
 

 PATVIRTINTA 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V–66 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS  

VAIKŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„TE SAULĖ RYTMEČIU GRĮŽTA“  

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės virtualios kūrybinių darbų parodos ,,Te saulė rytmečiu grįžta“ (toliau paroda) 

nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo 

tvarką. 

2. Paroda skirta Saulės dienai paminėti, puoselėti etninę ir istorinę kultūrą susijusią su Saule. 

Gegužės 3-ąją dieną minima Saulės diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į saulės energijos 

galimybes. Šventė minima nuo 1994 metų. 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir 

kūrybinius gebėjimus, domėtis lietuvių tautosaka. 

      4. Uždaviniai: 

      4.1. Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, fantazijas, svajones. 

      4.2. Ugdyti išradingumą, estetinį skonį. 

      4.3. Skatinti atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis ir būdais. 

      4.4. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų; 

      4.5. Ugdyti meninius gebėjimus, originalumą, kuriant įvairiomis technikomis ir priemonėmis; 

      4.6. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

 

III. DALYVIAI 

 

4. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio amžiaus vaikai, bei jų tėvai, pedagogai. 

 

IV. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

5. Siunčiami darbai turi atitikti parodos temą. 

6. Parodai pateikiamų darbų atlikimo technika – antrinės žaliavos (siūlai, sagos, audiniai, 

mezgimo atraižos, kamšteliai, vienkartiniai indai ir kt.), akvarelė, guašas, kreidelės, pieštukai 

ir kitos  įvairios meninės raiškos priemonės.   

7. Parodai pateikiami individualūs arba  kolektyviniai darbai. 

8. Darbams formatas neribojamas. 

9. Parodos darbų nuotraukas  arba nuotraukų koliažus įkelti į socialinę internetinę Facebook 

          grupę: Paroda „Te saulė rytmečiu grįžta“. 

10. Prie kiekvienos įkeltos darbo nuotraukos viršuje, būtina parašyti ugdymo įstaigos 

           pavadinimą, autoriaus (- ių) vardą ir pavardę, grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, 

elektroninio pašto adresą. 

11. Pateikdami darbus autoriai tampa parodos dalyviais, bei suteikia organizatoriams teisę juos  



          viešinti, fotografuojant ir talpinant tinklalapiuose, spaudoje. 

 

V.  PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

12. Kūrybinių darbų paroda vyks nuo 2021 m. balandžio 26 d. iki 2021 m. gegužės 7 d.  

socialinėje internetinėje Facebook  grupėje: Paroda „Te saulė rytmečiu grįžta“.           

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS,  APDOVANOJIMAS 

 

13. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti organizatoriaus padėkos raštais. 

14. Pedagogams, rengusiems ugdytinius, bus išduodamos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

nemokamos elektroninės pažymos apie ugdytinių parengimą. Elektroninės pažymos 

talpinamos tinklapyje https://www.srspt.eu/ skiltyje „Pedagogams“ – „Pažymos“. Atskirai į 

įstaigas nesiunčiama. 

15. Parodos organizatoriams pageidaujant, jiems bus parengtos Šiaulių r. švietimo pagalbos 

tarnybos metodinės pažymos (10 priedas) (1,50 Eur). 

 

VII. ORGANIZATORIAI 

 

     16. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“. 

     17. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. 

     18. Parodos koordinatorės:  

- Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima 

Andrulaitienė, tel. (8 41) 58 16 59, el. paštas kursenunykstukas@gmail.com 

auklėtojos metodininkės: 

- Virginija Sutkienė, tel. 86246638 el. paštas vsutkienė@gmail.com 

- Loreta Mickevičienė, tel. 861030030 el. paštas aterroll@gmail.com 

- Eugenija Jurkienė, tel. 861681533, el. paštas augučiux@yahoo.com 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

20. Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimų rinkimą, dėl vaizdinės medžiagos ir dalyvių  

asmens duomenų (vardas, pavardė) viešinimo.  

21. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei  

parodos tematikos, neeksponuojamos. 

22. Parodai pasibaigus bus sukurtas filmukas ir patalpintas Kuršėnų vaikų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“  internetinėje svetainėje https://www.kursenunykstukas.lt/ Ir Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnybos svetainėje nuo 2021- 05- 17 iki 2021-05–27. 

23. Kontaktiniai asmenys informacijai:                                                                                                               

- Virginija Sutkienė, tel. 86246638 el. paštas vsutkienė@gmail.com 

- Loreta Mickevičienė, tel. 861030030 el. paštas aterroll@gmail.com 

- Eugenija Jurkienė, tel. 861681533, el. paštas augučiux@yahoo.com 

24. Parodos nuostatai skelbiami vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ tinklapyje 

https://www.kursenunykstukas.lt/ 
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