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KELMĖS ,,KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO  

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ,,AŠ – LIETAUS LAŠELIS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio kūrybinių darbų parodos ,,Aš – lietaus lašelis“ (toliau - Parodos), nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslus ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir 

dienos socialinės globos neįgaliems vaikams padalinys ir Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.  

3. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

svetainėje  https://kulverstuko.lt/, facebook paskyroje ,,Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelis-darželis“ ir 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos internetinėje  svetainėje https://kelmespt.lt/ ir facebook 

paskyroje ,,Kelmės švietimo pagalbos tarnyba“. 

 

II. ANOTACIJA  

 

 Lietuva, kartu su visu pasauliu, balandžio 2 – ąją dieną mini Pasaulinę autizmo dieną. Šios 

dienos minėjimo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį, suprasti ir palaikyti žmones, turinčius 

autizmo sutrikimą. Pasaulinė autizmo diena vienija visus, susijusius su šiuo sutrikimu – vaikus, 

tėvus, artimuosius, specialistus, kitus visuomenės narius, neabejingus žmonėms, turintiems šį 

sutrikimą. Visame pasaulyje ši diena minima naudojant mėlyną spalvą. Autizmo dienos simbolis – 

dėlionės detalė.  

 „Lietaus vaikai”  - Lietuvoje veikianti,  pelno nesiekianti visuomeninė organizacija vienijanti 

šeimas, auginančias vaikus su autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais, suaugusius asmenis ir 

kitus fizinius bei juridinius asmenis - specialistus, paslaugų tiekėjus, dirbančius autizmo srityje.  

         Kviečiame prisijungti prie kūrybinių darbų parodos ,,Aš – lietaus lašelis“, sukuriant lietaus 

lašelius taip išreiškiant supratingumą ir palaikymą šiems asmenims.   

 

 

III.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – didinti visuomenės supratimą, sąmoningumą ir tolerantišką požiūrį į  autizmo 

spektro sutrikimą turinčius žmones.  

5. Uždaviniai: 

5.1. paminėti Pasaulinę autizmo dieną, įtraukiant respublikos švietimo įstaigų ugdytinius į 

bendrą kūrybinę veiklą;  

5.2. formuoti supratimą apie visuomenės narių individualumą, skirtingumą, empatiją; 

5.3. lavinti ugdytinių kūrybiškumą, smulkiosios motorikos, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius.  

 

https://kulverstuko.lt/
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IV. DALYVIAI 

 

6. Parodos dalyviai –  respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai,  jų tėvai,  

pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. 

 

V.   PARODOS ORGANIZAVIMO  TVARKA 

7. Reikalavimai darbui: 

7.1. kūrybiniame darbe  turi atsispindėti sukurti lietaus lašeliai. Darbai gali būti erdviniai arba 

plokštuminiai. Idėjų pavyzdžiai (Priedas Nr.2). 

7.2. kūrybinį darbą kuria vienas autorius arba grupė. Kiekvienas dalyvis ar grupė gali pateikti tik 

vieną darbą.  

7.3. kūrybinis darbas kuriamas pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybines priemones ir 

būdus: antrines žaliavas, veltinį, spalvotą kartoną, vandeninius dažus, lipdinius ir pan. 

8.  Parodos organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių.  

9. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai/globėjai pageidaujantys dalyvauti parodoje, 

nuo kovo 18 d. iki kovo 30 d. užpildytą dalyvio anketą (priedas Nr. 1) siunčia el. pašto adresu 

jurgacik@gmail.com 

10. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai,  pageidaujantys dalyvauti parodoje, registruojasi 

elektroninėje renginių registravimo sistemoje http://semiplius.lt/ nuo kovo 18 d. iki kovo 30 d. 

(Registracijoje ieškoti Kelmės rajono savivaldybės renginių kalendoriaus) 

11. Visi tekstiniai dokumentai turi būti surinkti Times New Roman šriftu, 12 dydis. 
 

 

 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO, EKSPONAVIMO TVARKA 

 

12.  Kūrybinis darbas nufotografuojamas (su vaikais ar be vaikų jūsų pasirinkimas). Nuotraukos 

viršutinėje dalyje Times New Roman šriftu, užrašomas įstaigos pavadinimas (su miesto ar rajono 

pavadinimu). Kokybiška nuotrauka (dydis neviršija 5 MB), atsiunčiama el. p. 

almaplamadiala@gmail.com iki 2022 m. kovo 30 d. 

13. Virtuali darbų paroda bus eksponuojama Kelmės ,,Kūlverstuko“  lopšelio-darželio interneto 

svetainėje https://kulverstuko.lt/,  Facebook paskyroje „Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis – darželis“ 

ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje https://kelmespt.lt/, facebook paskyroje 

,,Kelmės švietimo pagalbos tarnyba“. 

 

VII. ORGANIZATORIAI 

 

14. Parodą koordinuoja: Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė metodininkė 

Jurgita Cikanavičienė, socialinė darbuotoja Alma Plamadiala. Kontaktai: Jurgita – 861613328, 

el.p.  jurgacik@gmail.com  

15.  Parodos organizavimo partneriai: Kelmės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė 

metodininkė Jolanta Meškauskienė jolanta.meskauskiene@kelmespt.lt 
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                VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.  Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės 

veiklos pažymos. 

17. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio padėkos 

raštais, kurie bus išsiųsti iš anksto pedagogo, švietimo pagalbos specialisto, tėvų/globėjų nurodytu 

elektroniniu paštu. 

18. Pedagogams, švietimo pagalbos specialistams užsiregistravusiems elektroninėje renginių 

registracijos sistemoje http://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

dalyvio pažymos.  

19. Parodos organizatoriai pasilieka teisę nepublikuoti ir neįtraukti į parodos dalyvių sąrašą darbų, 

kurie atsiųsti vėliau nurodyto termino, neatitinka techninių reikalavimų, konkurso tematikos.  

20. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis sąlygomis. 

Dalyvaujančios ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimų surinkimą, dėl vaizdinės medžiagos 

ir dalyvių asmens duomenų (vardo, pavardės, atvaizdo) viešinimo.  

21. Parodos organizatorius įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos.  

22. Parodos Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.  

 

 ________________________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

 

     DALYVIO ANKETA 

 

Dalyvio vardas, pavardė/ dalyvių 

grupės pavadinimas 

 

 

Vaikų skaičius, jei dalyvauja grupė 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Vaiką(us) rengusio asmens vardas, 

pavardė 

 

Dalyvį(ius) rengusio asmens 

elektroninio pašto adresas 

 

Ar Jūs sutinkate su visomis parodos 

nuostatuose nurodytomis sąlygomis? 

(Įrašykite žodį "SUTINKU") 

 

 

 

 

  

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Priedas Nr. 2 

 

                                                          

 

                                                      

 

  


