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INICIATYVOS „MAN RŪPI“ APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Iniciatyva „Man rūpi“ (toliau – Iniciatyva) skirta stiprinti mokinių aktyvų pilietiškumą ir 

demokratines vertybes. 

 2. Organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC). 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 3. Iniciatyvos tikslas – skatinti visus dalyvauti socialinėje ir/ar pilietinėje veikloje. 

 4. Iniciatyvos uždaviniai: 

 4.1. ugdyti pilietišką ir atsakingą požiūrį į savo gyvenamąją aplinką; 

4.2. vystyti dalyvių saviraiškos formas, socialinius įgūdžius. 

 

III. DALYVIAI 

 

 5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo 

įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų ir įvairių sambūrių (klubų, iniciatyvinių grupių, jaunimo 

organizacijų) mokiniai. Kviečiami dalyvauti ir pavieniai asmenys, kolektyvai, bendruomenės, 

šeimos ir kt. 

 

IV. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

 6. Dalyviai imasi pilietinių ir/ar socialinių iniciatyvų, kurias įgyvendina ir pristato. Galima 

pristatyti  2021–2022 metais įgyvendintas veiklas. 

 7. Pasirinktos kryptys, temos gali būti įvairios, pvz.: socialinių problemų sprendimas, 

švietėjiškos akcijos bendruomenės nariams, institucijoms, savanoriškos veiklos organizavimas, 

užimtumo skatinimas, aplinkos tvarkymas ir kt. Galima sukurti ir socialinės tematikos filmuką (iki 

10 min.). 

 8. Įgyvendinta iniciatyva (galima pristatyti ir keletą iniciatyvų) pateikiama su trumpu 

aprašymu, filmuota medžiaga, nuotraukomis ir kt. 

 9. Iniciatyvos pateikimo formos: failai įkeliami į „Google“ diską, „Wetransfer“, „DropBox“, 

„Youtube“ ir kt. erdves, o elektroninėje anketoje pateikiama tik nuoroda. 

 10. Dalyviai medžiagą gali pateikti per visus metus iki 2022 m. spalio 3 d. elektroninėje 

anketoje: https://forms.gle/ysAxz7Tka5i9oyXF8, kuri paskelbta ir LMNŠC tinklalapyje 

https://www.lmnsc.lt/iniciatyva-man-rupi/ arba „Facebook“ puslapiuose: @IniciatyvaManrupi ir 

@pilietinioturizmoiretnokulturiniougdymoskyrius 

 11. Organizatoriai gauta medžiaga pasidalins  „Facebook“ puslapyje @IniciatyvaManrupi 
 

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

 12. Vertinimo komisija, atsižvelgdama į puslapių lankytojų nuomonę (patiktukus „like“), 

išrinks įdomiausias iniciatyvas. Visiems dalyviams bus įteiktos elektroninės padėkos ir pagyrimo 

raštai. Geriausieji bus apdovanoti prizais. 

https://forms.gle/ysAxz7Tka5i9oyXF8
https://www.lmnsc.lt/iniciatyva-man-rupi/


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 13. Pateikdami medžiagą dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti jų kopijas 

Lietuvoje ir užsienyje. 

 14. Autoriai turi teisę pateikti tik tokią medžiagą, į kurią turi autoriaus teises ir kuri sukurta 

nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių, o konkursą organizuojančios institucijos neprisiima 

atsakomybės už autorių teisių pažeidimus pateiktoje medžiagoje. 

 15. Koordinatorė – LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus 

metodininkė Loreta Kisnieriūtė, mob. 8 677 68552, el. paštas loreta.kisnieriute@lmnsc.lt 
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