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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR 
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS  

PARODOS „ATSKRIEJA KALĖDOS – LYG MARGOS PALĖDOS“ 
NUOSTATAI 

 

Kalėdos – nuostabus metas, apgaubtas paslaptingos nuotaikos, nuoširdžios meilės, 

geranoriško dėmesio artimiems žmonėms, padėkos žodžių ir šilto šeimyninio jausmo. Šiais metais 

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė Gyvūnų gerovės metais. Pelėda – visose kultūrose 

yra išminties, intuicijos ir patarėjos simbolis.  

Virtualios kūrybinės darbų „Atskrieja Kalėdos – lyg margos pelėdos“ parodos 

organizatoriai maloniai kviečia dalyvauti ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų 

bendruomenės narius, pedagogus, ugdytinius, tėvelius. Parodos idėja – skatinti kūrybiškai ir originaliai 

kurti Kalėdinės šventės nuotaiką. 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios parodos „Atskrieja Kalėdos – lyg margos pelėdos“ (toliau 

Paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką bei darbų pateikimą.  

2. Parodos nuostatai skelbiami ikimokyklinio ugdymo socialinio tinklo FB 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086426114990 puslapyje ir Riešės vaikų darželio 

internetinėje svetainėje https://www.riesesdarzelis.lt/ 

 

II SKYRIUS 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti ugdytinių ir kitų bendruomenės narių bendrystę, įprasminant Šv. 

Kalėdų laukimo laikotarpį. 



4. Uždaviniai: 

4.1. plėtoti švietimo įstaigų bendradarbiavimą ir dalintis kūrybinėmis idėjomis; 

4.2. skatinti dalyvius savo rankomis kurti, realizuoti kūrybines galias; 

4.3. surengti virtaualią Parodą, įprasminant visa tai nuotraukų formatu. 

 
III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 
 

5. Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės nariai, 

pedagogai, ugdytiniai, tėveliai (toliau Dalyviai). 

 
IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

6. Parodos organizatorius – Vilniaus r. Riešės vaikų darželis (Pergalės g. 13, Riešė, 

Vilniaus r.) 

7. Parodos sumanytoja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Agnė Rudytė.  

8. Kūrybinės grupės organizatorės – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Agnė 

Rudytė ir Jolita Selilienė. 

9. Parodos koordinatorės – darželio direktorė Kristina Mikolajūnienė ir direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Ligita Kizina. 

10. Dalyvio registracijos anketą (Priedas 1) siųsti el. p. ugne.agne@gmail.com nuo 2022 

m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 19 d.  

11. Parodos darbų pateikimas: 

11.1. kalėdiniuose darbuose turi būti pavaizduota pelėda. Darbai atliekami pasirinkta 

raiškos priemone  (erdvinės kompozicijos, pieštos, tapytos, lipdytos, megztos ir kt.), įvairiomis meno 

technikomis, gali būti panaudota gamtinė medžiaga, siūlai, popierius, mezginys, piešimas, 

dekoravimas, karpinys ir t.t;  

11.2. dalyviai nufotografuoja savo atliktą kūrybinį darbą ir įkelia į FB grupę 

https://www.facebook.com/groups/232481868819896/?ref=share_group_link „Atskrieja Kalėdos – lyg 

margos pelėdos“ nuo 2022 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 19 d., įvardydami įstaigos pavadinimą ir 

autorių arba grupės pavadinimą; 

11.3. darbų skaičius neribojamas; 

11.4. pateiktos nuotraukos Parodai turi būti ryškios, geros kokybės, nesusiliejusios; 



11.5. darbai gali būti tiek individualūs, tiek grupiniai; 

11.6. iš atsiųstų virtualių kūrybinių darbų nuotraukų, organizatoriai sukurs ir parengs 

virtualų filmuką ir įkels į uždarą FB grupę „Atskrieja Kalėdos – lyg margos pelėdos“ bei straipsnį apie 

Parodą Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.vrsa.lt bei Riešės vaikų 

darželio internetinėje svetainėje http://www.riesesdarzelis.lt/. Parodą apibendrinsime pranešimu, kurį 

skaitysime organizuotame Vilniaus r. metodinio būrelio metodinėje valandoje. 

12. Dalyvavimas Parodoje reiškia Dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai būtų 

fotografuojami nepažeidžiant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir talpinami 

organizatorių internetinėje svetainėje. 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13. Užsiregistravusiems Dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti Riešės vaikų darželio 

direktoriaus padėkos raštai ( kurie bus užpildę registracijos kortelę (Priedas 1)). 

14. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbų nuotraukas publikuoti savo nuožiūra. 

Išsamesnė informacija teikiama el. p. ugne.agne@gmail.com 

 

 Suderinta 

su Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo mokytojų 
metodiniu būreliu 

 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Priedas Nr. 1 
 
 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 
 

Tikslus ugdymo įstaigos pavadinimas, 
el.paštas 
Dalyvio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės) 
ar grupės pavadinimas 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


