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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „DOBILĖLIS“ 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VIRTUALIOS 

NUOTRAUKŲ PARODOS „SKAMBA KALĖDINIAI VARPELIAI“ 

NUOSTATAI 

 

Iš tylio  žvaigždėtoj padangėj aukštai 

Didingai sugaudžia Kalėdų varpai. 

Tegirdi kiekvienas, lai virpa širdis 

Juk užgimė Meilė, prašvito naktis. 

Kalėdų varpelių gaudesy pajuskime palaimos skonį, vilties skambesį, užgimstančią viltį... 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos „Skamba 

Kalėdiniai varpeliai“ (toliau parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, parodos organizavimą ir autorių apdovanojimą. 

2. Paroda skirta Advento ir Šv. Kalėdų laukimo laikotarpiui. 

3. Parodos nuostatai bus skelbiami Kauno vaikų lopšelio – darželio „Dobilėlis“ internetinėje 

svetainėje, adresu: www.dobilelis.lt ir Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai  

(idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 Tikslas - atsižvelgiant į vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, padėti 

vaikui suvokti Advento ir Šventų Kalėdų laukimo prasmę, perteikti  prieškalėdinio laikotarpio 

nuotaiką ir svarbą.  

 Uždaviniai: 

 ugdyti vaikų, kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines nuostatas; 

 padėti vaikui pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas krikščioniškajai vaikų 

pasaulėžiūrai ugdyti; 

 plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=976828812401540&ref=br_rs


III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

Lietuvos ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai. 

 

IV SKYRIUS 

 KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

1. Vaikai su tėveliais ar pedagogais gamina varpelius. Parodai pateikiami varpeliai gali būti: 

skulptūrinės, erdvinės, reljefinės kompozicijos, rankdarbiai, naudojant įvairią techniką ir 

medžiagas.  Dydis neribojamas.  

 

2. Kūrybinius darbus užfiksuoti fotografijose. Nuotraukas siųsti daiva.kniukstiene@gmail.com. 

nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 14 d. Viena įstaiga siunčia ne daugiau 3 darbų nuotraukas.  

Nuotraukos pateikiamos kokybiškos, jpg formatu (apimtis – apie 300 KB arba 0,3 MB).  

Parodos fotonuotraukas  nuo gruodžio 21 d. iki 2021 m. sausio 6 d. bus galima pamatyti  

virtualioje erdvėje: internetinėje svetainėje  www.dobilelis.lt ir Facebook socialinio tinklalapio 

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

 

3. Darbų nuotraukas būtina atsiųsti su dalyvio anketa (1 priedas), kurioje nurodyta autorius 

(vardas, pavardė), jo amžius, ikimokyklinio ugdymo įstaiga (tikslus pavadinimas, adresas), 

kontaktinio asmens el. pašto adresas, darbui vadovavęs pedagogas (vardas, pavardė). El. laiške 

lauke „Tema” prašome nurodyti „Parodai“. 

 

V SKYRIUS 

 PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

1. Parodos iniciatorė – Kauno lopšelio - darželio „Dobilėlis“ direktorė Ilona Sliesarčiukienė. 

2. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Belevičienė. 

3. Organizatorės – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Pacevičienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Rima Banaitienė ir Daiva Kniukštienė. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visiems dalyviams bus išsiųsti individualūs Kauno lopšelio - darželio „Dobilėlis“ direktorės 

padėkos raštai, pedagogams – pažymos. 

2. Darbų autoriai, pateikdami nuotraukas, asmeninius bei grupės auklėtinio duomenis (vardą bei 

pavardę) bei kontaktinę informaciją (el. pašto adresą) tampa parodos dalyviais ir sutinka, kad:  

2.1. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos sklaidos 

tikslais;  

2.2. Nuotraukos autorius, pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. 

2.3. Pateikdamas nuotrauką Parodai, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad turi joje 

esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti Parodoje. 

mailto:daiva.kniukstiene@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=976828812401540&ref=br_rs


3. Kilus klausimams, susisiekti su  Laima Pacevičiene tel. 8618 51291 arba el.paštu 

laimapace@gmail.com. 

 

 

Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

 virtualios nuotraukų parodos „Skamba Kalėdiniai varpeliai“ 

nuostatų 

1 priedas 

 

RESPUBLIKINĖS NUOTRAUKŲ PARODOS „SKAMBA KALĖDIAI VARPELIAI“  

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Ugdymo įstaigos adresas, tel. nr., el.p.  

Kūrybinio darbo autoriaus vardas, pavardė  

Darbui vadovavusio pedagogo vardas, 

pavardė, el. p. adresas 

 

 

mailto:laimapace@gmail.com

