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KONKURSO „IŠJUDINK KITUS 2018“ NUOSTATAI 

I. BENDROS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso „IŠJUDINK KITUS 2018“ 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. Konkurso partneriai – Vilniaus Visuomenės sveikatos biuras, Lietuvos savivaldybių asociacija. 

4. Tema: Kūno kultūros pamoka kitaip: prieš ir po 100 metų. 

1918 metų vasario mėnesio 16 diena Lietuvai buvo nauja pradžia, šią dieną buvo paskelbta Lietuvos 

Nepriklausomybė, tačiau profesionalus sportas tuo metu Lietuvoje tik pradėjo žengti pirmuosius žingsnius. 

Sportinę veiklą Lietuvoje pradėjo populiarinti išeiviai, tarp kurių buvo ir Steponas Darius. Tuo metu lietuviai 

pradėjo žaisti krepšinį, tenisą, domėtis ir aktyviau užsiimti lengvąja atletika. Rūpinantis savo sveikata 

populiariausia buvo daryti tempimo pratimus, atsilenkimus, atsispaudimus. Siekiame paskatinti plačiau 

pasidomėti, kokios sportinės veiklos buvo populiarios prieš 100 metų ir išlaisvinti savo fantaziją 

įsivaizduojant ateities - po 100 metų kūno kultūros pamokas bei remiantis savo atradimais sukurti pamokos 

veiklų aprašą, su kuriuo bus supažindinti Lietuvos kūno kultūros mokytojai bei mokyklų bendruomenių nariai.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – formuoti ilgalaikius fizinio aktyvumo įpročius bei skatinti moksleivius pažinti Lietuvos sporto 

istoriją ir paminėti Lietuvos šimtmetį. Ugdyti moksleivių kūrybiškumą kuriant įsivaizduojamas ateities sporto 

veiklas ir interpretuojant populiarius praeities sporto užsiėmimus. 

6. Uždaviniai: 

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

• Skatinti moksleivių iniciatyvumą ir komunikabilumą, kviečiant juos bendradarbiauti su mokyklos 

bendruomene. 

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

• Skatinti moksleivius ugdytis ilgalaikius fizinio aktyvumo įpročius. 

• Skatinti moksleivius domėtis Lietuvos sporto istorija. 



 

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 1–9 klasių 

moksleiviai. 

8. Moksleiviai skirstomi ir vertinami dvejose amžiaus grupėse : 1-4 klasės ir 5-9 klasės 

9. Konkurse dalyvaujantys moksleiviai turi suburti savo komandą. Komandos dydis: nuo 10 iki 30 moksleivių.  

10. Komandų skaičius iš vienos mokyklos nėra ribojamas. 

11. 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. 

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

IV. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄLYGOS 

13. Komandų registracija vyksta iki 2018 m. rugsėjo 14 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 2018“, 

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

14. Dalyvio mokestis, prasidėjus konkursui (nuo 2018 m. rugsėjo 15 d.), negrąžinamas. 

15. Jei konkursas neįvyksta ar nesusirenka pakankamai dalyvių atskiroje amžiaus grupėje – dalyvio mokestis 

grąžinamas. 

16. Užsiregistravusios komandos gauna organizatorių patvirtinimą. 

V. KONKURSO EIGA IR REIKALAVIMAI VEIKLOMS 

17. Konkurso terminas: 2018 m. rugsėjo 15 d.– spalio 31 d. 

18. Konkurse dalyvaujanti komanda su mokytojo pagalba turi sukurti kūno kultūros pamokos aprašą, jame 

aprašyti veiklas kuriomis klasė turėtų užsiimti pamokos metu. Kūno kultūros pamoka turėtų būti universali, su 

galimybe pritaikyti ją ir kitoms klasėms. Pamokos aprašas pateikiamas su konkrečiomis veiklomis, jų 

numatyta trukme ir nauda sveikatai. 

19. Dalyvaujanti komanda turėtų suburti savo mokyklos bendruomenę ir vieną iš pamokos veiklų išbandyti 

pertraukos ar pamokos metu pravedant mankštą mokiniams ir darbuotojams.  

