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PATVIRTINTA 
Moterų informacijos centro 
Direktorė Jūratė Šeduikienė 
2022 m. balandžio mėn. 08  d.  
Įsakymas Nr. 2022/04/08 

 

VAIZDO KLIPŲ KONKURSO 
„KIEKVIENAS BALSAS PRIEŠ SMURTĄ SVARBUS“ 

NUOSTATAI  
 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vaizdo klipų konkurso „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus“ (#BalsasPriešSmurtą) (toliau – 

Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, 

dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo, dalyvių apdovanojimo ir baigiamosios 

keliaujančios parodos tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Moterų informacijos centras (toliau – Organizatorius) 

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: Virginija Ratiukienė, telefonas: +37065261633,  

el. paštas: virginija@lygus.lt   

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Organizuojant konkursą 2022 metais siūlome visuomenei į smurto prieš moteris problemą pažiūrėti  

kitaip, bus kviečiami pažiūrėti ir pamatyti smurtą prieš moteris kito akimis, per vaizdą, garsą ir kitas  

formas. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę sukuriant vaizdo klipą (2 min. filmuką). 

5. Konkurso tikslas – suteikti galimybę asmenų grupei (pvz., klasei, mokyklai, dienos centrui, 

komandai, neformaliai grupei, keliems vaikams ir pan.) skaitmeninėmis vizualinėmis priemonėmis  

išreikšti savo nuomonę, mintis, požiūrį smurto prieš moteris tematika.   

6. Uždaviniai: 

6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išreiškiant savo nuomonę; 

6.2. Puoselėti jaunuolių meninę saviraišką ir kūrybiškumą; 

6.3. Sukurti menines priemones smurto prieš moteris atpažinimui.  
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III. DALYVIAI 

7. Konkurse gali dalyvauti jaunuoliai nuo 16 iki 20 metų, menininkai bei aktyvistai.  

8. Konkurso dalyviai turi būti tik šių savivaldybių gyventojai: Švenčionių rajono savivaldybė, Trakų  

rajono savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybė, Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė,  

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė.  

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

9. Konkursui pateikiami grupiniai darbai. Viena grupė gali būti tik vieno vaizdo klipo autoriumi. 

10. Vaizdo klipo trukmė iki 2 min., formatas MP4. 

11. Atsiunčiant vaizdo klipą būtina užpildyti konkurso grupės dalyvių registracijos anketą (viena 

anketa visai grupei) nurodant vaizdo klipo pavadinimą, idėją (2-3 sakiniai)  

12. Vaizdo klipas turi būti originalus – sukurtas šiam konkursui ir anksčiau niekur neskelbtas. 

13. Vaizdo klipo turiniui negalima naudoti kitų kūrinių ir / ar jų fragmentų, jei jiems naudoti nėra  

gautas autorių leidimas. Be autoriaus leidimo galima naudoti muziką, kuri yra laisvai prieinama  

YouTube audio bibliotekoje. 

14. Kiekvienas dalyvis siunčia savo video darbą arba jo nuorodą, pasinaudojant failų persiuntimo  

sistemomis (pvz. wetransfer) Savivaldybėje koordinuojančiam asmeniui – Jolitai Lazdinienei, tel. 

8 387 66383, el.p. jolita.lazdiniene@svencionys.lt iki 2022 m. gegužės 30 d. (laiško tema: vaizdo 

klipų konkursui  “Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus”) 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

15. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš penkių narių. 

16. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į: 

16.1. vaizdo klipo atitikimą temai „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus ” 

16.2. kartu su vaizdo klipu elektroninėje konkurso dalyvių registracijos anketoje pateiktą vaizdo  

 klipo pavadinimą, idėją (2-3 sakiniai);  

16.3. idėjos ir kūrybinio sprendimo originalumą; 

16.4. vaizdo ir garso kokybę; 

16.5. estetiškumą. 



ASOCIACIJA  MOTERŲ   INFORMACIJOS  CENTRAS 
                     WOMEN’S ISSUES INFORMATION CENTER 
 

Įmonės kodas 191919014 | Konarskio 49, 808 kab. LT- 03123 Vilnius,  Lietuva    
Tel./Faks.: +370 5 26 29 003 | El. paštas: mic@lygus.lt   

Puslapis internete: http://www.moteruinformacijoscentras.lt 

    
                                                                                                                      
 

17. Bus išrinkta po 1 nugalėtoją Savivaldybėje.  

18. Nugalėtojų darbai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje bei rodomi mobilioje keliaujančioje 

 parodoje bei baigiamosios konferencijos LR Seime metu. 

19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.  

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

20. Konkursas organizuojamas 3 etapais: 

20.1 Pirmas etapas savivaldybėse.  Vaizdo klipai Savivaldybėse peržiūrimi ir/ar rodomi iki 2022 m.  

birželio 30 d. 

20.2 Antras etapas. Savivaldybės komisijos atrinktas geriausias sukurtas vaizdo klipas ar darbo 

 nuoroda, pasinaudojant failų persiuntimo sistemomis (pvz. wetransfer) persiunčiama Konkurso  

koordinatorei: virginija@lygus.lt   iki 2022 m. liepos 6 d.  (laiško tema: vaizdo klipų konkursui  

“ Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus ”) 

20.3 Trečias etapas. Geriausi vaizdo klipai bus rodomi mobilioje keliaujančioje parodoje 2022 m.   

rugsėjo – lapkričio  mėn. septyniose (7) Savivaldybėse. bei baigiamojoje konferencijoje LR Seime.  

Konkrečios datos bus skelbiamos Moterų  informacijos centro Facebook paskyroje  

(https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras/) ir savivaldybių puslapiuose bei  

socialiniuose tinkluose.  

 

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

21. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Baigiamojoje konferencijoje LR Seime 2022 m.  

gruodžio mėn. (data bus patikslinta)  

22. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis.  

23. Visiems dalyviams bus įteikti padėkos raštais.  

 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

24. Konkurso dalyviai, atsiųsdami darbus, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo  

autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams. 
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25. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu  

konkurse. 

26. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.  

27. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš  

apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir  

naudojamos rinkodaros tikslams. 

28. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MIC  

internetiniame puslapyje https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras/  
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REGISTRACIJOS ANKETA 

Vaizdo klipų konkursas „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus“ (#BalsasPriešSmurtą) 

Konkurso dalyvio vardas/-ai,  pavardė/-ės  
 

Miestas/Savivaldybė 
 

 

Mokykla/ugdymo įstaiga  
 

 

Elektorinis paštas ir telefonas 
 

 

Meno kūrinio pavadinimas 
 

 

Kūrinio idėja (2-3 sakiniai) 
 

 

Kokia grupei dalyvis/-iai priklauso: 

o jaunuolių (16-20 metų) amžiaus  
o menininko  
o aktyvisto grupė 

 

Pastabos  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


