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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Detektyvinių istorijų konkursas jaunimui (toliau – Konkursas) yra Lietuvos vartotojų instituto
vykdomo projekto „Tapatybės vagystės: prevencija per švietimą“ dalis, kurį finansuoja Europos
Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas.
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso temą, tikslus, konkurso objektą, dalyvius, konkurso
organizavimą, darbų pateikimo tvarką ir vertinimą.
3. Konkursą organizuoja Lietuvos vartotojų institutas.

II. KONKURSO TEMA
4. Detektyvinių istorijų konkurso tema – asmens tapatybės vagystė. Tapatybės vagystė yra
pasinaudojimas kito asmens tapatybę identifikuojančiais duomenimis nusikaltimų tikslais. Asmens
duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti
nustatyta pasinaudojant šiais duomenimis, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos
adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos, mokėjimo ar kitų asmeninių
kortelių ir dokumentų duomenys, informacija, esanti mokėjimo pranešimuose, personalinio
kompiuterio duomenys, IP numeris ir t.t.
5. Detektyvinių istorijų tema gali būti siejama su svarbiausiomis šiandienos aktualijomis, pavyzdžiui,
manipuliuojant euro įvedimu atliekamomis tapatybės vagystėmis arba asmens duomenų pasisavinimu
socialiniuose tinkluose.

II. KONKURSO TIKSLAI
6. Pateikti asmens tapatybės vagysčių temą per literatūrinę kūrybą.
7. Šviesti jaunimą apie tapatybės vagystes, informuoti, kaip apginti savo teises ir kur kreiptis kilus
problemoms.
8. Skatinti jaunimą domėtis asmens tapatybės vagysčių problema, suvokti jų poveikį asmeniniams
finansams bei šalies ekonomikai.
9. Skatinti jaunimo kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą rašyti visuomenei aktualiomis temomis.
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III. KONKURSO OBJEKTAS
10. Detektyvas yra literatūros žanras, kuriame intriguojančiai aprašomas laipsniškas nusikaltimo
išaiškinimas. Šio konkurso objektas – originali detektyvinė istorija apie asmens tapatybės vagystę.
Konkurso dalyvis tapatybės vagystės vietą, būdą, aplinkybes sukuria pats.
11. Detektyvinės istorijos siužete turėtų atsispindėti šie aspektai:
11.1. Tapatybės vagystės vieta: elektroninėje erdvėje (internete, įsilaužiant į kompiuterį, telefoną, el.
pašto dėžutę ar pan.) ar ne (kasdieniniame gyvenime, apiplėšiant ar kitokiu būdu išviliojant asmens
duomenis);
11.2. Kokie asmens duomenys buvo prarasti (pavogti) ir kokiais nusikalstamais tikslais jie buvo
panaudoti;
11.3. Kaip išaiškėjo tapatybės vagystė (ar nukentėjusysis pats išaiškino tapatybės vagišius, ar kreipėsi
pagalbos. Jei kreipėsi pagalbos, tai į ką?).
12. Detektyvinės istorijos autorius turi būti atskiras mokinys/studentas. Kiekvienas konkurso dalyvis
gali pateikti ne daugiau kaip tris detektyvines istorijas.
13. Detektyvinės istorijos turi būti sukurtos specialiai šiam konkursui. Nepriimami darbai, kurie jau
buvo pateikti kitiems konkursams arba buvo publikuoti kitur iki konkurso paskelbimo.

IV. KONKURSO DALYVIAI
14. Konkursas skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams bei kolegijų ir aukštųjų
mokyklų studentams (iki 24 m. amžiaus imtinai). Konkurso dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:
15–18 m. ir 19–24 m.
15. Kiekvienas konkurso dalyvis pateikdamas darbą konkursui užpildo dalyvio anketą (1 priedas).

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
16. Konkursas prasideda 2014 m. balandžio 15 d. ir vyksta iki 2014 m. birželio 31 d. imtinai.
17. Darbai pateikiami adresu: paštu – Lietuvos vartotojų institutas, S. Konarskio g. 49-604, 03123
Vilnius arba el.paštu tomas@vartotojai.lt (su nuoroda „Detektyvinių istorijų konkursas“) iki 2013 m.
birželio 31 d. imtinai.
18. Rašytinio teksto apimtis – ne mažiau kaip 3 psl. ir ne daugiau kaip 15 psl., juos sunumeruojant, A4
formatu.
19. Tekstas turi būti lietuvių kalba, surinktas MS Word redaktoriumi, 12-uoju Times New Roman šriftu,
1,5 atstumu tarp eilučių.
20. Planuojama, kad nugalėtojai bus paskelbti 2014 m. liepos 21 d. (preliminari data) interneto
svetainėje www.vartotojai.lt bei informuojant laimėtojus asmeniškai nurodytu el. paštu arba telefonu.
21. Kilus klausimų kreiptis į Lietuvos vartotojų instituto komunikacijos specialistą Tomą Taškauską,
tel. + 370 679 15710, el. paštas tomas@vartotojai.lt.

VI. DARBŲ VERTINIMAS
22. Vertinimo komisiją (toliau – Komisija) sudarys iš 5 kompetentingi specialistai.
23. Komisija atrinks geriausias detektyvines istorijas ir pagal dvi amžiaus grupes (15–18 m. ir 19–24
m.) skirs pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. Komisija turi teisę neskirti pirmosios, antrosios ar trečiosios
vietų.
24. Vertinant darbus bus vadovaujamasi trimis kriterijais:
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24.1. Temos atskleidimas – detektyvinių istorijų tematika turi aiškiai sietis su Konkurso nuostatuose
nurodyta tema (4 punktas) ir atspindėti numatytus aspektus (10 punktas).
24.2. Siužeto originalumas – gebama į temą pažvelgti netikėtu kampu, istorijos siužetas intriguoja ir
nestokoja netikėtų posūkių.
24.3. Stiliaus išskirtinumas – sklandi, vaizdinga ir turtinga kalba, paliekanti skaitytojui estetinį įspūdį.
25. Detektyvinės istorijos nebus vertinamos, jei:
25.1. neatitiks konkurso tematikos;
25.2. nebus laikomasi kitų konkurso sąlygų.
26. Konkurso laureatams atitenka:
26.1. pirmos vietos laimėtojui dovanojamas planšetinis kompiuteris;
26.2. antros vietos laimėtojui dovanojamas MP4 grotuvas;
26.3. trečios vietos laimėtojui dovanojama elektroninė knygų skaityklė.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Atsiųsti darbai nebus grąžinami. Už siunčiant sugadintus ar dingusius darbus konkurso
organizatoriai neatsako.
28. Organizatoriai turi teisę atsiųstus darbus naudoti Projekto tikslams, nemokėdami jų autoriams
honorarų.
29. Konkursui atsiųsti darbai bus patalpinti projekto tinklalapyje. Konkurso organizatoriai,
publikuodami autorių pateiktus darbus, turi nurodyti autorystę.
30. Už autorinių teisių pažeidimus ir pateiktų darbų autentiškumą pagal galiojančius teisės aktus atsako
juos atsiuntę konkurso dalyviai.
31. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę prireikus paprašyti autoriaus įrodyti savo autorystę.
32. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.
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1 priedas
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DALYVIO ANKETA
Vardas, pavardė
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos (mokiniams)
arba kolegijos / universiteto (studentams), kurioje
mokosi konkurso dalyvis, pavadinimas
Dalyvio amžius
Konkursui teikiamo darbo pavadinimas
El. pašto adresas
Telefono numeris
Konsultuojančio mokytojo (jei yra) vardas, pavardė
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