KONKURSO „ŽALIASIS KELIAS: KLIMATO KAITOS IR ENERGETIKOS IŠŠŪKIAI“ NUOSTATOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. LR energetikos ministerijos (toliau - EM) studentų mokslo (kursinių, bakalauro, magistro, doktorantūros)
darbų konkurso (toliau - konkursas) nuostatos (toliau - Nuostatos) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius,
organizavimo, vertinimo bei apdovanojimo tvarką.
1.2. Konkurso tikslas – skatinti studentus įsitraukti ir išsamiau nagrinėti tvarios energetikos ir klimato kaitos
temas Lietuvoje taip pat ir kitose Europos Sąjungos šalyse, ar ES paramos panaudojimo efektyvumo analizę.
1.3. Konkurse kviečiami dalyvauti studentai, parengę mokslo darbus, kuriuose gvildenama ir plėtojama
aktuali tvarios energetikos ir klimato kaitos temos.
1.4. Konkursu siekiama atkreipti studentų dėmesį į temas, kurių aktualumas ne mažėja, o vis auga ir jų indėlis
bus ypač svarbus ateityje. Klimato kaitos, energetikos, išteklių tausojimo tema šiuo metu yra svarbi ne tik
Lietuvai, bet ir kitoms pasaulio šalims. Efektyvus energijos vartojimas – vienas iš kertinių ilgalaikių Europos
Sąjungos bei Lietuvos energetikos strategijos tikslų, kuris tampa ypatingai svarbus siekiant prioritetinio
Europos Žaliojo kurso įgyvendinimo ir klimatui neutralios ekonomikos. Atsakingas energijos vartojimas yra
glaudžiai susijęs su visuomenės ir verslo požiūriu į atsinaujinančią energetiką, energetiškai efektyvių prietaisų
naudojimu ir iš esmės į klimato kaitos, kuri yra pats didžiausias šio amžiaus iššūkis, problemos supratimą ir
suvokimą.
1.5. Konkursą organizuoja LR energetikos ministerija (toliau - Organizatorius).
1.6. Konkurse gali dalyvauti studentai.

2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
2.1. Paraiškas konkursui gali teikti studentai arba jų vardu - mokymo įstaiga (universitetai, kolegijos, kt.) ar
kiti asmenys turintys tam įgaliojimus.
2.2. Konkursui pateikiami moksliniai (kursiniai, bakalauro, magistro, doktorantūros) darbai (toliau - autoriniai
darbai), kurie buvo parengti 2020/2021 m. m. (2020 m. rugsėjo 1 d. - 2021 m. birželio 2 d.) laikotarpiu ir
kuriais siekiama konkurso tikslų, nurodytų Nuostatų 1.2 punkte.
2.3. Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių lėšų finansuoti užsakomieji autoriniai
darbai.
2.4. Darbų pateikimo tvarka:
2.4.1. Konkurso dalyvis elektroniniu laišku turi pateikti laisvos formos dalyvio paraišką, kurioje būtų nurodytas
autorinio darbo pavadinimas, darbo autorius ir mokymo įstaiga.
2.4.2. Paraiška su autorinio darbo el. kopija (pdf, jpg arba kitu vaizdo ir garso kūrinio formatu) arba aktyvia
interneto nuoroda, kuria galima pasiekti darbą, turi būti pateikta el. paštu: konkursai@enmin.lt. Jei
pateikiamo darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti pateikta nuoroda į debesų saugyklą

(OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios būtų galima atsisiųsti autorinio darbo kopiją.
Siunčiant darbą, elektroninio laiško temoje nurodykite konkurso pavadinimą ir teikiamo darbo autorių.
2.4.3. Vienam autoriniam darbui turi būti užpildoma 1 paraiška arba atsiųstas atskiras elektroninis laiškas.
2.4.4. Konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei 1 paraišką.
2.5. Paraiškas konkursui galima teikti nuo konkurso paskelbimo dienos (2020 m. spalio 1d.) iki 2021 m. birželio
2 d. (imtinai).
2.6. Darbai pateikti po 2021 m. birželio 2 d. nevertinami.

3. DARBŲ VERTINIMAS
3.1. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija, sudaryta iš dėstytojų ir energetikos srities ekspertų.
3.2. Komisijos narys, jeigu jis darbo santykiais susijęs su konkurso dalyvio atstovaujama mokymo įstaiga ar
yra konkurso dalyvio šeimos narys arba artimas giminaitis, vertinant konkurso dalyvio pateiktą paraišką
nedalyvauja.
3.3. Komisija vertina tik tuos Konkursui pateiktus mokslinius darbus, kurių tematika atitinka Konkurso tikslus
(apie atitikimą sprendžiama komisijos narių balsų dauguma). Autoriniai darbai, neatitinkantys konkurso
reikalavimų, nebus vertinami.
3.4. Konkurso metu išrenkami trys laureatai.
3.5. Vertinant konkursui pateiktus autorinius darbus, vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais:
-

turinio aktualumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).

4. KONKURSO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
4.1. Kiekvienas narys įvertina pateiktą autorinį darbą ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių vertinimo
balai sumuojami ir nugalėtojais tampa daugiausiai balų surinkę autoriniai darbai.
4.2. Tuo atveju, jei du ir daugiau autorinių darbų surenka vienodą balų skaičių, konkurso komisija dar kartą
įvertina vienodą balų skaičių surinkusius autorinius darbus, ir balsuodama priima sprendimą, kuriam iš jų
suteikti aukštesnį įvertinimą.
4.3. Konkurso darbai bus įvertinti ir nugalėtojai išrinkti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 28 d.
4.4. Kiekvienas studentų konkurso nugalėtojas (daugiausia balų surinkusio darbo autorius) bus apdovanotas
500 (penki šimtai) eurų vertės pinigine premija bei organizatorių diplomais ir laureatų pripažinimo ženklais.
4.6. Konkurso laureatui negalint atvykti į apdovanojimų ceremoniją atsiimti laimėto prizo, jis jam asmeniškai
bus pristatytas konkurso organizatorių.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso ir kitas nuostatas.
5.2. Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti organizatorius imsis
visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
5.3. Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu
paštu projektai@nuostabu.lt arba sonata.sliekaite@enmin.lt. Konkurso Organizatorius įsipareigoja
kreipimąsi išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija
teikiama el. paštu projektai@nuostabu.lt.

