VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS
2017 METŲ MOKSLEIVIŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO „SVEIKA ŠEIMA“
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) 2017 metų moksleivių nuotraukų konkurso
„Sveika šeima“ komisijos (toliau – Konkurso komisija arba Komisija) darbo reglamentas (toliau –
reglamentas) nustato šios Konkurso komisijos sudarymo, darbo organizavimo tvarką, teises, pareigas ir
atsakomybę.
2. Konkurso komisija savo veikloje vadovaujasi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1K-21 „Dėl Valstybinės
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų 2017 metų renginių „Sveika
šeima“, skirtų Tarptautinei šeimos dienai paminėti, organizavimo darbo grupės sudarymo“ patvirtintais
dokumentais, konkurso taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus TLK direktoriaus 2017 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1V-52 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių
ligonių kasų 2017 metų moksleivių nuotraukų konkurso „Sveika šeima“, skirto Tarptautinei šeimos
dienai paminėti, organizavimo išlaidų sąmatos ir taisyklių patvirtinimo“, ir šiuo reglamentu. Kiekvienas
Konkurso komisijos narys su reglamentu supažindinamas pasirašytinai.
3. Konkurso komisijos veikla grindžiama kolegialumo, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo,
sąžiningumo ir viešumo principais.
II SKYRIUS
KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS
4. Konkurso komisija sudaroma TLK direktoriaus įsakymu.
5. Konkurso komisijoje turi būti ne mažiau kaip 5 nariai, iš jų ne mažiau kaip 1 – Lietuvos spaudos
fotografų klubo deleguotas atstovas (rekomenduotina 2). Komisijos narių skaičius negali būti lyginis.
Komisija priima sprendimus bendru sutarimu, o nesutarus – balsų dauguma (visi Komisijos nariai turi
po 1 balsą).
6. Į Konkurso komisiją gali būti kviečiami savivaldybių švietimo skyrių, TLK stebėtojų tarybos,
gydymo, bendrojo ugdymo įstaigų ar kitų socialinių partnerių atstovai.
7. Konkurso komisijos pirmininku skiriamas TLK atstovas, pavaduotoju – Lietuvos spaudos
fotografų klubo deleguotas atstovas.
8. Komisijos nariai negali atskleisti informacijos apie pagrindinį prizininką ir nugalėtojus (kartu
jie vadinami laimėtojais) iki oficialaus jų paskelbimo 2017 m. gegužės 12 d.
9. Konkurso komisijos posėdžių protokolus rašo vienas iš Komisijos narių, paskirtas Komisijos
sekretoriumi, juos pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.
III SKYRIUS
KONKURSO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Konkurso komisija TLK veiklos zonos moksleivių – nuotraukų konkurso dalyvių – darbus
peržiūri ir pagrindinį prizininką, nugalėtojus išrenka 2017 m. balandžio 1–8 d. Konkurso komisijai visus
atsiųstus darbus pristato Komisijos sekretorius arba TLK specialistas, atsakingas už ryšius su visuomene,
gavęs juos iš interneto svetainės www.vlk.lt/nuotraukukonkursas2017, per kurią pateikiami visos
Lietuvos konkurso dalyvių darbai.
11. Komisija įvertina konkursui pateiktus darbus ir priima sprendimą, ar tarp jų nėra įžeidžiančio,
žeminančio turinio darbų. Jei tokių yra, šie darbai atmetami. Jei autorius pateikia daugiau kaip 1
nuotrauką, konkurse dalyvauja nuotrauka, geriausiai, Komisijos nuomone, atitinkanti temą.
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12. Komisija atrenka 1 iš visų geriausią nuotrauką, kurios autoriui skiriamas pagrindinis prizas ir
po 1 geriausią nuotrauką iš kiekvienos savo veiklos zonos savivaldybės (autorius nugalėtojus). Jeigu
dalyvio ir (ar) laimėtojo iš kurios nors savivaldybės nėra, Komisija turi teisę protokoliniu sprendimu
siūlyti Vilniaus TLK direktoriui apdovanoti daugiau dalyvių iš tų savivaldybių, kuriose išrinkti
laimėtojai.
13. Socialiniams partneriams įsteigus prizų, Konkurso komisija gali išrinkti ir daugiau konkurso
laimėtojų ir jiems skirti partnerių prizus, taip pat Komisija turi teisę išrinkti daugiau laimėtojų ir numatyti
kitus jų skatinimo būdus.
14. Rinkdama pagrindinį prizininką ir nugalėtojus, Komisija turi atsižvelgti, ar konkurso dalyvių
darbai atitinka temą „Sveika šeima“, apima įvairius šeimos narių sveikatos bei gydymo aspektus, tarp jų
– svarbų šeimos gydytojo vaidmenį rūpinantis visų šeimos narių sveikata.
15. Konkurso laimėtojus jų nurodytais el. pašto adresais Konkurso komisijos sekretorius
informuoja apie laimėjimą ir, jei reikia sutikimo dėl nuotraukoje esančio nepilnamečio asmens
(nuotraukos autoriaus ar kito nuotraukoje užfiksuoto nepilnamečio) viešo rodymo viešinant konkurso
rezultatus, pateikia vienam iš nepilnamečio tėvų (globėjų) pasirašyti konkurso taisyklėse patvirtintos
formos sutikimą. Vėliau konkurso laimėtojų nuotraukos gali būti naudojamos VLK ir visoms
teritorinėms ligonių kasoms viešinant šeimos sveikatos problematiką, šeimos gydytojo svarbą be atskiro
raštiško konkurso dalyvio ir nuotraukoje užfiksuoto asmens sutikimo, visais atvejais skelbiant
nuotraukos autorių ir konkurso pavadinimą. Parodai spausdintos nuotraukos lieka TLK.
IV SKYRIUS
KONKURSO KOMISIJOS ATSAKOMYBĖ
16. Konkurso komisijos pirmininkas atsakingas už Komisijos veiklos organizavimą, konkurso
prizininko ir nugalėtojų išrinkimą TLK veiklos zonoje, jų apdovanojimą, konkurso rezultatų viešinimą,
visų laimėtojų pakvietimą kartu su šeimos nariais dalyvauti 2017 m. gegužės 12 d. vyksiančiame
moksleivių nuotraukų konkurso laimėtojų apdovanojimo renginyje, kuriame būtų paminėta Tarptautinė
šeimos diena ir akcentuojama šeimos gydytojo svarba stiprinant šeimos sveikatą, bei kūrybinėse
fotografijos dirbtuvėse.
17. Jei prizininkas, nugalėtojas, ar kitas laimėtojas negali atvykti į apdovanojimo renginį, prizai
perduodami Komisijos pirmininko sprendimu.
18. Konkurso komisijos nariai už paskelbtų rezultatų teisingumą ir viešųjų bei privačių interesų
suderinamumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Komisijos darbo ar konkurso rezultatai gali būti skundžiami VLK direktoriui iki 2017 m.
gegužės 19 d., skundas turi būti išnagrinėtas ir apie sprendimą pranešta per 5 darbo dienas nuo jo
registravimo dienos.
21. Konkurso komisijos darbo reglamentas VLK ir TLK interneto svetainėse skelbiamas kartu su
TLK 2017 metų moksleivių nuotraukų konkurso „Sveika šeima“, skirto Tarptautinei šeimos dienai
paminėti, taisyklėmis, patvirtintomis TLK direktoriaus įsakymu.
__________________________________________

