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MOKSLEIVIŲ TEISINIŲ ŽINIŲ KONKURSO „TEMIDĖ“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Moksleivių  teisinių  žinių konkurso  „Temidė“  (toliau  –  konkursas)  nuostatai  nustato
konkurso tikslus, dalyvius, etapus, organizavimo, komandų vertinimo ir dalyvių skatinimo tvarką.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI

2. Pagrindiniai konkurso tikslai:
2.1. padidinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą;
2.2. įgyvendinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemones;
2.3. suteikti moksleiviams teisinių ir su policijos veikla susijusių žinių;   
2.4. skatinti jaunimo atsakingumą ir pilietiškumą;
2.5. ugdyti moksleivių kūrybiškumą;
2.6.  skatinti  švietimo  įstaigų  bendruomenių  ir  teisėsaugos  institucijų  bendravimą  ir

bendradarbiavimą. 

III SKYRIUS
 KONKURSO DALYVIAI

3. Konkurse dalyvauja ne jaunesnių nei 14 metų moksleivių komandos, sudarytos iš penkių
dalyvių.

IV SKYRIUS
 KONKURSO ETAPAI

4. Konkursas vykdomas trimis etapais:
4.1. I etapas vykdomas iki balandžio 15 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių

apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų (toliau – apskr. VPK) policijos komisariatuose, Alytaus,
Marijampolės, Utenos, Telšių bei Tauragės apskr. VPK ir šių apskr. VPK policijos komisariatuose.
Etapą  organizuoja  policijos  įstaigos,  bendradarbiaudamos  su  miestų  ir  rajonų  savivaldybių
administracijų  švietimo padaliniais  bei  socialiniais  partneriais.  Pirmojo  etapo komandų skaičius
neribojamas. Šiame etape nugalėjusios komandos dalyvauja konkurso II etape. 

4.2. II etapas vykdomas nuo balandžio 16 d. Jį organizuoja Policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Viešosios policijos valdyba (toliau – PD VPV) ir apskričių vyriausieji policijos
komisariatai.

4.3.  III  etapas  vykdomas  vieną  dieną,  ketvirtąją  gegužės  mėnesio  savaitę.  Šiame  etape
dalyvauja 10 geriausių komandų, nugalėjusių II etape. III etapą organizuoja PD VPV. 

V SKYRIUS 
KONKURSO UŽDUOTYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

5. Konkurso užduotys atliekamos šia tvarka:
5.1. I etapas: komandos žaidžia  Temidės protų mūšį. Detalią pirmojo etapo vykdymo tvarką

nustato apskr. VPK viršininkas. 
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5.2. II etapas: komandos dalyvauja žaidime „Temidės pabėgimo kambarys“. Prieš pradedant
vykdyti  žaidimo  „Temidės  pabėgimo  kambarys“  užduotis,  komandos  instruktuojamos  ir
supažindinamos su detalia užduoties vykdymo bei vertinimo tvarka.

5.3.  III  etapas:  komandos  dalyvauja  Temidės  orientavimosi  varžybose.  Prieš  pradedant
vykdyti Temidės orientavimosi varžybų užduotis, komandos instruktuojamos ir supažindinamos su
detalia užduoties vykdymo bei vertinimo tvarka. 

6.   Konkurso  metu  kylančius  organizacinius  klausimus  ir  ginčus  sprendžia  konkurso
organizatoriai. 

VI SKYRIUS 
KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

7.  I  etape  nugalėjusi  komanda  įgyja  teisę  dalyvauti  II  etape  ir  apdovanojama  etapo
organizatorių įsteigtais prizais.

8.  Kiekviename apskr. VPK II etape nugalėjusi  komanda įgyja teisę dalyvauti  III etape ir
apdovanojamos Policijos departamento įsteigtais prizais.

9. Komandoms, III etape užėmusioms I, II ir III vietas,  įteikiami padėkos raštai, atminimo
dovanos ir Policijos departamento įsteigti prizai. 

VII SKYRIUS 
KONKURSO FINANSAVIMAS

10. Konkurso I etapas finansuojamas etapo organizatorių skirtomis lėšomis.
11. Konkurso II etapas finansuojamas Policijos departamento skirtomis lėšomis.
12. Konkurso III etapas finansuojamas Policijos departamento skirtomis lėšomis. 
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