.
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikta konkurso nuostatų 2 priede.
15. Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis
elektroniniu paštu konkursas@prservice.lt. Kreipimasis bus išnagrinėtas ir atsakytas per tris darbo
dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija teikiama el. paštu
konkursas@prservice.lt arba tel. 8 686 67801.

Konkurso nuostatų priedas Nr.1
PARAIŠKA DALYVAUTI
2020 M. ŽURNALISTŲ, TINKLARAŠTININKŲ PUBLIKACIJŲ KONKURSE
2020 m. ________________ mėn. _____
Paraiškos teikėjo duomenys:
Paraiškos teikėjo vardas/ pavardė
Telefonas (paprastas su miesto kodu
ir/arba mobilus)
El. paštas
Informacija apie pateikiamą autorinį darbą:
Autorinio darbo pavadinimas/tema
Publikavimo data
Žiniasklaidos priemonės, kurioje
buvo paskelbtas konkursui siūlomas
autorinis darbas, pavadinimas
Darbo autoriaus vardas ir pavardė

d.

Konkurso nuostatų priedas Nr. 2
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Informuojame, kad Jums pateikus paraišką dalyvauti 2020 m. žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų konkurse (toliau konkursas), Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija, juridinio asmens kodas
288601650, buveinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius, o UAB „PIAR“, juridinio asmens kodas 226018840, buveinės
adresas Dominikonų g. 5, Vilnius, su kuria Finansų ministerija sudarė Žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų konkurso
organizavimo paslaugų sutartį, yra Jūsų asmens duomenų tvarkytoja.
Konkurso organizavimo tikslais tvarkomi šie Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas, telefono numeris, autorinis darbas. Jūsų banko sąskaitos numerio bus paprašyta tik tuo atveju, jei tapsite laureatu
nominacijos, už kurią teikiamas piniginis prizas. Jūsų darbovietės arba gyvenamosios vietos adreso bus paprašyta tik tuo
atveju, jei negalėsite atvykti į apdovanojimų ceremoniją atsiimti laimėto apdovanojimo ir norėsite jį gauti paštu, nurodytų
adresu. Jeigu nepateiksite šių duomenų, konkurse dalyvauti negalėsite, nes UAB „PIAR“ negalės tinkamai organizuoti
konkurso.
Konkurso rezultatų sklaidos ir visuomenės informavimo tikslais tvarkomi šie Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas,
pavardė, autorinio darbo pavadinimas. Šie duomenys bus viešinami LR Finansų ministerijos interneto svetainėse
www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt bei socialiniame tinkle „Facebook“ esančiose 2014-2020 m. ES investicijų
Lietuvoje ir LR Finansų ministerijos paskyrose. Šių asmens duomenų gavėjai bus minėtų interneto svetainių valdytojai,
tvarkytojai ir lankytojai ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyrų valdytojai ir lankytojai. Apie tai, kokią privatumo politiką,
renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones naudoja „Facebook“, galima perskaityti šio
socialinio tinklo privatumo politikoje.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 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) 6 straipsnio 1 dalies e punktas;
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.
1K-383 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos prioritetų
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimo priemonių
nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, II skyriaus pirmo skirsnio 1.3.2 papunktis; Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu
Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 450.1 papunktis; Lietuvos Respublikos
visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas: UAB „PIAR“ visus šiame informaciniame pranešime nurodytus asmens
duomenis tvarko ir saugo, kol galioja LR Finansų ministerijos ir UAB „PIAR“ sutartis, o jai pasibaigus visus šiame
informaciniame pranešime nurodytus asmens duomenis grąžina LR Finansų ministerijai, kur šie duomenys tvarkomi ir
saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
Jūs turite šias teises: teisę susipažinti su LR Finansų ministerijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, teisę prašyti
ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų
tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šių
teisių įgyvendinimo tvarka detalizuojama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo LR
Finansų ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje“ (kurį galite rasti adresu
http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1). Kilus klausimų ir (ar) siekiant pasinaudoti nurodytomis teisėmis,
prašome kreiptis el. paštu dap@finmin.lt.
Su informaciniu pranešimu susipažinau:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
vardas, pavardė, data, parašas

