
PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 

2021 m. gegužės 6 d.  įsakymu  Nr. R1-184 

TURISTINIŲ MĖGĖJIŠKŲ FILMŲ KONKURSO ŠALIES MOKINIAMS IR 

MOKYTOJAMS „KELIONĖS VISAIP“ SĄLYGOS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso šalies mokiniams ir mokytojams „Kelionės visaip“ (toliau – Konkursas) sąlygos

reglamentuoja jo tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. Konkursas 

skirtas mokinių turizmo ir kelionių dešimtmečiui apžvelgti ir paminėti. 

2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

3. Konkursas vyksta 2021 m. gegužės–2022 m. gegužės mėnesiais. Visą jo laiką dalyviams

teikiamos konsultacijos ir kita reikalinga informacija. 

4. Konkurso tikslas – sukurti turistinių mėgėjiškų filmų virtualų kambarį ir parengti vaizdo

darbų parodą. 

5. Atsiųsti kūriniai gali būti vaidybinio, dokumentinio, specialiai kurto ir režisuoto ar

sumontuoto pobūdžio, kt. 

6. Konkurse gali dalyvauti visų šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo

švietimo įstaigų jaunimas ir jų mokytojai. 

II. MARATONO ORGANIZAVIMAS

7. Konkursas skelbiamas LMNŠC interneto svetainėje www.lmnsc.lt ir kt. draugiškos

žiniasklaidos erdvėse. 

8. Kviečiame atsiliepti visus būrius, grupes, kolektyvus, būrelius ar jų atstovus, dalyvavusius

LMNŠC turizmo renginiuose 2012–2022 m., ir pasidalinti savo įamžinta medžiaga. 

9. Dalyviai darbus gali pateikti savarankiškai ar/ir vadovaujant mokytojui (-ams).

10. Darbų autoriais gali būti pavieniai dalyviai arba keliautojų grupės. Darbų apimtis ir kiekis

neribojami. 

11. Konkurso dalyviai pasirinktinai pristato keliones laisva forma ir savo nuožiūra. Tikslinga

nurodyti filmo ar kt. mežiagos atsiradimo/sukūrimo vietą ir ypač įdomias aplinkybes. 

12. Atsiųsti vertingi, didelę išliekamąją vertę turintys darbai grąžinami autoriui (-iams).

Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia 

organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti pateiktus kūrinius ar jų 

kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

13. Darbai su užpildyta anketa (žr. priedą) iki 2022 m. gegužės 1 d. siunčiami Lietuvos

mokinių  neformaliojo  švietimo  centrui,  Pilietinio,  turizmo  ir  etnokultūrinio  ugdymo  skyriui. 

http://www.lmnsc.lt/


Elektroninės  versijos  –  el.  paštu  aurelija.auguniene@lmnsc.lt.  Darbai  įkeliami  į  „Google“ diską, 

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

III. MARATONO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

14. Konkurso darbus vertins LMNŠC direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

15. Papildomais balais vertinami itin informatyvūs, patrauklūs, apibendrinti, ypatingą

archyvinę, mokomąją, išliekamąją vertę turintys darbai. 

16. 2022 m. gegužės mėnesį Konkurso dalyviai ir geriausių darbų autoriai bus pakviesti

dalyvauti sąskrydyje vienoje iš nuostabiausių Lietuvos vietų. Dalyviai bus apdovanoti LMNŠC 

diplomais ir pagyrimo raštais, partnerių, draugų ir rėmėjų prizais. 

17. Organizatoriai turi teisę keisti Konkurso nugalėtojų apdovanojimo laiką ir vietą.

18. Papildoma informacija teikiama:

tel. (8 5) 2154319, el. paštu aurelija.auguniene@lmnsc.lt. 

____________ 
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Turistinių mėgėjiškų filmų  šalies mokiniams ir 

mokytojams „Kelionės visaip“  sąlygų priedas 

 
TURISTINIŲ MĖGĖJIŠKŲ FILMŲ ŠALIES MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 

„KELIONĖS VISAIP“  

DALYVIO ANKETA 

 

Darbo (-ų) pavadinimas _____    ____    ____    _______    ____    ___    _______    ____    _ 

 
Dalyvio vardas, pavardė  

Dalyvio telefono nr., el. pašto adresas  

Klasė  

Tikslus mokyklos pavadinimas  

Mokyklos adresas  

Mokyklos telefono nr., el. pašto adresas  

Vadovavusio darbui mokytojo vardas, 

pavardė 

 

Mokytojo telefono nr., el. pašto adresas  

 

 

Darbai iki 2022 m. gegužės 1 d. su užpildyta anketa siunčiami adresu: Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras, Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius, Žirmūnų g. 1B, 

LT-09101 Vilnius. 




