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MOKSLEIVIŲ PLAKATŲ KONKURSO „ESU UŽ SĄŽININGĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ“ NUOSTATAI 

 

 
BENDRIEJI NUOSTATAI:  

 
1. Moksleivių plakatų konkurso „ESU UŽ SĄŽININGĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ“ nuostatai nustato 

konkurso organizavimo tvarką. 
2. Konkurso organizatorius ― Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau ― 

Utenos AVMI).  
3. Konkurso tikslas ― pasitelkiant meninės raiškos priemones, skatinti moksleivius 

domėtis Lietuvos mokesčių sistema bei ugdyti „šešėlinei“ ekonomikai nepakančius 
piliečius.  

4. Konkurso pradžia ― 2015 m. balandžio 7 d., pabaiga ― 2015 m. gegužės 8 d. 
 

 
DETALESNIS KONKURSO TEMOS PAAIŠKINIMAS 

 
 Sąžiningai mokėdami mokesčius, kuriame geresnę ir teisingesnę valstybę, 

investuojame į šviesesnę Lietuvos ateitį. Mūsų sumokėti mokesčiai užtikrins orias piliečių 
socialines garantijas, solidarios visuomenės bei žmonių gerovės kūrimą. Mokslo ir švietimo, 
kultūros, greitosios pagalbos ir ligoninių, šalies krašto apsaugos, gaisrinės, policijos bei 
daugybės kitų valstybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas priklausys nuo 
mūsų visų bendro požiūrio į pareigą mokėti mokesčius. Kokius kelius tiesime, ar investuosime į 
mūsų miestų ir miestelių sveikesnę ir gražesnę aplinką, ar renovuosime mokyklas, ligonines 
bei kultūros namus, ar investuosime į Lietuvos žmones, priklausys nuo kiekvieno mūsų. Tačiau 
viso to negausime kiekvieną kartą, kai visuomenės nariai, turintys mokėti mokesčius, negalvos 
apie ateitį, gyvendami šiandiena trauksis į „šešėlį“ ir įvairiais būdais bandys sukčiauti bei 
išvengti mokesčių. Pripažinkime, kad tie, kurie nesumokės mokesčių, nepelnytai didelę dalį jų 
užkraus tiems, kurie juos moka ir mokės sąžiningai. 

 Utenos AVMI, siekdama didinti jaunimo ― būsimų mokesčių mokėtojų ― 
sąmoningumą, savarankišką domėjimąsi mokesčių sistema bei skatindama ateityje netoleruoti 
mokesčių nemokėjimo atvejų, kviečia vyresniųjų klasių moksleivius dalyvauti plakatų kūrimo 
konkurse „ESU UŽ SĄŽININGĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ“ ir jiems prieinamiausiu būdu: piešiniais, 
fotografijomis, kompiuterine grafika ir pan. išreikšti savo mintis apie tai, kas yra šešėlis, 
kodėl jis žalingas, kodėl jo neturėtume toleruoti, kaip kovoti, kad jo nebūtų, kaip jo žala 
atsispindi mūsų ir visos šalies kasdieniniame gyvenime. 

 
DALYVIAI 

 
5. Moksleivių plakatų konkurse „ESU UŽ SĄŽININGĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ“ gali dalyvauti 5-8 

kl. moksleiviai. 
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KONKURSO EIGA 
 

6. Konkursas prasideda 2015 m. balandžio 7 d.  
7. Darbai konkursui pateikiami iki 2015 m. gegužės 4 d.; 
8. 2015 m. gegužės 8 d. speciali Utenos AVMI komisija įvertins atsiųstus darbus, paskelbs 

nugalėtojus ir apdovanos 3 geriausių darbų autorius.  
 

KONKURSUI PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS 
 

9. Pateiktus konkursui „ESU UŽ SĄŽININGĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ“ moksleivių darbus vertins 
iš 5 Utenos AVMI darbuotojų sudaryta komisija. Jos pirmininkas ― Utenos AVMI 
viršininkas Pranas Alsys. 

 
10. Piešinių vertinimo kriterijai:  

 Konkurso temos atitikimas;  

 Ar plakato mintis susieta su šešėlinės ekonomikos daroma žala, būdais kovoti su 
„šešėliu“; 

 Originalumas; 

 Plakato kokybė; 

 Kūrybinis temos interpretavimas. 
 

REIKALAVIMAI DARBAMS 
 

11. Plakatai turi būti originalūs ir atlikti ant ne mažesnio kaip A4 formato popieriaus lapo.    
12. Galima naudoti įvairias priemones ir technikas, tačiau darbas turi būti sukurtas 

(sumaketuotas, nupaišytas, nufotografuotas ir t.t.) paties autoriaus.  
 

DARBŲ PATEIKIMAS 
 

13. Moksleivis (jį atstovaujantis mokytojas) konkursui gali pateikti neribotą skaičių piešinių;  
14. Darbai pateikiami iki 2015 m. gegužės 4 d.; 
15. Plakato kitoje pusėje būtina nurodyti šiuos rekvizitus: 

 Moksleivio vardas, pavardė; 

 Amžius; 

 Klasė, kurioje mokosi; 

 Švietimo įstaigos pavadinimas; 

 Mokytojo vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris. 
16. Plakatus galima siųsti paštu, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena, arba atnešti į 

artimiausią Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį padalinį: 

 Utenoje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 arba Maironio g. 9a; 

 Anykščiuose, J.Jablonskio g. 30; 

 Molėtuose, Vilniaus g. 44; 

 Zarasuose, Sėlių a. 22A; 

 Ignalinoje, Atgimimo g. 24; 
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 Visagine, Parko g. 14. 
 

AUTORINĖS TEISĖS 
 

17. Konkurso organizatorius su nugalėtojais pasirašys sutartį dėl autoriaus teisių perdavimo. 

Konkurso nugalėtojų plakatų autoriaus teisės tampa konkurso organizatoriaus nuosavybe.  

18. Pasirašęs sutartį dėl plakatų autorinių teisių perdavimo konkurso organizatoriui, konkurso 

nugalėtojas visam laikui bei neatšaukiamai suteikia teisę VMI jo autorinį darbą naudoti savo 

veikloje. 

19. Sutartį dėl autorinių fotografijos teisių pasirašo jo tėvai (globėjai). 

20. Sutarties dėl konkurso nugalėtojų autorinių teisių perdavimo konkurso organizatoriui (VMI) 

pasirašymo detalės bus derinamos su nugalėtoju per jo mokytoją.  

 
APDOVANOJIMAI 

 
21. 2015 m. gegužės 8 d. išaiškinami nugalėtojai, kuriems bus įteikti diplomai bei VMI 

atminimo dovanėlės.  
22. Utenos AVMI atstovai sutartu laiku atvyks į nugalėtojų mokyklą, asmeniškai pasveikins 

konkurso nugalėtoją, įteiks prizus bei mokyklos bendruomenę pakvies pokalbiui apie 
mokesčius bei šešėlinės ekonomikos žalą.  

 
 

 

Daugiau informacijos: 
 

Asta Bursova, 

Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 

Tel. (8 389) 63 704, el. p. A.Bursova@vmi.lt 
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