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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“  KŪRYBINĖS INICIATYVOS 
,,PALANGĖS ATSPINDŽIAI MIESTO ISTORIJOJE“,  

SKIRTOS PALANGOS 770 METŲ MINĖJIMUI 
 NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ kūrybinė iniciatyva „Palangės atspindžiai 
miesto istorijoje“ (toliau – kūrybinė iniciatyva) nuostatai reglamentuoja iniciatyvos tikslą ir 
uždavinius, dalyvius, organizavimą. 

2. Kūrybinė iniciatyva skirta paminėti Palangos 770 metų sukaktį, tobulinti 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 
pažintinius gebėjimus ir kūrybinę savivoką. Iniciatyvos simboliai – langas, palangė. 

3. Kūrybinės iniciatyvos organizatoriai - Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 
direktoriaus pavaduoja ugdymui Aurelija Jazbutienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 
Inga Galdikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gražina Vagener. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Kūrybinės iniciatyvos tikslas - 2023 metais Palangos miestas minės 770 metų 
jubiliejų. Šiai sukakčiai paminėti norime sukurti filmuką apie Palangos vardo kilmę. Sakoma, kad 
šis vietovardis kilęs nuo žodžio „langas“, kad čia „kadaise bangos skalavusios namų palanges“. 
Žiniasklaidos informacija, įvairių renginių gausa sudarys puikias sąlygas natūraliai ugdytis 
pasididžiavimo savo gimtuoju miestu, patriotiškumo, pilietiškumo jausmui. 

5. Uždaviniai: 
5.1. Skatinti vaikų/mokinių poreikį pažinti artimiausią aplinką; 
5.2. sudaryti sąlygas vaikų patirtiniam ugdymui(si); 
5.3. plėtoti įvairias menines ir pažintines veiklas bei formas, vykdant kūrybinę 

iniciatyvą;  
5.4. teikti vaikams/mokiniams ir bendruomenei kuo daugiau malonių išgyvenimų, 

įspūdžių, džiaugsmo, žadinti vaikų/mokinių teigiamas emocijas ir kūrybines galias. 
 

III. DALYVIAI 

6. Kūrybinėje iniciatyvoje kviečiami dalyvauti Palangos miesto švietimo įstaigų 

mokiniai, mokytojai, bendruomenės nariai. 

IV. KŪRYBINĖS INICIATYVOS ORGANIZAVIMAS 

7. Kūrybinės iniciatyvos trukmė nuo 2023 m. sausio 15 d. iki kovo 17 d.  
8. Kūrybinės iniciatyvos vykdymo laikotarpiu, mokytojai savo grupėje/klasėje ar 

viešose įstaigos vidaus, ar  lauko erdvėse ant palangės arba ant imituojamos palangės:  
8.1. padaro instaliaciją (kompleksinį erdvinį kūrinį, sukurtą konkrečiai erdvei); 
8.2 instaliacijoje turi atsispindėti Palangos miesto istorinės epochos momentas, 

peizažas, įžymios vietos, architektūra, ateities miestas ir kt. 
9. Kūrybinės iniciatyvos vykdymo laikotarpiu, mokytojai su mokiniais gali paruošti 

eilėraštį, dainelę, legendą apie Palangą. 



10. Iki 2023 m. sausio 31 d. atsiųsti organizatoriams  elektroniniu pašto adresu 
aurelija.jazbutiene@palangosgintarelis.lt  paraišką (1 priedas), nes organizatoriai turės atvykti į 
įstaigą ir nufotografuoti instaliaciją ar nufilmuoti pasirodymą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Papildoma informacija teikiama tel. 867247994 (Palangos lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Aurelija Jazbutienė) 

12. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir tikslinti datas. 

____________________ 

 

 

1 priedas 

PALANGOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“  KŪRYBINĖS INICIATYVOS 
,,PALANGĖS ATSPINDŽIAI MIESTO ISTORIJOJE“,  

SKIRTOS PALANGOS 770 METŲ MINĖJIMUI 
DALYVIO PARAIŠKA 

 

Organizacijos pavadinimas  
 

Mokytojo vardas, pavardė, 
Tel. Nr. 
El. paštas 

 
 
 
 
 

Instaliacija  
 

Pasirodymas (eilėraštis, 
dainelė, legenda ir kt.) prie 
lango 
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