
PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. 
įsakymu Nr. UP2-2022/21 

 
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ 

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 
„LIETUVA - ŠALELĖ MANO MYLIMA“  

NUOSTATAI 
 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių virtualios kūrybinių 

darbų parodos „Lietuva – šalelė mano mylima“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 
dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. Paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti. 

2. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“ Debreceno g. 43, Klaipėda, 
LT-94164, tel. (8 46) 34 62 46 , el. p. sekretoriatas@pusaite.lt. 

3. Parodos koordinatorė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui      Loreta Anuprevičienė. 

4. Parodos organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Ilakienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija 
Biliukevičienė. 

5. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ internetinėje 
svetainėje https://www.pusaite.lt/,  Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ facebook paskyroje 
https://www.facebook.com/klaipedosld.pusaite,  facebook grupėje „Lietuva – šalelė mano mylima“. 

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
6. Parodos tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą, 

pasitelkiant meninę raišką. 
7. Parodos uždaviniai: 
7.1. skatinti domėjimąsi savo gimtine – Lietuva, puoselėti meilę savo gimtajam kraštui; 
7.2. tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, jausti ryšį su 

gimtuoju kraštu; 
7.3. lavinti vaikų saviraišką, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybiškumą ir išradingumą; 
7.4. plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bei dalijimąsi 

gerąja patirtimi. 
 

III. SKYRIUS 

DALYVIAI 

 
6. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. 
7. Ugdytinius parodai ruošia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 
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IV. SKYRIUS 
PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ 

 
8. Darbai parodai siunčiami į facebook grupę „Lietuva – šalelė mano mylima“ nuo 2022 

m. vasario 17 d. iki 2022 m. kovo 10 d. 
8.1. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje www.pusaite.lt  ir facebook paskyroje https://www.facebook.com/klaipedosld.pusaite, 
nuo 2022 m. kovo 10 d. iki 2022 kovo 31 d. 

 
V. SKYRIUS 

 VYKDYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 
 

9. Ugdytiniai kuria darbus ant A4 formato lapo, naudojant įvairias meninės raiškos 
priemones. 

10.  Siunčiamos kūrybinių darbų fotografijos turi būti JPG formatu, kokybiškos raiškos.  
11. Dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (priedas Nr. 1) ir siunčia el. paštu 

vibiliuk@gmail.com arba virginija.ilakiene@gmail.com iki 2022 m.      kovo 10 d.  
12. Kūrybinių darbų nuotraukos iki 2022 m. kovo 10 d. siunčiamos į parodai sukurtą 

facebook grupę „Lietuva – šalelė mano mylima“, nurodant įstaigą, grupės pavadinimą, ugdytinių 
amžių. 

13. Parodai pateikiami reikalavimus atitinkantys kūrybiniai darbai. 
14. Informacija apie parodą teikiama el.p. vibiliuk@gmail.com, tel. 868459055 arba el.p  

virginija.ilakiene@gmail.com,  tel. 861284203. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti savo įstaigos 

svetainėje. Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai ir autorių 
asmens duomenys (vardas, amžius, įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui. 

16. Visiems parodos dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti parodos 
organizatorių padėkos raštai ir pažymos apie dalyvavimą parodoje. 

17. Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti parodos taisykles, dalyvavimo 
sąlygas. 
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1 priedas 

 
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 
„LIETUVA – ŠALELĖ MANO MYLIMA“ 

DALYVIO ANKETA 
 

 

Įstaigos pavadinimas, miestas/rajonas  

Pedagogo  vardas, pavardė, pareigos  

Ugdytinio vardas, amžius  

Grupės pavadinimas  

Kontaktinis telefonas, el. paštas  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


