
Konkurso dalyviai, teikdami Konkursui darbus (bei Konkurso dalyvių, kuriems nėra 
suėję 18 metų tėvai ar globėjai, leisdami jiems teikti darbus Konkursui) tuo pačiu 
patvirtina, kad susipažino su Konkurso nuostatais bei juos suprato:  

KŪRYBINIO KONKURSO „Mano Lietuva 2050“ NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
1.1 Konkurso „Mano Lietuva 2050 “ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja 
Konkurso tikslus ir organizavimą.  
1.2 Konkurso organizatoriai – Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius ir Rasa 
Juknevičienė. 
1.3 Konkursas „Mano Lietuva 2050“ – tai kūrybos Konkursas, per kurį bus sukurti 
vaizdo siužetai, kuriuose dalyviai pateiks savo įsivaizduojamą Lietuvą 2050-aisiais  
1.4 Konkurso tikslai: a) skatinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą; b) 
skatinti kūrybiškumą; c) prisidėti prie valstybės kūrimo.  

II. KONKURSO DALYVIAI  
2.1 Konkurse gali dalyvauti Lietuvoje veikiančių bendrojo ir specialaus lavinimo 
mokyklų moksleiviai, gimę ne vėliau kaip 2006 m. rugsėjo 1 d.  
2.2 Išimtiniais atvejais Konkurse gali dalyvauti moksleiviai, besimokantys ne 
Lietuvoje veikiančiose bendrojo ir specialaus lavinimo mokyklose. 
2.3. Konkurse gali dalyvauti individualūs kūrėjai arba komandos iš ne daugiau kaip 
5 asmenų. 
2.4. Konkurso dalyvius gali konsultuoti kiti asmenys, nebesimokantys bendrojo ir 
specialaus lavinimo mokyklose (tėvai, mokytojai, būrelių vadovai ir pan.) 
2.4. Konkurse negali dalyvauti Europos Parlamento narių Andriaus Kubiliaus ir Rasos 
Juknevičienės ir jų biurų šeimos nariai. 

III. KONKURSO SĄLYGOS  
3.1 Konkursui pateiktas vaizdo siužetas turi atitikti Konkurso temą „Mano Lietuva 
2050“. Jame turi atsispindėti, kaip vaizdo siužeto kūrėjas(ai) įsivaizduoja Lietuvą 
po trisdešimties metų – 2050-ųjų metų Europoje. 
3.2 Vaizdo siužeto trukmė – iki 3 min. Vaizdo siužeto formatas (vaizdo klipas, 
muzikinis klipas, animacinis filmas ar pan.) neribojamas. 
3.3 Vartojami žodžiai, tekstas turi atitikti lietuvių kalbos taisykles.  
3.4 Vaizdo siužete negali būti naudojama žalinga ar nelegali informacija, 
pateikiama informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.  
3.5 Komanda Konkursui gali pateikti vieną vaizdo siužetą.  
3.6 Kūriniai, neatitinkantys 3.1–3.5 nuostatų punktų, Konkurse nebus vertinami.  
3.7 Oficialūs Konkurso eigos pranešimai talpinami Europos Parlamento nario 
Andriaus Kubiliaus „Facebook“ paskyroje ir/ar Europos Parlamento narės Rasos 
Juknevičienės „Facebook“ paskyroje. 

IV. DALYVAVIMAS KONKURSE 

4.1. Registracija į Konkursą vykdoma, atsiunčiant paraišką elektroniniu paštu 
info@elpnariai.lt  Registruojantis privaloma nurodyti: Konkursui„Mano Lietuva 
2050“, taip pat pateikti šiuos duomenis: 

• komandos pavadinimą,  
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• mokyklą, kurioje mokosi dauguma komandos narių,  
• komandos atstovo vardą ir pavardę, el.pašto adresą ir telefono numerį 
• kitų komandos narių vardus ir pavardes 
• jauniausio komandos nario gimimo datą (siekiant įsitikinti, jog visi dalyiai 

atitinka minimalaus amžiaus kriterijų) 
4.2. Konkurso dalyvių, kurių kūriniai bus išrinkti nugalėtojais, gali būti paprašyta 
pateikti papildomos asmeninės informacijos:  

