
                                                                                                     PATVIRTINA 

                                                                                        Liolių pagrindinės mokyklos  

                                                                                                     direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. 

                                                                         įsakymu Nr. V- 34 

 

 RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  

,,PRIKELTI ANTRAM GYVENIMUI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUISTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

parodos (toliau-Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų 

pateikimo ir organizavimo tvarką.  

2. Virtualią parodą organizuoja: Kelmės r. Liolių pagrindinė mokykla darbų iš panaudoto 

plastiko ,,Prikelti antram gyvenimui“ bendradarbiavimo plėtrai tarp šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų užtikrinti, Kelmės Švietimo pagalbos tarnyba. 

     3. Parodos koordinatoriai: Kelmės r. Liolių pagrindinės mokyklos direktorius Audrius 

Dzimidas, ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokytoja Albina Kalvaitienė, ikimokyklinio 

ugdymo vyrens. mokytoja Asta Aleksandravičienė. Adresas: Nepriklausomybės g. 31, Lioliai, 

Kelmės r. LT-86232, Kelmės Švietimo pagalbos tarnyba. 

4.Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje 

http://www.lioliai.kelme.lm.lt, Kelmės švietimo pagalbos svetainėje: https://kelmespt.lt ir Facebook 

socialinio tinklalapio ,,Auklėtoja Auklėtojai (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje. 

 

II. TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas - skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač švietimo įstaigų auklėtinius-

darželinukus, rūšiuoti, rinkti panaudotas plastiko atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis bei 

mažinti aplinkos taršą. 

        6. Uždaviniai: 

        6. 1. supažindinti vaikus su buitinių atliekų rūšiavimu; 

        6.2.  suteikti vaikams galimybę naudoti įvairias menines raiškos formas ir priemones; 

        6.3. padėti vaikui pažinti jį supančią gamtą, skatinti dalyvauti kūrybinėje veikloje; 

      6.4. įtraukti kartu ir tėvus ir pedagogus kartu su vaikais į kūrybinės saviraiškos procesą. 

 

http://www.lioliai.kelme.lm.lt/
https://kelmespt.lt/


III. DALYVIAI 

       7. Parodoje dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, 

jų tėvai bei pedagogai.  

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

        8. Parodai pateikiami individualūs, kolektyviniai, tėvelių ir vaikų bendri darbai  pagaminti 

iš panaudotų plastikinių butelių, kamštelių, stiklinių, šiaudelių ir t.t. 

 9. Parodai pateikiami darbai turi atitikti parodos temą.  

10. Dalyvių skaičius ribotas. Vienas dalyvis ar kolektyvas atsiunčia vieną nuotrauką.  

 

V. DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS 

 

        10. Įstaigos, norinčios dalyvauti parodoje, kūrybinius darbus užfiksuoja fotografijose. 

Padarytas nuotraukas A4 lapo formatu atsiunčia iki 2021m. kovo 25 d. užpildo dalyvio paraišką 

(priedas) ir siunčia adresu astike.al@gmail.com  

11. Paroda eksponuojama nuo 2021 m. balandžio 1 dienos. įstaigos internetiniame 

puslapyje http://www.lioliai.kelme.lm.lt  ir Facebook socialinio tinklalapio ,,Auklėtoja Auklėtojai  

(idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje.  Lauksime parodos dalyvių nuotraukų. Siųsdami 

medžiagą parodai nurodykite įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę, darbelio pavadinimą. 

       12. Parodo dalyvius konsultuoja: mokytoja Albina Kalvaitienė, dirbanti pagal ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programą, albinaklv@gmail.com, mob. tel. 861233411, ir vyresn. 

mokytoja Asta Aleksandravičienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 

astike.al@gmail.com  mob. tel. 867721386  

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

         13. Visiems parodos dalyviams bus išsiųsti individualūs Kelmės r. Liolių pagrindinės 

mokyklos direktoriaus padėkos raštai, registracijoje nurodytu el. pašto adresu. 

14. Dalyviams (pedagogams), užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje 

https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos.  

Registracija nuo 2021-03-01 dienos  iki 2021-03-24 dienos. 

        16. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos 

parodos sklaidos tikslais; 

        17. Nuotraukų autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdami kūrybinių darbų nuotraukas parodai,  jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų autoriai.  

mailto:astike.al@gmail.com
http://www.lioliai.kelme.lm.lt/
mailto:albinaklv@gmail.com
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        18. Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų, vaikų ir kitų bendruomenės narių sutikimų 

surinkimą dėl vaizdinės medžiagos viešinimo.   

________________________________  



 

1 priedas 

 

                                                    DALYVIO PARAIŠKA 

Įstaigos pavadinimas, 

kontaktai (adresas, 

telefonas, elektroninis 

paštas) 

 

Mokytojo(ų) vardas, 

pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija, telefono nr.,  

el. pašto adresas 

 

Kūrinio/ veiklos 

pavadinimas 

 

 

Vaikų amžius, grupė 

 

 

 

 

 

   

                                                                                               

 


