
                                     

                                                   

 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS „MEDŽIAI PUOŠIASI RUDENS 

SPALVOMIS“  NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

               BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualios fotografijų 

parodos „Medžiai puošiasi rudens spalvomis“ (toliau – Virtuali paroda) nuostatai reglamentuoja 

virtualios parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Virtualią parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“. Virtualios parodos 

koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Lenkauskienė. Parodą rengia ir organizuoja 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurika Gabrėnė, Nijolė Būtienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos Ingrida Stankienė, Inga Alčauskienė.  

3. Virtualios parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ 

tinklapyje www.alksniukas.lt 

 

II SKYRIUS 

VIRTUALIOS PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

               4. Tikslas – vienyti Respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes bendrai kūrybai, 

skatinant  vaikus, bendradarbiaujant kartu su pedagogais ir šeimos nariais,  kurti - naudojant įvairias 

meninės raiškos priemones ir technikas. 

            5. Uždaviniai: 

            5.1. Susipažinti su rudens požymiais, rudens spalvų  palete. 

            5.2. Lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, 

fantaziją. 

            5.3. Plėsti bendradarbiavimą tarp respublikos ugdymo įstaigų. 

            5.4. Stiprinti mokytojų, ugdytinių ir tėvelių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

             6. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogai, ugdytiniai, jų tėvai. 
 

 

 

 

IV. SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. V1-100 
 



             7. Virtualios  parodos dalyviai kuria rudens spalvomis pasipuošusius medžius. 

             8. Darbai gali būti atlikti, naudojant tradicines ir netradicines kūrybinės raiškos priemones, 

t. y. kūrybinius darbus galima: piešti, aplikuoti, lipdyti, megzti, siūti ir t.t. Darbai turi atitikti 

parodos temą.  

             9. Dalyvių darbai atliekami  A3 dydžio formatu. Darbai  gali būti individualūs arba 

kolektyviniai. 

              10. Dalyviai, sukurtą rudens medį, nufotografuoja kartu su priklijuota dalyvio  kortele 

apačioje dešinėje pusėje ( Priedas Nr.1). 

             11. Nuotraukų skaičius ribotas. Kiekviena įstaiga gali pateikti ne daugiau 2 nuotraukas. 

Darbai nuotraukose turi atitikti parodos nuostatus. 

             12. Nuotraukas talpinti į parodai sukurtą uždarą Facebook grupę Alksniuko „Rudens 

medis“. Nuotraukos keliamos nuo 2021 m. spalio 6 iki spalio 20 d.  

             13. Atsiųsti darbai nuo 2021 m. spalio 25 d. bus publikuojami virtualioje erdvėje, l.-d. 

„Alksniukas“  internetinėje svetainėje  https; www.alksniukas.lt, Facebook paskyroje „Klaipėdos 

Alksniukas“ (https://www.facebook.com/Klaipėdos.alksniukas), uždarose Facebook  grupėse 

Alksniuko „Rudens medis“ ir „Auklėtoja auklėtojai“.  
 

 

V. SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

             14. Visiems parodos dalyviams Facebook uždaroje grupėje bus išsiųsti padėkos raštai. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

            15. Pateikdamas nuotrauką parodai autorius tampa parodos dalyviu bei sutinka, kad: 

            15.1. parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintai ir be apribojimų naudojamos 

parodos sklaidos tikslais. 

            15.2. nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo sutikimo; 

            15.3. nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos svetainėje, socialiniuose tinkluose; 

            15.4. nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką parodai, jis patvirtina, kad yra šių nuotraukų autorius. 

            16. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes 

paskelbti Klaipėdos l.–d. internetinėje svetainėje ir www.facebook.com socialiniame tinklapyje ir 

pan. 

            17. Papildoma informacija teikiama tel. 868127416 ir el. paštu nijolebutiene@gmail.com 

 

     

 

 

 

                                                                                                                      Priedas Nr.1 

 

http://www.alksniukas.lt/
mailto:nijolebutiene@gmail.com


RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO-KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„MEDŽIAI PUOŠIASI RUDENS SPALVOMIS“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

Miesto pavadinimas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Pedagogo vardas, pavardė  

 

Dalyvio kortelę pildyti Times New Roman šriftu, 12 dydžiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


