
JAUNUOLIŲ TARPE VYRAUJANČIŲ PROBLEMŲ IŠKĖLIMO IR ŽALINGŲ ĮPROČIŲ 

PREVENCIJOS KONKURSO „AŠ UŽ GERESNĮ RYTOJŲ“ 

ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Konkurso „Aš už geresnį rytojų“ (toliau - Konkurso) organizavimo nuostatai (toliau - Nuostatai) 

nustato konkurso tikslus, vykdymo laiką, konkurso organizavimo, dalyvių vertinimo ir laimėtojų 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono 

policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupė ( toliau- Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. ir r. PK 

BPG). 

3. Konkurso partneriai -  Joniškio rajono policijos komisariatas, Radviliškio rajono policijos 

komisariatas, Raseinių rajono policijos komisariatas, Pakruojo rajono policijos komisariatas, Telšių 

rajono policijos komisariatas, Akmenės rajono policijos komisariatas, Kelmės rajono policijos 

komisariatas, Mažeikių rajono policijos komisariatas. 

4. Konkurso organizavimo laikotarpis - 2021 m. spalio 1 d. – 2021 m. gruodžio 10 d. 

5. Papildoma informacija apie konkursą teikiama tel. 8 700 61431, 8 700 64597 darbo dienomis nuo 8 

iki 17 val., el. paštu akvile.miseikiene@policija.lt, inga.spudiene@policija.lt. 

 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 
 

 1. Ugdyti jaunuolių pilietiškumą, pagarbą kitiems. 

2. Skatinti jaunuolius netoleruoti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, psichotropinių medžiagų 

vartojimo ir platinimo jų esamoje aplinkoje. 

3. Skatinti jaunuolius netoleruoti neigiamų reiškinių, neigiamo elgesio jų esamoje aplinkoje ir gebėti 

tinkamai į juos reaguoti. 

4. Stiprinti jaunimo atsakomybę ir skatinti juos laikytis visuomenėje priimtinų elgesio taisyklių. 

5. Skatinti jaunuolių tarpusavio bendravimą kuriant saugesnę aplinką. 

 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 
 

Konkurse dalyvauja Šiaulių apskrities ir Telšių apskrities mokymo įstaigų, progimnazijų, gimnazijų, 

profesinio rengimo centrų, kitų neformaliojo ugdymo įstaigų moksleiviai, įmonių, organizacijų 

jaunimas. 

 

IV.  KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

1. Konkurso dalyviai, komandos (komandos narių skaičius nėra ribojamas) pagal pasirinktą prevencinę 

temą iš pateiktų sąraše (Priedas Nr. 1) sukuria video filmuką iki 3 min. trukmės atskleisdami norimą 

perteikti žiūrovams mintį. 

2. Video filmukai siunčiami iki gruodžio 5 d. elektroniniu paštu 

siauliubendruomenespareigunai@gmail.com naudojant wetransfere.com programą. Elektroniniame 

laiške nurodant pasirinktos temos pavadinimą, video filmuke matomų asmenų vardus, pavardes, 

gimimo datas, atsakingo asmens telefono numerį. 

3. Visi video filmukai privalo turėti gerąją pabaigą. 

4. Pasirinktos temos turi būti atskleistos be tiesioginio alkoholinių gėrimų, tabako ar psichotropinių 

medžiagų vartojimo demonstravimo. 

5. Kiekvienas dalyvis, komanda gali pateikti ne daugiau kaip 1 video filmuką. 
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6. Konkurso organizatorius turi teisę konkursui atsiųstus video filmukus naudoti konkurso viešinimui, 

prevencinės veiklos organizavimui, publikavimui internetinėje erdvėje ir kitais nekomerciniais tikslais. 

7. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso organizavimo taisykles. 

8. Atsižvelgiant į šalyje esančio viruso Covid – 19 grėsmę, renginio datos gali būti redaguojamos. 

 

 

V. KONKURSO VIDEO FILMUKŲ VERTINIMAS 
 

1. Konkurso vertinimą sudaro 2 etapai. 

2. Pirmojo konkurso vertinimo metu bus skaičiuojami „Šiaulių policijos bendruomenės 

pareigūnai“ facebook paskyroje paskelbtų video filmukų patiktukai („like“ skaičius). 

3. Antrojo konkurso vertinimo metu kompetetinga komisija išrinks tris konkurso laureatus. 

5. Komisijos sprendimu gali būti skiriamos papildomos nominacijos. 

 

 

VI. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS, 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
 

 

1. Nugalėtojai bus apdovanojami baigiamajame konkurso renginyje, kuris organizuojamas ne vėliau 

kaip iki 2021 gruodžio 10 dienos. Apie baigiamojo renginio datą ir vietą konkurso dalyviai 

informuojami telefonu arba elektroniniu paštu. PASTABA: Atsižvelgiant į šalyje esančio viruso Covid 

– 19 grėsmę,  apdovanojimų renginys gali neįvykti, tokiu atveju nugalėtojai bus apdovanoti 

individualiai. 

2. Konkurso rezultatai skelbiami ir viešinami Šiaulių aps. VPK interneto svetainėje, facebook „Šiaulių 

apskrities policija“, „Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnai“ paskyrose, „Šiaulių apskrities 

policija“ instagram paskyroje. 

3. Konkurso nugalėtojai, nominantai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais: 500 eur., 300 eur., 

200 eur. Vertės čekiais. Apdovanojimų įsigijimui naudojamos Šiaulių miesto savivaldybės prevencinės 

programos „Saugūs Šiauliai“ lėšos. 

 

  



Tarp jaunuolių vyraujančių problemų 

iškėlimo ir žalingų įpročių prevencijos 

konkurso „Aš už geresnį rytojų“ nuostatų 

1 priedas 

 

TEMOS 

 

1.Tabako gaminių vartojimas, platinimas, jo žala, pasekmės. 

2. Alkoholinių gėrimų vartojimas, platinimas, jo žala, pasekmės. 

3. Psichotropinių medžiagų vartojimas, platinimas, jo žala, pasekmės. 

 4. Neigiamo elgesio (patyčių) tarp jaunimo išraiškos, pasekmės. 

5. Jaunuoliams būdingi viešosios tvarkos pažeidimai (chuliganiškas elgesys ir kt.) 

 6. Bendravimas ir jo svarba jaunuolių gyvenime. 

7. Elektroninėje erdvėje vyraujantys nusikaltimai. 

8. Prekyba žmonėmis šiandieninėje visuomenėje. 

9. Vagys, kišenvagiai ir jų daromi nusikaltimai. 

Konkurso organizatoriai palieka galimybę konkurso dalyviams pasiūlyti savo temą. 

  



Tarp jaunuolių vyraujančių problemų 

iškėlimo ir žalingų įpročių prevencijos 

konkurso „Aš už geresnį 

rytojų“ nuostatų 2 priedas 

 

 

DALYVIŲ ANKETA 

 

1. Komandos pavadinimas. 

2. Kokiai mokymo įstaigai atstovauja. 

3. Komandos vadovo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono nr., el. pašto adresas). 

4. Jei komandoje yra nepilnamečių dalyvių, reikalingi tėvų sutikimai dėl dalyvavimo konkurse. 

5. Pasirinktos (-ų) temos (-ų) numeris (-iai). 


