
PATVIRTINTA 

    Šilutės kultūros centro direktoriaus 

    2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-6 

 

MOKINIŲ FILMŲ IR FILMUOTŲ SIUŽETŲ KONKURSO  

„MANO KRAŠTAS –MAŽOJI LIETUVA“, SKIRTO RAŠYTOJO H.ZUDERMANO 160-

OSIOMS GIMIMO METINĖMS  NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šilutės kultūros ir pramogų centras (toliau- Kultūros centras) skelbia mokinių trumpo 

metražo filmų ir filmuotų siužetų konkursą „Mano kraštas - Mažoji Lietuva“ (toliau – 

Konkursas) nuostatus.  

2. Trumpo metražo filmų ir filmuotų siužetų konkurso, skirto rašytojo H.Zudermano 

160-osioms gimimo metinėms, nuostatai  (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslus, 

Konkurso organizavimo, dalyvavimo jame, dalyvių vertinimo, apdovanojimo bei skatinimo 

tvarką. 

3. Konkurso organizatorius – Šilutės kultūros ir pramogų centras (toliau – Kultūros 

centras). Konkurso partneriai - Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės H.Zudermano 

draugija, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Goethe-Institut (Vilnius), Šilutės rajono vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

4. Konkurso tikslas – skatinti moksleivių domėjimąsi Mažosios Lietuvos etnografinio 

regiono kultūriniu - istoriniu paveldu, žymiausiais šio krašto kūrėjais, ugdyti supratimą  apie 

sudėtingą paribio kultūros kontekstą bei gebėjimą kūrybiškai jį interpretuoti.  

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. skatinti domėjimąsi savo krašto istorija; 

5.2. supažindinti su  krašto istoriją menančiais materialiais ir nematerialias objektais;  

5.3. ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei tiriamuosius gebėjimus;  

5.4. išrinkti geriausius konkurso darbus ir apdovanoti jų autorius; 

5.5. supažindinti su konkursiniais darbais visuomenę, publikuojant juos interneto 

svetainėse: www.silutekpc.lt, www.silutesmuziejus.lt, www.sptsilute.lt 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Šilutės rajono savivaldybės mokyklų 9–12 klasių mokiniai 

arba mokinių kūrybinės komandos (3-6 tos pačios mokyklos mokiniai). Komandų skaičius iš 

vienos mokyklos nėra ribojamas. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS  

 

 7. Konkurso trukmė: 2017 m. kovas – 2017 m. rugsėjis. 

 8. Konkurso etapai: 

 8.1. parengiamasis: Konkurso nuostatai ir registracijos anketa skelbiami Šilutės  

rajono savivaldybės, Kultūros centro ir konkurso partnerių  tinklalapiuose:  

www.silutekpc.lt www.silutesmuziejus.lt, www.sptsilute.lt 

 8.2. pagrindinis:  

 8.2.1. filmo/ filmuoto siužeto scenarijaus kūrimas; 

 8.2.2. filmo/ filmuoto siužeto pagal sukurtą scenarijų kūrimas; 

 8.2.3. sukurto filmo/ filmuoto siužeto pateikimas; 
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 8.2.4. vertinimo komisijos darbas; 

 8.2.5. rezultatų skelbimas, filmo/ filmuoto siužeto pristatymas visuomenei; 

 8.3. baigiamasis: 

 8.3.1. konkurso rezultatų apibendrinimas, viešinimas, pristatymas visuomenei; 

 8.3.2. laimėtojų apdovanojimas prizais. 

9. Reikalavimai filmui/ filmuotam siužetui: 

 9.1. filmo/ filmuoto siužeto objekto pasirinkimas; 

 9.2. filmuojamas objektas turi būti susijęs su karšto istorija, istorine asmenybe, 

Mažosios Lietuvos etnokultūriniu paveldu;  

9.3. filmas/ filmuotas siužetas turi atitikti konkurso temą; 

 9.4. filmo/ filmuoto siužeto trukmė – iki 4 min. 

 9.5. filmo/ filmuoto siužeto autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių 

teisių įstatymo.  

 9.6. Konkursui teikiamas tik autorinis kūrinys, kuris negali būti kitų asmenų 

sukurtų darbų plagiatas ar kopija;  

 9.7. Filmas/ filmuotas siužetas turi atitikti etikos reikalavimus; 

 9.8. Filmas/ filmuotas siužetas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo 

priemones, animaciją, kompiuterinę grafiką; 

 9.10. filme/ filmuotame siužete negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali 

informacija, pateikiama informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

 10. Filmo/ filmuoto siužeto pateikimas: 

 10.1. Dalyviai kartu su filmu pateikia užpildytą dalyvio registracijos anketą 

(pridedama). 

