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Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d.  

įsakymu Nr. V-50 

 

KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

RESPUBLIKINĖS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ VIRTUALIOS PARODOS 

„PAVASARIO SPALVOS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

nuotraukų virtualios parodos „Pavasario spalvos“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja renginio 

tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos Žaneta Bansevičienė, Neringa Brisotaitė. 

3. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje www.zilvitiskalvarija.lt 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – skatinti vaikų meninę raišką, kūrybinę iniciatyvą, ugdyti meninius gebėjimus, 

originalumą kuriant. 

5. Uždaviniai: 
5.1. Ugdysis vizualinę raišką, išradingumą, originalumą. 

5.2. Įvairiomis dailės raiškos priemonėmis kurs meno kūrinius. 

5.3. Piešiant, fotografuojant gamtą, žaidžiant spalvomis, patirs teigiamas emocijas, stiprės 

vaikų, pedagogų, tėvų emociniai ryšiai. 

5.4. Ugdysis pagarbą gamtai, ją saugos. 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio  

ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėvai, kiti bendruomenės nariai.  

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

7. Kūrybinių darbų atlikimo techniką konkurso dalyviai pasirenka savarankiškai. 

8. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: akvarele, guašu, akrilu, 

kreidelėmis, pieštukais, tušu, mišriomis ir eksperimentinėmis priemonėmis ir kt. 

9. Atliktą darbą reikia nufotografuoti arba skenuoti ir atsiųsti JPG, JPEG, PDF, PNG 

skaitmeniniu formatu su užpildyta dalyvio paraiška (Priedas Nr. 1)  nuo 2020 m. gegužės 12 d. iki 

2020 m. gegužės 30 d. elektroniniu paštu: zanetat21@gmail.com arba n.brisotaite@gmail.com. 

10. Laiške nurodykite autoriaus vardą, pavardę, amžių; ugdymo įstaigos pavadinimą; 

pedagogo vardą, pavardę. 

11. Nuotraukų skaičius neribojamas. 

12. Iš parodos dalyvių pateiktų nuotraukų bus sukurtas filmukas „Pavasario spalvos“ ir 

patalpintas Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ internetinėje svetainėje 

www.zilvitiskalvarija.lt. 

13. Kontaktiniai asmenys informacijai – Žaneta Bansevičienė, tel.+37064305694, el. p. 

zanetat21@gmail.com ir Neringa Brisotaitė tel. +37068134198, el. p. n.brisotaite@gmail.com. 
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V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Parodos organizatoriai įgyja teisę atsiųstus darbus savo nuožiūra naudoti 

informaciniais ir edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo). 

15. Darbai nebus grąžinami. 

16. Visi parodoje dalyvavę vaikai, tėvai ir pedagogai bus apdovanoti įstaigos padėkos 

raštais, kurie bus išsiųsti iš anksto nurodytu el. paštu. 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

 

Dalyvio registracijos paraiška  

Asmens (pedagogo, ar šeimos nario), 

padėjusio sukurti, nufotografuoti išsiųsti 

nuotrauką) vardas, pavardė, telefono 

numeris, elektroninis paštas 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Grupės pavadinimas, vaiko vardas, pavardė, 

amžius 

 

Miesto, miestelio, kaimo pavadinimas  
 

 


