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Ruošiantis išradingai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kviečiame visus ir 

mažus, ir didelius prisijungti prie atvirukų dekoravimo, sveikinimų ir linkėjimų Kovo 11-osios proga 

kūrimo.  

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ 

ŠVENTINĖS AKCIJOS „LAIŠKAS – LINKĖJIMAI MANO LIETUVAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ šventinės akcijos „Laiškas – linkėjimai mano 

Lietuvai“ nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo eigą. 

2. Šventinė akcija organizuoja ir koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ 

pedagogų taryba. 

3. Šventinės akcijos nuostatai skelbiami organizatorių internetinėje svetainėje 

www.zemuogele.lt  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Šventinės akcijos tikslas – įtraukti vaikus, tėvus, pedagogus ir kitus bendruomenės narius į 

kūrybinę veiklą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. 

5. Šventinės akcijos uždaviniai: 

 - plėtoti vaikų kūrybines galias, ugdyti meninį ir estetinį suvokimą dekoruojant laišką-atviruką; 

- sudaryti sąlygas vaikams savitai reikšti mintis, įspūdžius, patirtį, kuriant sveikinimus ir/ar 

linkėjimus Lietuvai;  

 - skatinti vaikų norą vaizdų ir formų kalba išreikšti pilietiškumą; 

 - stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

6. Šventinės akcijos dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų vaikai, pedagogai, tėvai. 

 

 

http://www.zemuogele.lt/


IV. ŠVENTINĖS AKCIJOS ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

7. Šventinė akcija vyks nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. kovo 18 d. 

8. Šventinės akcijos dalyviai dekoruoja atviruką naudojant įvairias dailės raiškos priemones. 

9. Šventinės akcijos dalyviai kuria sveikinimą ir/ar linkėjimą. 

10. Šventinės akcijos dalyviai sukurtų atvirukų nuotraukas bei užpildytą dalyvio anketą siunčia 

iki 2022 m. kovo 7 d. į Vilniaus lopšelį-darželį „Žemuogėlė“ , el. paštu: 

rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt  

11. 2022 m. kovo 7 d. iš visų pateiktų atvirukų ir sveikinimų/linkėjimų įstaigos svetainėje 

www.zemuogele.lt bus sukurta virtuali paroda „Laiškas – linkėjimai mano Lietuvai“. 

12. Pateikdamas nuotraukas šventinei akcijai autorius tampa šventinės akcijos dalyviu bei 

sutinka, kad: 

12.1.  Šventinei akcijai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų 

naudojamos šventinės akcijos sklaidos tikslais; 

12.2.  nuotraukos eksponuojamos virtualioje parodoje be papildomo autoriaus sutikimo; 

12.3.  nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose; 

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

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką šventinei akcijai, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos 

autorius, kad turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti virtualioje parodoje. 

13. Nuo 2022-03-07 iki 2022-03-18 kūrybinių darbų nuotraukos eksponuojamos Vilniaus 

lopšelyje-darželyje ,,Žemuogėlė“. 

 

V. AUTORIŲ APDOVANOJIMAS 

14. Visi šventinės akcijos dalyviai bus apdovanojami: vaikai – padėkos raštais, pedagogai – 

dalyvavimo pažymomis (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu).  

 

VI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

16. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei 

šventinės akcijos tematikos, neeksponuojamos.  

17. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusias nuotraukas.  

 

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ 

mailto:rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt
http://www.zemuogele.lt/


Šventinės akcijos „Laiškas – linkėjimai mano Lietuvai“ 

Priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Adresas, kontaktinis tel., el.paštas  

 


