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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PIEŠINIŲ PARODOS 

„VILNIUS – DRAUGIŠKAS VAIKAMS IR VISAI ŠEIMAI MIESTAS“ 

 

NUOSTATAI 

 

Gegužės 15-oji diena – Tarptautinė šeimos diena, kuri pradėta minėti nuo 1994 metų 

Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu. Labai simboliška, kad Šeimos diena Lietuvoje švenčiama 

praėjus Motinos ir artėjant Tėvo dienai. Iš jų, tėvų, į pasaulį ateina vaikai, tada ir gimsta šeima. 

Šeima – svarbiausias uostas kiekvieno žmogaus gyvenime. Šeimose mes esame tokie, kokie 

esame – linksmi, pikti, nuoširdūs, išsiblaškę, laimingi… Svarbiausia, kad čia jaustumėmės saugūs, 

reikalingi ir mylimi. 

Kiekviena šeima yra unikali, su savo papročiais ir tradicijomis. Viena iš tradicijų tai 

keliavimas mylimiausiu maršrutu ar vieta su visa šeima kartu. 

Kiekvienas iš mūsų turi mėgstamiausią vietą Vilniuje. Ten dažnai atvyksta su savo šeima.  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų piešinių parodos (toliau 

parodos) „Vilnius – draugiškas vaikams ir visai šeimai miestas“ nuostatai reglamentuoja 

tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2 Parodą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ Architektų g. 108, Vilnius, tel. 

(8 5)  244 7450, el. paštas rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt. Parodos koordinatorės 

direktorės pavaduotoja ugdymui Jelena Andrejeva, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio 

ugdymo programa Oksana Nikishina.  

3 Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ internetinėje 

svetainėje www.zemuogele.lt . 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4 Tikslas – skatinti šeimas kartu leisti laisvalaikį, stiprinant šeimos narių tarpusavio ryšį, 

turtinant vaikų žinias apie Vilniaus miestą ir jo išskirtinumą. 

5 Uždaviniai: 

5.1 sudaryti sąlygas vaikams susipažinti su savo miesto gatvėmis, kiemais, gamta, 

simboliais, paminklais ir kitomis lankytinomis vietomis; 

5.2 patirti bendravimo ir buvimo kartu su savo šeima džiaugsmą; 
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5.3 lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, 

fantaziją perteikiant įspūdžius, potyrius piešiniuose;  

5.4 plėtoti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6 Parodoje kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, jų tėveliai, pedagogai. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKĄ 

 

7 Parodos dalyvis pasirinkta technika vaizduoja jo šeimos mėgstamiausią vietą Vilniuje. 

Piešiniuose turi atsispindėti Vilniaus miesto statiniai, lankytinos vietos, gamta ir kt. Piešinio 

dydis A4 formato. Parodos dalyvis priemones renkasi savarankiškai. Parodai pateikiamas 

neribotas kiekis darbų. Darbai bus eksponuojami ir juos pamatyti galima bus internetinėje 

erdvėje, Vilniaus lopšelio- darželio „Žemuogėlė” tinklalapyje www.zemuogele.lt  

8 Nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki gegužės 11 d. prašome atsiųsti užpildytą priedą Nr.1 el. paštu 

rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt  
9 Piešinius pristatyti į Vilniaus lopšelį-darželį „Žemuogėlė“ nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 

gegužės 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Kilus sunkumams ar klausimams 

skambinti tel. (8 5)  244 7450.  

10 Piešiniai bus eksponuojami nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki gegužės 20 d.  

11 Parodai pateikti piešiniai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami parodos 

sklaidos tikslais, publikavimui, iliustravimui. 

12 Piešiniai autoriams negrąžinami. 

13 Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14 Visi parodos dalyviai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais. 

15 Dėl detalesnės informacijos rašyti el. paštu rastine@zemuogele.vilniusl.lm.lt , arba 

skambinti telefonu (8 5)  244 7450 
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Priedas Nr. 1 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

 

 

Vaiko vardas, pavardė, amžius 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

  

 

 

 


