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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO  IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 
PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„TĖVYNĖ – MANO LIETUVA. NUO AMŽIŲ JOS DVASIA GYVA“  
NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių 
darbų fotografijų parodos „Tėvynė – mano Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“ (toliau – Parodos) 
nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo 
tvarką ir autorių apdovanojimą. 

2. Parodos organizatorius – Šiaulių lopšelis–darželis „Drugelis“ Vilniaus g. 123A,     
LT-76354 Šiauliai, tel. (8 41) 524 489; el. paštas drugelis@sdrugelis.lt). Parodos koordinatorės 
Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė,             
el. p. jolita.uljanoviene@sdrugelis.lt, tel. 8 615 89 703, meninio ugdymo mokytoja Vaiva 
Pocevičienė el. p.  poce.vaiva@gmail.com, tel. (8 41) 524 489, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos 
Airida Bubelienė el. p. airida.kacinskaite@gmail.com, tel. (8 41) 524 489, Ieva Digriuvienė           
el. p. laumzirgelis.ieva@gmail.com, tel. (8 41) 524 489. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ tinklapyje 
www.sdrugelis.lt. 
 

II SKYRIUS 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
4. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus, 

pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą 
apie Lietuvą. 

5. Uždaviniai: 
5.1. integruojant tėvynės temą į kasdieninį ugdomąjį procesą, skatinti vaikus tyrinėti 

Lietuvos kraštovaizdį; 
5.2. pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, išradingai, 

kūrybiškai, drąsiai eksperimentuojant, sukurti kūrybinių  darbų Lietuvos kraštovaizdžio tema;  
5.3. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 
 

III SKYRIUS 
 DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
 6. Parodos dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikai bei pedagogai. 



 7. Iki 2019 m. kovo 7 d. Parodos dalyviai, pasitelkiant savarankiškai pasirinktas 
kūrybinės raiškos priemones, kuria kūrybinius darbus Lietuvos kraštovaizdžio tema, juos 
fotografuoja.  
 8. Kūrybinių darbų fotografijas Parodai pristatyti (atnešti, atsiųsti paštu) iki 2019 m. 
kovo 8 d. į Šiaulių lopšelį-darželį ,,Drugelis“, adresu: Vilniaus  g. 123A, LT-76354, Šiauliai. 
 9. Autorius parodai pateikia 20x30 dydžio nuotrauką (spalvotą arba juodai baltą), 
užpildytą dalyvio anketą (priedas).  

10. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas. 
11. Pateikdamas nuotraukas Parodai autorius tampa Parodos dalyviu bei sutinka, kad: 
11.1. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų 

naudojamos Parodos sklaidos tikslais; 
11.2. nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 
11.3. nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose; 
11.4. nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką Parodai, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad 
turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti Parodoje. 

12. Nuo 2019-03-12 iki 2019-03-17 kūrybinių darbų nuotraukos eksponuojamos 
Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“. 

13. Nuo 2019-03-18 iki 2019-03-29 kūrybinių darbų nuotraukos eksponuojamos 
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Šaltinėlio“ filiale, adresu: Trakų  g. 20A, 
Šiauliai.  
 

IV SKYRIUS 
AUTORIŲ APDOVANOJIMAS 

 
14. Visi Parodos dalyviai bus apdovanojami: vaikai – padėkos raštais, pedagogai – 

dalyvavimo parodoje pažymomis (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu). 
 

VISKYRIUS 
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 15.  Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbų nuotraukas publikuoti savo nuožiūra.  
 16. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų 
reikalavimų bei Parodos tematikos, neeksponuojamos.  

17. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus 
darbus.  

18. Parodos dalyvių kūrybinių darbų nuotraukos nebus grąžinamos. 
________________ 

 
 
 
 
 
 



Respublikinės ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų 
kūrybinių darbų fotografijų parodos  
„Tėvynė – mano Lietuva. Nuo amžių jos 
dvasia gyva“ nuostatų    
priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  
Pedagogo vardas pavardė  
Ugdymo įstaigos pavadinimas  
Adresas, kontaktinis tel., el. paštas  
Kūrybinio darbo pavadinimas  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