• visų komandos narių gimimo datų 
• komandos narių atvaizdo 

4.3 Vaizdo siužetai turi būti persiųsti per interneto failų perdavimo platformą 
www.wetransfer.com (el. paštas info@elpnariai.lt). 
4.4 Vaizdo siužetus pateikti galima iki 2020 m. kovo 1 d. 23 val. 59 min.   
4.5 Pateikdami vaizdo siužetą į Konkursą, dalyviai patvirtina, kad nepilnamečių 
asmenų tėvai yra pasirašę sutikimą viešinti savo vaiko atvaizdą ir suteikti jo 
duomenis.  
4.6 Vaizdo siužetus Konkurso organizatoriai paskelbs interneto svetainėje 
www.youtube.com. Prieš vaizdo siužetą www.youtube.com bus nurodytas vaizdo 
siužeto kūrėjo vardas ir pavardė ar komandos pavadinimas, mokymo įstaiga. 

V. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS IR PASKELBIMAS  
5.1 Nugalėtojai bus išrinkti susumavus vertinimo komisijos balsus. Bus paskelbtos 
trys prizinės vietos.  
5.2 Konkursui pateiktus darbus vertins EP narių A.Kubiliaus ir R.Juknevičienės 
sudaryta vertinimo komisija. 
5.3 Komisija, vertinanti Konkursui pateiktus kūrinius, atsižvelgs į Konkurso temos 
atskleidimą, originalumą, kūrybiškumą.  
5.5 Trys daugiausiai Konkurse balų surinkusios komandos bus apdovanotos 
pagrindiniu prizu – pažintiniu vizitu į Europos Parlamento darbo vietą Briuselyje ar 
Strasbūre. Pažintinis vizitas bus vykdomas autobusu 2020 metų rugsėjo-gruodžio 
mėnesiais (konkrečios datos bus patikslintos vėliau).  
5.6 Konkurso dalyviai bus apdovanoti papildomais prizais. 
5.7 Konkurso rezultatai bus paskelbti 2020 m. kovo 12 d. 
5.8. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti renginio, kuris vyks Vilniuje 2020 m. kovo 
20 d. (penktadienį), metu. 

VI. AUTORIŲ TEISĖS  
6.1 Pateikdamos vaizdo siužetą Konkursui komandos prisiima atsakomybę už kūrinio 
originalumą ir autorytę.  
6.2 Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaizdo siužete naudojamų 
audiovizualinių kūrinių autorių teisių.  
6.3 Konkurso dalyviai suteikia išimtines teises Konkurso organizatoriui 
neatlygintinai naudoti jų kūrinius Konkurso populiarinimo ir viešinimo tikslais, 
įskaitant Konkurso vaizdo siužetų publikavimą internetinėje erdvėje.  

VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
7.1 Asmens pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šio Konkurso vykdymo tikslais.  
7.2 Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi 
siekiant įvykdyti Konkursą.  
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7.3 Asmens pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie vardą, 
pavardę, gimimo datą, el.pašto adresą, telefono numerį, mokymo įstaigą, taip pat 
vaizdo duomenys ir atvaizdas, kurį asmuo pateikia dalyvaudamas Konkurse. 
7.4 Asmens pateikti asmens duomenys saugomi Konkurso metu. 
7.5. Asmuo, dalyvaudamas Konkurse, ar asmens tėvai/globėjai, pasirašydami 
sutikimą naudoti dalyvio duomenis, patvirtina, jog yra informuoti ir sutinka, kad:  
7.5.1 Konkurso organizatoriai tvarkytų ir valdytų asmens duomenis tinkamam 
Konkurso organizavimui; 
7.5.2 Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymu; 
7.5.3 Turi teisę būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su 
duomenimis, teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais reikalauti ištaisyti arba ištrinti 
juos arba apriboti duomenų tvarkymą. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
8.1 Organizatoriai pasilieka teisę Konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie 
tai informuodami „Facebook“ paskyroje.  
8.2 Konkurso dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais 
papildymais ar pakeitimais.  
8.3 Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo 
medžiagoje matomų nepilnamečių atvaizdų.  
8.4 Konkurso organizatoriai kelionės ir maitinimo išlaidų, susijusių su renginiu, 
kuris vyks Vilniuje 2020 m. kovo 20 d., ir kurio metu bus apdovanoti nugalėtojai, 
neapmoka, ir nėra atsakingi už nepilnamečių asmenų palydą vykstant į šį renginį. 