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

pasirinkta, fizinį aktyvumą skatinanti veikla, kuri atspindi renginio temą.  
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• Aktyvių veiklų atlikimo terminas: 2018 m. rugsėjo 15 d. – spalio 12 d. 

• Aktyvi veikla turi būti pasirinkta iš sukurto pamokos veiklų aprašo. 

• 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. 

21. 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.  

22. 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. 

23. Dalyvaujanti komanda filmuką ir kūno kultūros pamokos veiklos aprašymą (2 priedas) organizatoriui 

pateikia iki 2018 m. spalio 12 dienos. 

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

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

• veiklos aprašo aiškumas ir pritaikomumas; 

• aktyvių veiklų tęstinumo numatymas; 

• komandos kūrybiškumas; 

• įgyvendintų aktyvių veiklų kokybiškumas ir originalumas; 

• organizaciniai gebėjimai suburti; 

• estetinis veiklų išpildymas; 

• praėjusių metų konkurso veiklų tęstinumas. 

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

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

dalyvaujančioms komandoms pateiks iki 2018 m. spalio 15 dienos.  

26. Finalinio renginio metu numatomi susitikimai ir bendros veiklos su sportininkais bei žymiais visuomenės 

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

paskelbimas ir apdovanojimai. 

VI. APDOVANOJIMAI 

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

28. Finaliniame renginyje bus apdovanojami nugalėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje. 



 

 

VII. DUOMENŲ APSAUGA 

 

29. Konkurso organizatoriai užtikrina, kad dalyvių duomenys yra renkami ir tvarkomi tik konkurso organizavimo 

ir vykdymo tikslais remiantis šiais nuostatais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. 

30. Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu tvarkomi duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo konkurso 

pabaigos.  

31. Konkurso dalyviai informuojami, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu (toliau – ADTAĮ) bei ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) turi teisę: 1) 

žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir 

kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ, BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.  

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

tinklalapyje www.lvjc.lt 

33. Dalyvių atsiųsti vaizdo įrašai ir nuotraukos bus viešinami internetinėje erdvėje, o veiklų aprašymai su 

nuotraukomis – publikuojami metodiniame leidinyje. 

34. Konkurso organizatorius finalinio renginio metu fotografuos, filmuos dalyvius ir medžiaga bus skelbiama 

organizatorių bei kituose interneto tinklalapiuose konkurso viešinimo tikslais.  

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

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

Kontaktinis asmuo – Nida Lendraitytė-Šibutovičienė. 

37. Mokymo įstaiga įsipareigoja konkurso organizatoriams pateikti tik tikslius ir išsamius dalyvių duomenis, 

tvarkomus teisėtu būdu. 

38. Dalyviai, pateikdami paraišką pavirtina, jog susipažino su konkurso taisyklėmis ir išreiškė sutikimą dėl 

asmens duomenų teikimo. 
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1 priedas 

KONKURSO „IŠJUDINK KITUS 2018“ 

REGISTRACIJOS FORMA 

Komandos pavadinimas  

Komandos narių skaičius  

Komandos amžiaus vidurkis  

Miestas, mokymosi įstaiga  

Komandos vadovas (vardas 

pavardė) 

 

Kontaktinis asmuo (tel. nr., el. 

paštas) 

 

Su nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

_______________________________________________________________________________________ 
(Komandos vadovo vardas, pavardė, parašas) 

 



2 priedas 

KONKURSO „IŠJUDINK KITUS 2018“ 

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  

Išsamus kūno kultūros 

pamokos veiklų aprašymas, 

trukmės numatymas, naudos 

sveikatai pagrindimas (iki 

500 žodžių). 

 

 

Aprašyti kaip kilo idėja, kuo 

šios veiklos susijusios su 

Lietuvos sporto istorija arba 

kodėl tokios veiklos, 

komandos nuomone, galėtų 

būti ateityje 

 



 

Įtrauktų mokyklos 

bendruomenės narių skaičius 
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