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PATVIRTINTA 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  

direktorius 2017 m. kovo 20 d.         

įsakymu Nr. V-39 

 

KONKURSO „IŠJUDINK KITUS“ NUOSTATAI 

I. BENDROS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso „IŠJUDINK KITUS“ tikslus ir uždavinius, reikalavimus dalyviams ir 

veikloms, konkurso eigą, apdovanojimus. 

2. Konkursą inicijuoja ir organizuoja – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras. 

3. Tema: Lietuva 1992 metų vasaros olimpinėse žaidynėse Barselonoje. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. XII-2348 2017 metus paskelbė Sporto 

metais. Viena svarbių minėtinų sporto datų: 25 metų sukaktis, kuomet Lietuvos sportininkai pirmą kartą po 

Antrojo pasaulinio karo dalyvavo olimpinėse žaidynėse kaip savarankiška, nepriklausomos Lietuvos 

olimpinė rinktinė ir Barselonoje iškovojo medalius. Šiose žaidynėse Lietuvos delegaciją sudarė 47 

olimpiečiai, kurie varžėsi šiose sporto šakose: akademinis irklavimas, baidarių ir kanojų irklavimas 

(sprintas), boksas, buriavimas, dviračių sportas (plentas, trekas), dziudo, imtynės, krepšinis, lengvoji atletika, 

plaukimas, šiuolaikinė penkiakovė. Pirmą kartą nepriklausoma Lietuva iškovojo prizinius medalius: atletas 

Romas Ubartas – auksą disko metimo rungtyje ir vyrų krepšinio komanda – bronzą . Tai buvo pirmos 

olimpinės žaidynės, kuriose po Antrojo pasaulinio karo suplazdėjo Lietuvos trispalvė ir skambėjo Lietuvos 

himnas. Visa Lietuva susijaudinusi stebėjo R. Ubartą ant olimpinės pakylos ir sirgo už krepšininkus, kurie į 

istoriją įrašė skaičius 82:78 ir parvežė labai svarbią pergalę. Visa vieningai susikibusi Lietuvos krepšinio 

rinktinė lipo ant nugalėtojų pakylos. Šis žingsnis vienijo ir visą tautą svarbiais mūsų šaliai metais. Siekiame 

paskatinti prisiminti šiuos įvykius, dar kartą išgyventi pakilias emocijas, įsitraukti į veiklas ir būti fiziškai 

aktyviais. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, įtraukiant kuo didesnę vietinės bendruomenės dalį. 
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5. Uždaviniai: 

 Skatinti moksleivių bendruomeniškumą, kviečiant juos burtis į komandas ir bendradarbiauti tarpusavyje.  

 Skatinti moksleivių iniciatyvumą ir komunikabilumą, kviečiant juos bendradarbiauti su kitomis savo 

regiono bendruomenėmis. 

 Skatinti moksleivius būti fiziškai aktyviais ir kūrybiškais, kuriant ir įgyvendinant aktyvias veiklas. 

 Skatinti moksleivius domėtis Lietuvos sporto istorija. 

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 1–12 klasių 

moksleiviai. 

7. Konkurse dalyvaujantys moksleiviai turi suburti savo komandą. Komandos dydis: nuo 5 iki 15 moksleivių. 

Komandą gali sudaryti skirtingo amžiaus moksleiviai. 

8. Komandų skaičius iš vienos mokyklos nėra ribojamas. 

9. Komanda privalo turėti vadovaujantį mokytoją (toliau - vadovas), kuris lydės moksleivius kelionių metu. 

Komandos vadovas bus informuojamas apie konkurso eigą. Vadovas turi užtikrinti, kad moksleiviai turi tėvų 

sutikimus dalyvauti konkurse. 

10. Konkurse dalyvaujančios komandos turi užsiregistruoti ir susimokėti dalyvio mokestį. 

IV. KONKURSO EIGA 

11. Konkurso terminas: 2017 m. balandžio 25 d.–rugsėjo 30 d. 

12. Konkurse dalyvaujanti komanda turi susirasti įmonę, įstaigą ar organizaciją (toliau – bendruomenė), kuri 

sutiktų bendradarbiauti. Galite pasirinkti darželio, mokyklos, senelių namų, kultūros namų, prekybos centro, 

jaunimo asociacijos ar kitas bendruomenes. Suburtų skirtingų bendruomenių skaičius nėra ribojamas.  

