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Korruptsiooniteemaline artiklite konkurss
Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 23.12.1996 määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi
põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruse“ punkti 18 alapunktide 1 ja
alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 03.10.2013 korraldusega nr 429 „„Korruptsioonivastase
strateegia aastateks 2013–2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2013–2017 heakskiitmine““
heakskiidetud „Korruptsioonivastase strateegiaga aastateks 2013–2020“ ning selle rakendusplaani
punktidega 1.1.2.. ja 1.1.5.
1. Üldsätted
1.1. Kuulutan koostöös Eesti Ajalehtede Liiduga (reg. nr: 80010337) välja konkursi preemia
andmiseks ajakirjanduse eriala üliõpilasele (edaspidi: üliõpilaste) korruptsiooniteemalise artikli
(edaspidi: artikkel) kirjutamise ning avaldamise eest.
1.2. Toetuse määr on 1000 (üks tuhat) eurot.
1.3. Konkursil võivad osaleda kõikide Eesti kõrgkoolide ajakirjanduse tudengid.
1.4. Konkursile esitatav artikkel peab vastama järgmistele tingimustele:
1.4.1. Artikli täpse teema ning fookuse valib autor. Korruptsioonile võib artiklis läheneda nii
selle laiema tähenduse järgi, milleks on usalduse kuritarvitamine, kui ka kitsama
määratluse järgi, milleks on ametikoha kasutamine isiklikuks otstarbeks. Rohkem
informatsiooni leiab aadressilt www.korruptsioon.ee.
1.4.2. Artikkel peab olema avaldatud Eestis ilmuvas ajalehes 2018. aastal.
1.4.3. Artikkel võib olla ilmunud kas eesti või võõrkeeles. Konkursile esitatakse originaaltekst
koos eestikeelse tõlkega.
1.4.4. Artikkel peab olema kirjutatud korrektses eesti keeles.
1.4.5. Artikli näol peab olema tegemist uue teema avamisega või juba kajastatud teema puhul
olulise lisaväärtusega.
1.4.6. Artikkel peab olema esitatud elektroonilisel kujul mõnes enimlevinud formaadis (rtf, doc,
docx, odt vms.).
1.5. Konkursi eesmärk on innustada ja toetada korruptsioonialast uurivat ajakirjandust ning
korruptsioonialast mõttevahetust ja toetada seeläbi korruptsioonialase teadlikkuse tõusu Eestis,
eelkõige kohalikul tasandil, ning tunnustada ajakirjanduse üliõpilasi. Konkursile on oodatud artiklid,
mis käsitlevad korruptsiooni temaatikat, tuues esile korruptsioonijuhtumi, näidates sealjuures
korruptsioonivastase tegevuse kitsaskohti ning osutades kasutamata võimalustele.
2. Artikli vormistamine ja esitamine
2.1. Artikkel tuleb esitada hiljemalt 14.10.2018.
2.2. Artikkel tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee, märgusõnaga
„Korruptsiooni artikkel“.
2.3. Artikli esitajalt ootame järgmisi dokumente:
2.3.1. Konkursil osalemise avaldus Word- või PDF-formaadis, millele lisatakse:
2.3.1.1. Autori kontaktandmed (nimi, telefon ja e-post).
2.3.1.2. Autori CV.
2.3.1.3. Autori nõusolek konkursi eduka läbimise korral avaldada või linkida artikkel
justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna veebilehel www.korruptsioon.ee.
2.3.2. Artikkel ning selle avaldamise koht ja aeg.
2.4. Artikli esitab konkursile töö autor ning annab sellega kinnituse, et on nõus konkursi tingimustes
sätestatuga.
2.5. Mittetähtaegselt esitatud artikleid ei võeta taotluste hindamisel arvesse.
3. Artikli konkursi läbiviimine
3.1. Artikleid hindab justiitsministri käskkirjaga moodustatud artiklite hindamise komisjon (edaspidi

komisjon).
3.2. Artiklite hindamisel arvestatakse üldisi ajakirjanduseetika nõudeid ja häid tavasid.
3.3. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö
diskvalifitseeritakse. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.
3.4. Preemia maksmise otsuse teeb justiitsminister komisjoni ettepanekul elektroonilises vormis.
Sobivate artiklite puudumisel on justiitsministril õigus jätta preemia osaliselt või täielikult välja
maksmata ning kuulutada välja uus konkurss.
3.5. Justiitsministeerium teavitab autoreid konkursi tulemustest elektronkirja teel või preemia
üleandmise tseremoonial 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
3.6. Konkurss kuulutatakse välja ja tulemused avaldatakse veebilehel www.korruptsioon.ee ja
http://eall.ee/.
4. Preemia väljamaksmine
4.1. Preemia antakse välja justiitsministri käskkirja alusel.
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