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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„MOLIŪGO ŠYPSENĖLĖ“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

fotografijų parodos „Moliūgo šypsenėlė“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą. 

2 Parodos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ Architektų g. 108, LT-

04223, Vilnius, tel. (8 5)  244 7450; el. paštas  rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt . Parodos 

koordinatorės Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jelena 

Andrejeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Oksana Nikishina. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ tinklapyje 

www.zemuogele.lt  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą ir emocinį 

intelektą, meninę raišką. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis (skobiant įvairaus dydžio ir spalvų 

moliūgus) kurti menines kompozicijas, perteikti emocijas ir nuotaiką. 

5.2. Ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį skonį, gebėjimą perteikti kūrybiniuose 

darbuose emocijas. 

5.3. Ugdyti gebėjimą džiaugtis kūrybiniu procesu. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Parodoje gali dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

jų tėvai, mokytojai. 
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IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Iki 2022 m. spalio 24 d. parodos dalyviai, pasitelkdami savarankiškai pasirinktas 

kūrybinės raiškos priemones kūrybiškai išskaptuoja įvairaus dydžio moliūgą ir fotografuoja. 

8. Kūrybinių darbų fotografijas Parodai pristato (el. paštu atsiunčia) iki 2022 m. spalio 24 d. 

į Vilniaus lopšelį-darželį ,,Žemuogėlė“ el. paštu: rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt. 

9. Siunčiant darbą, pateikiama informacija: Ugdymo įstaiga, autoriaus vardas, amžius, 

mokytojo vardas, pavardė, kontaktinis telefonas arba elektroninis paštas, kūrybinio darbo 

pavadinimas. 

10. Pateikdamas nuotraukas Parodai autorius tampa Parodos dalyviu bei sutinka, kad: 

10.1. Parodai pateiktos nuotraukos bus neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos Parodos 

sklaidos tikslais; 

10.2. nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

10.3. nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose; 

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

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką Parodai, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad 

turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti Parodoje; 

10.5. Parodos dalyvis sutinka, kad su nuotrauka būtų skelbiamas ir autoriaus vardas bei 

pavardė, įstaigos, kurioje jis/ji ugdoma, pavadinimas. 

11. 2022-10-25 d. virtualus parodos atidarymas Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Žemuogėlė“. 

Paroda vyks iki 2022-11-15 d.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Visi Parodos dalyviai bus apdovanojami: vaikai ir mokytojai/ugdymo įstaigos – padėkos 

raštais (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu). 

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

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

Parodos tematikos, neeksponuojamos.  

 

                        ________________________________________ 

  

 