13. Dalyvaujanti komanda bendruomenės nariams surengia aktyvias veiklas. Įgyvendintų aktyvių veiklų kiekis 

nėra ribojamas. 

14. Aktyvi veikla – mankšta, šokis, žaidimas, estafetės, varžybos ir kita dalyvaujančių komandų sukurta ar 

pasirinkta, fizinį aktyvumą skatinanti veikla.  

 Aktyvių veiklų atlikimo terminas: 2017 m. balandžio 25 d.–birželio 20 d. 

 Aktyvi veikla turi atspindėti vieną ar kelias pasirinktas sporto šakas, kuriose XXV olimpinėse žaidynėse 

Barselonoje dalyvavo Lietuvos sportininkai. Į temos atspindėjimą rekomenduojame pažvelgti kūrybiškai, 

perteikti emociją ir pateikti savaip adaptuotą pasirinktos sporto šakos (-ų) versiją. Nebijokite 



 

 
Valstybės biudžetinė įstaiga 
Konstitucijos pr. 25 
LT-08105 Vilnius 

Tel. (8  5)  272  2355 
Faks. (8  5)  272  5651 
El. p. centras@lvjc.lt 
www.lvjc.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 190996278 
 

 

eksperimentuoti: pasirinktą sporto šaką (-as) naudokite tik kaip gaires, visa kita – tai tik smagus kūrybinis 

procesas. 

 Įgyvendinant aktyvias veiklas, dalyvaujanti komanda gali naudoti papildomas pagalbines priemones: 

muziką, sportinį inventorių, buities įrankius ir / ar kita. 

 Dalyvaujanti komanda aktyvią veiklą gali įgyvendinti uždaroje patalpoje arba lauke. 

 Konkurso organizatorius neatsako už konkurse dalyvaujančios komandos narių saugumą ir sveikatą, 

kuriant ir įgyvendinant aktyvias veiklas. 

15. Konkurse dalyvaujanti komanda nufilmuoja atliekamą aktyvią veiklą. Filmuko trukmė ne ilgesnė nei 3 

(trys) minutės, formatas – .MOV, .MP4. Filmuką dalyvaujanti komanda turi atsiųsti konkurso organizatoriui. 

Organizatorius visus filmukus talpina Facebook paskyroje (@isjudinKitus).* Nepriklausomai nuo pasirinktų 

bendruomenių ar įgyvendintų aktyvių veiklų kiekio, komanda organizatoriui pateikia vieną autentišką 

filmuką. 

16. Filmukuose negali būti skatinamas (tiesioginis ar ne tiesioginis) smurtas, priešiškumas, neapykanta, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, alkoholio vartojimas. Negali būti vartojami necenzūriniai 

žodžiai ar kitas žmogaus orumą įžeidžiantis turinys. Konkurse dalyvaujančios komandos gali būti pašalintos 

iš konkurso, dėl netinkamo filmuko turinio ar autorystės teisių pažeidimo. Pašalintai komandai sumokėtas 

mokestis negrąžinamas. 

17. Dalyvaujanti komanda filmuką ir aktyvios veiklos aprašymą (2 priedas) organizatoriui pateikia iki 2017 

m. birželio 20 dienos. 

18. Konkurso komisija. Visas konkurse dalyvaujančias komandas vertins komisija. Konkurso organizatorius 

komisiją sudarys ne mažiau nei iš 3 asmenų. Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra: 

 temos atitikimas įgyvendinant aktyvias veiklas; 

 aktyvių veiklų tęstinumo numatymas; 

 komandos kūrybiškumas; 

 įgyvendintų aktyvių veiklų kokybiškumas ir originalumas; 

 estetinis veiklų išpildymas; 

 aktyvios veiklos aktualumas pasirinktai bendruomenei. 

