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NOMINACIJOS" Ž TAUTINĘ TOLERA CIJĄ"

I. BE DROSIOS UOSTATO

OSTATAI

I. Omll1aclją.. Ž tautinę toleranciją" (toliau - nominacija) už tautinė tolerancijo' skatinimą
lr klaidą visuomenė informavimo priemonė e steigia ir organizuoja Lietuvo Respubliko kultūros
mini terija (toliau - Kultūros mini terija). ominacija laimėtojui (-am ) pa kiriama konkurso būdu.

2. ominacijos ..UŽ tautinę toleranciją" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja konkurso
tikslus. uždaviniu ir reikalavimus konkursui pateikiamiem darbams. ŠiLĮdarbų vertinimo kriterijus
bei apdovanoj imo kyrimo tvarką ..

3. ominacija siekiama:
3.1. i"rinkti ir pagerbti traipsnio (-ių). radijo arba televizijos laido (-ų). katinančio (-ių)

tautini savitumą. toleranciją tautinėms mažumoms. kO\'ą su tautine. ra ine diskriminacija.
autorių (-iu). avo darbą publikavu i (-iu) Lietuvo arba užsienio vi uomenė inform3\ imo
priemonėse:

3.2. skatinti visuomenė nanu būti tolerantiškais kitų tautiniLĮ grupiLĮ ir asmenų atŽ\'ilgiu bei
gerbti j LĮteises.

4. Vi i konkursui pateikti darbai turi būti publikuoti spaudoje. skelbti per radiją. telcviziją
arba elektroninėje žiniasklaidoje nuo einamųjų metų au io I d. iki palio 31 d.

5. orinčiųjų dalyvauti konkur e paraiškos priimamos iki einamųjų metų palio 31 d. Vėliau
pateikti darbai ir paraiškos nebus nagrin ·jami.

6. Kiekviena konkurso dalyvi gali pateikti iki trijų straip nių. vIeną radijo ar telcvizijo
laido ira-ą (toliau - konkur inis darba ).

7. Jei straipsni buvo iš pau dintas neva I tybine kalba. turi būti kartu pateiktas autentiškas
vertimas ir originalo kopija.

8. Jei radijo ar televizijos laida buvo transliuota nevalstybine kalba. turi bOti patciktas
rašytinis jos vertima.

9. Jei konkursinis darbas buvo rengta kelių autorių. turi būti nurodyti vi i bendraautoriai.
10. Kiekvienas konkur inis darbas turi būti pateikta u rašti-ku autoriau (-ių) utikimu

pat ikti medžiagą konkursui.
II. ž pateiktoje medžiagoje kelbiamą informaciją atsako autoriai.
12. Vertinimo komisija turi t isę atme ti konkur o dalyvio parai-ką bei pateiktą medžiagą. jei ji

neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų arba šių nuostatų reikalavimų.

II. KO KURSO ORGA IZAVIMAS

13. Konkurse gali dalyvauti žurnali tai bei kiti nepriklau omi kūrėjai (fiziniai asm nys).
rašanty . kurianty arba vykdanty ivairią aktyvią veiklą. kuri katina \·i uomenė narius tapti
tolerantiške niai . i- Lietuvos ir kitų -alių. Dalyvavima konkur e nemokamas. Žurnalistai bei
nepriklausomi kūrėjai gali būti nominuojami kitLĮ a menų. tačiau JLĮ dalyvavima bu patvirtinta tik
tada. kai pat nominuota i žurnali tas ar nepriklausomas kOrėja pa irašy dalyvio ank tą.

14. Kiekvienas dalyvis turi užpildyti konkurso ..Už tautinę toleranciją" dalyvio anketą (toliau -
dalyvio anketa). kurios formą savo isakymu tvirtina kultūros mini tra .

15. Konkurse dalyvaujantis straipsnis turi bC1ti ne mažesnis. kaip 5000 spaudos ženklų
apimties. pateikiamas vienu iš šių elektroninių formatų: TXT. RTF. DOC. PDF. Į DOC ir PDF
formatLĮ dokumentu neturi būti itraukto nuskaitytos (nuskenuotos) teksto dalys.



16. Konkur e dalyvaujanti radijo ar televizijo laida turi būti pateikiama CD arba D D
formatu.

17. Kartu su konkur iniu darbu turi būti pateikiama originali publikacija. laido įrašas arba
ypač aukštos kokybės publikacijos. laido įrašo kopija.

18. Visi konkur o dalyviai turi ant voko aiškiai pažymėti. kad jie pateikia medžiagą einamųjų
metl' nominacijai .,UŽ tautinę toleranciją".

