
PATVIRTINTA 

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 
direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. 
įsakymu Nr. V1-14 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 
VAIKŲ, TĖVELIŲ, PEDAGOGŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS 

„VELYKINIS ZUIKIS 2023“  NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
1. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų parodos „Velykinis zuikis 2023“ 

nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvavimo ir organizavimo tvarką, reikalavimus darbų 
pateikimui, baigiamąsias nuostatas. 

2. Parodą organizuoja – Palangos lopšelio–darželio „Gintarėlis“ adresas: Taikos g. 6, LT-
00116, Palanga, tel. 8 (460) 40 392; el. paštas info@palangosgintarelis.lt   ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos Žibutė Kubilienė, Inga Rupšienė, Marytė Mikėnienė. Parodos koordinatorė lopšelio-
darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Jazbutienė. 

3. Virtualios parodos nuostatai skelbiami socialinio tinklo FACEBOOK grupėse 
(„Auklėtoja auklėtojai“) „Velykinis zuikis 2023“ ir įstaigos internetinėje svetainėje 
www.palangosgintarelis.lt 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
4. Parodos tikslas  - puoselėti Velykų šventės tradicijas, papročius. 
5. Parodos uždaviniai: 
5.1 skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų; 
5.2 skatinti kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką, iniciatyvumą, originalumą 

įgyvendinant idėjas; 
5.3 skatinti tėvus ir pedagogus įsitraukti kartu su vaikais į kūrybinės saviraiškos procesą; 
5.4 surengti virtualią nuotraukų parodą uždaroje FACEBOOK grupėje „Velykinis zuikis 

2023“ ir įstaigos svetainėje www.palangosgintarelis.lt 
 

III. DALYVIAI 
 
6. Parodoje kviečiami dalyvauti  Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

Įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai. 
 

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 
 
7. Dalyviai, pasirinktomis priemonėmis gamina Velykinius erdvinius, STEAM zuikučius 

iš įvairių medžiagų, priemonių; (megzdami, nerdami, tapydami, klijuodami, išdėliodami, 
aplikuodami, panaudodami antrines žaliavas – siūlų likučius, kartonines dėžes, butelius, gamtinę 
medžiagą ir kt.). 

8. Darbai gali būti individualūs, kolektyviniai arba tėvelių su vaikais. 
9. Darbai turi atitikti parodos reikalavimus. 
10. Kūrybinių darbų nuotraukos keliamos į uždarą FACEBOOK grupę „Velykinis zuikis 

2023“ parašant autoriaus vardą, metus, mokytojos vardą, pavardę, miestą ir ugdymo įstaigos 
pavadinimą. 

11. Paroda vyksta nuo balandžio 1 d. iki balandžio 17 d. 
12. Foto nuotraukos pristatytos po nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų 

reikalavimų bei parodos tematikos, neeksponuojamos. 
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V. KŪRYBINIŲ DARBŲ AUTORIŲ APDOVANOJIMAS 
 

 13. Parodos dalyviams bus parengtos Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėkos 
ir pažyma, patvirtinanti dalyvavimą parodoje, kurios bus įkeltos į uždarą Facebook grupę 
„Velykinis zuikis 2023“. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
14. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, 

įvairiose erdvėse ir tinklalapiuose. 
15. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai 

sutinka, jog jų vaikų darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje. 
16. Nuotraukų autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių 

pažeidimus, pateikdami kūrybinių darbų nuotraukas parodai jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų 
autoriai. 

17. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis ikimokyklinio ugdymo 
mokytoją metodininkę mokytoja Marytę Mikėnienę, tel. 8 67 441 618. 

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

 
______________ 

 