19. Finalinis renginys. Visos konkurse dalyvaujančios komandos bus kviečiamos atvykti į finalinį renginį. 

Finalinis vienos dienos renginys vyks rugsėjo mėnesį. Tikslią renginio datą, vietą ir programą organizatorius 

dalyvaujančioms komandoms pateiks iki 2017 m. rugsėjo 1 dienos.  

*Komandos nenorinčios, kad jų filmuota medžiaga būtų įkelta į konkurso Facebook paskyrą (@isjudinKitus), iš anksto gali 

kreiptis el. p. sveikatingumas@lvjc.lt. Atsižvelgiant į aplinkybes, filmuota medžiaga gali būti neviešinama paskyroje. 

 

mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
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20. Finalinio renginio metu numatomi susitikimai ir bendros veiklos su sportininkais bei žymiais visuomenės 

atstovais, smagios užduotys, pramogos ir dovanos, bendro visų dalyvių aktyvios veiklos filmuko kūrimas, 

nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimai. 

V. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄLYGOS 

21. Komandų registracija vyksta iki 2017 m. balandžio 21 dienos. 

 Dalyvaujanti komanda užpildo registracijos formą (1 priedas) ir atsiunčia el. paštu 

sveikatingumas@lvjc.lt.  

 Dalyvaujanti komanda sumoka dalyvio mokestį – 15 Eur/komandai. Rekvizitai apmokėjimui: AB SEB 

bankas a. s. LT807044060000908033. Pavedimo paskirtyje nurodyti: Projektui „IŠJUDINK KITUS“, 

komandos pavadinimą ir ugdymo įstaigą. Pavedimo kopiją būtina atsiųsti kartu su 1 priedu. 

22. Dalyvio mokestis, prasidėjus konkursui (nuo 2017 m. balandžio 20 d.), negrąžinamas. 

23. Užsiregistravusios komandos gauna organizatorių patvirtinimą. 

VII. APDOVANOJIMAI 

24. Visos konkurse dalyvavusios komandos gaus padėkas ir kvietimus dalyvauti finaliniame renginyje. 

25. I–V prizines vietas užėmusios komandos gaus diplomus ir rėmėjų skirtus prizus. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26. Visa informacija apie konkurso eigą yra talpinama Lietuvos vaikų ir jaunimo centro internetiniame 

tinklalapyje www.lvjc.lt. 

27. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti ir viešinimo tikslais naudoti konkurso medžiagą, gautą iš 

dalyvaujančių komandų. 

28. Konkurso dalyviai sutinka, kad konkurso organizatorius finalinio renginio metu fotografuotų, filmuotų 

dalyvius ir medžiaga būtų skelbiama organizatorių bei kituose interneto tinklalapiuose konkurso viešinimo 

tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo. 

29. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatuose nurodytas konkurso datas ar sąlygas.  

30. Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt arba telefonu (8-5) 2054714. 

Kontaktinis asmuo – Indrė Čepėnaitė. 

mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
http://www.lvjc.lt/
mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
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1 priedas 

KONKURSO „IŠJUDINK KITUS“ 

REGISTRACIJOS FORMA 

Komandos pavadinimas  

Komandos narių skaičius  

Komandos narių amžius  

Miestas, mokymosi įstaiga  

Komandos vadovas (vardas 

pavardė) 

 

Kontaktinis asmuo (tel. nr., el. 

paštas) 

 

Su nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

_______________________________________________________________________________________ 
(Komandos vadovo vardas, pavardė, parašas) 
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2 priedas 

KONKURSO „IŠJUDINK KITUS“ 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

Komandos pavadinimas  

Komandos nariai (vardas, 

pavardė) 

1.   

2.   

3.  

4.    

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.  

Miestas, mokymosi įstaiga  

Trumpas aktyviai veiklai 

pasirinktos sporto šakos (-ų) 

pagrindimas (iki 200 žodžių). 

 

 

Bendruomenės, kurioje buvo 

įgyvendinta aktyvi veikla, 

pasirinkimo pagrindimas ir 

numatomas 

bendradarbiavimo tęstinumas 
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(iki 200 žodžių). 

 

Įtrauktų bendruomenės narių 

skaičius 

 

 