19. Konkursiniai darbai ir kita u jais susiju i medžiaga konkur o dalyviam negrąžinami.
20. Konkur iniai darbai ir užpildyto dalyvil' anketo iunčiami \'eI1inimo komi ijai iki

einamLĮjų metų spalio 31 d. adre u: Lietuvo Respubliko kultūros ministerija. J. Ba ana\ ičiaus g. 5.
LT-01118 Vilniu .

21. Papildoma informacija teikiama Kultūros mini terijo Tautinių mažumų reikalų sk) riuje.
tel fonais (85) 2193403. (85) 219 3478.

III. VERTI IMO KOMISIJO DARBO ORGA IZAVIMO TVARKA

II Vertinimo komi ija vertina konkur o dalyvius ir skelbia nominacijos nugalėtoją (-us).
23. Vertinimo komi iją udaro 7 nariai. 4 nariu į komisiją deleguoja Kultūro ministerija ir 3

nariu - Tautinių bendrijų taryba.
2.+. Vertinimo komi ijo pim1ininką kiria ir komi ijo sudėtį avo įsakymu tvirtina kultūro

ministras 5 metams.
25. Komi ijai vadovauja pirmininkas. o jo nesant - komisijos pirmininko pavaduotojas.

Komisijo pirmininko pavaduotoja renkamas komisijos narių balsų dauguma.
26. Komisijos veiklos forma yra po ėdžiai. Komi ijos prendimai įforminami komisijos

posėdžių protokolai.
27. Komisijos pirmininkas Uo nesant - pirmininko pavaduotoja ):
27.1. planuoja ir organizuoja komisijo darbą:
27.2. šaukia komi ijo po ėdžiu ir jiem pirmininkauja. sudaro komisijos po ėdžių darbotvarkę:
27.3. pasira-o komi ijos po ėdžių protokolus. kitus dokumentu. usijusiu u komisijos \' ikIa.
28. Kultūro ministerija techniškai aptarnauja komi ijos veiklą. Komisijos posėdžiam rengti.

dokumentams tvarkyti ir protokoiam rašyti Kultūro mini terija skiria sekretorių. kuris nėra komisijos
narys.

29. Komisijos narys. negalintis dalyvauti posėdyje. privalo apie tai pranešti komisijos
pirmininkui.

30. Komisijo po ėdžiai uždari.
31. Vertinimo komisijo nariai pri š 5 darbo diena iki nugalėtojo (-ų) paskelbimo dienos

privalo usipažinti su pateiktomi dalyvių anketomi ir konkursiniai darbais.
32. Vertinimo komisijo po ėdis laikomas įvykusiu (teisėtu). jeigu jame dalyvauja ne mažiau

kaip 4 vertinimo komi ijos nariai. ugal'toja (-ai) i-renkamas (-i) vertinimo komisijo narių nutarimu
papra ta dalyvaujančil' posėdyje komisijo narių balsl' dauguma. Balsams pa iskir čiu po lygiai.
sprendimą lemia vertinimo komisijos pirmininko balsas.

IV. APDOVA OJIMO KYRIMO KRITERIJAI IR TVARKA

33. Vertinimo komisija nagrinėja konkursinius darbus. atsižvelgdama į tikslus skatinti tautinį
avitumą. tol ranciją tautinėm mažumom . kovą utautine. ra ine diskriminacija.

34. Vertinimo komisijos nariai konkur iniu darbus vertina ir pagal šiuos kriterijus:
34.1. naujienų vertė ir informacijo varba;
34.2. sugebėjimas patraukti visuomenės dėmesį;
34.3. objektyvumas. nešali-kuma . pagarba žurnalistų etikos principam
34.4. temos originalumas;
34.5. informacijos poveiki ir nauda vi uomenei;
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34.6. tiriamasis darbas. reikalaujantis surinkti daugiau informacijos. į\'aire nių informacijos
šaltinių bei daugiau pa tangų darbui parengti;

34.7. stiliu ir kalba.
35. ominaciją (-as) įsakymu kiria kultllro mini tras komi ijos teikimu.
36. ugalėtojas (-ai) skelbiamas (-i) einamųjų metų lapkričio 16 d. - Tarptautinės tolerancijos

dieną.
37. ominacijo laimėtoja (-ai) apdovanojamas specialiu. KuitlIros ministerijos įsteigtu prizu.

V. BAIGIAMOSIOS OSTATOS

38. KuitlIros ministerija pasilieka tei naudoti konkur iniuose darbuose pateiktą informaciją
prezentacijose. vi uomenė informavimo priemonėse bei įvairių renginių metu.

39. Konkurso dalyvilĮ asmens duomenys negali bUti naudojami kitais tikslais nei nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuo e nuo tatuose.