 10.2. Filmas/filmuotas siužetas konkursui turi būti pateiktas DVD laikmenoje 

formatu .avi, .mpeg, .wmv. iki 2017 metų rugsėjo 12 d. 17 val. Pateiktas pavėluotai arba 

neatitinkantis konkurso nuostatų filmas/ filmuotas siužetas nebus vertinamas. 

10.3. Kūrėjai ar kūrėjų grupė gali pateikti vieną filmą, filmo autoriai turi būti tos 

pačios mokyklos mokiniai.  

 10.4. Filmai pristatomi į Šilutės kultūros ir pramogų centrą adresu: Lietuvininkų g. 

6, projektų vadovei Daliai Babaliauskienei. Informacija teikiama telefonu 8 441 77113, el. 

paštu info@silutekpc.lt  

 10.5. Konkursui pateikti filmai/ filmuoti siužetai nebus grąžinami kūrėjams. 

 10.6. Kūrinio pateikimas konkursui reiškia, kad autoriai sutinka su visomis šiuose 

nuostatuose paminėtomis sąlygomis. 

 11. Vertinimas: 

 11.1. Filmus/filmuotus siužetus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

Komisijos nariu gali būti kino režisierius, kino operatorius, žurnalistas, fotomenininkas, 

dailės mokytojas, konkurso partnerių atstovai, kiti asmenys. Esant būtinybei, vertinimo 

komisija papildomai gali pasitelkti reikalingus specialistus bei ekspertus. 

 11.2. Komisija iki 2017 m. rugsėjo 23 d. peržiūri filmus/ filmuotus siužetus , 

įvertina juos pagal vertinimo kriterijus ir skiria apdovanojimus I, II, III vietų laimėtojams. 

Komisijos sprendimas protokoluojamas. 

 11.3. Filmo/filmuoto siužeto vertinimo kriterijai: 

 11.3.1. meninės formos atitikimas temai; 

 11.3.2. originalumas; 

 11.3.3. atlikimo kokybė; 

11.3.4. darbo forma, leidžianti jį publikuoti ir pristatyti viešoje internetinėje erdvėje. 

 12. Filmai, neatitinkantys Konkurso nuostatų reikalavimų, atmetami vertinimo  

komisijos sprendimu. Komisijos sprendimas protokoluojamas.  

 13. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 
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 14. Konkurso rezultatai skelbiami tinklalapiuose: www.silutekpc.lt  

www.silutesmuziejus.lt, www.sptsilute.lt 

 15. Apdovanojimas: 

 15.1. I, II, III vietų laimėtojai apdovanojami padėkos raštais ir prizais. 

15.2. Visos Konkurse dalyvavusios komandos ir juos kuravę mokytojai 

apdovanojami padėkos raštais. 

 15.3. Konkurso filmų/filmuotų siužetų apdovanojimas vyks 2017 m. rugsėjo 27 d. 

– Renginio, skirto rašytojo H.Zudermano 160-ąsias  gimimo metinėms, metu Šilutės kultūros 

ir pramogų centre. Filmai-laimėtojai bus demonstruojami šio renginio metu. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 16. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį nekomerciniais tikslais, 

nemokėdami autorinių honorarų. 

 17. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus.  

 18. Kilus klausimų, Konkurso dalyviai gali kreiptis į asmenį, atsakingą už 

Konkursą: Kultūros centro projektų vadovė Dalia Babaliauskienė, tel. 8 441 77113, 

info@silutekpc.lt 

______________________________ 

 

 

 

Konkurso partneriai: 

  

 

 

                                                        Šilutės H.Zudermano draugija 

 

                                                        Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide 

 

 

 

 

Konkurso organizatorius: 
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MOKINIŲ FILMŲ IR FILMUOTŲ SIUŽETŲ KONKURSO  

„MANO KRAŠTAS –MAŽOJI LIETUVA“, SKIRTO RAŠYTOJO H.ZUDERMANO 160-

OSIOMS GIMIMO METINĖMS   

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA  

Kūrėjo vardas, pavardė  

(jei filmą kūrė kūrybinė grupė, 

įrašyti „Kūrybinė grupė“ ir įrašyti 

kūrinės grupės narių vardus 

pavardes) 

 

 

Mokykla 

 

 

Kūrybinės grupės narių skaičius 

 

 

 

 

Mokytojas (nurodyti vardą, 

pavardę, tel., el. pašto adresą) 

 

 

Asmenys, padėję kurti filmą 

(pildyti neprivaloma) 

 

 

Filmo pavadinimas 

 

 

Filmo trukmė 

 

 

Atsakingo klasės kūrybinės grupės 

atstovo kontaktai (nurodyti vardą, 

pavardę, tel., el. pašto adresą) 

 

 


