
 
 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ 

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„PAGAUKI KRINTANČIĄ SNAIGĘ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Respublikinės parodos „Pagauki krintančią snaigę“ nuostatai reglamentuoja parodos „Pagauki 

krintančią snaigę“ tikslą ir uždavinius, darbų pateikimo sąlygas, eksponavimo tvarką. 

1.2. Informacija apie Konkursą skelbiama interneto tinklalapyje www.boruzele-alytus.lt.  

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2.1. Parodos tikslas – įtraukti vaikus, jų tėvus, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą, gaminant 

snaiges. 

2.2. Parodos uždaviniai: 

2.2.1. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimos narių, pedagogų 

saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą. 

2.2.2. Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

2.2.3. Surengti snaigių parodą. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 

3.1. Parodoje „Pagauki krintančią snaigę“ gali dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai, 

jų tėvai ir pedagogai. 

 

V. PARODOS ORGANIZATORIUS 

4.1. Respublikinę parodą „Pagauki krintančią snaigę“  organizuoja Alytaus lopšelis-darželis 

„Boružėlė“. 

4.2. Organizatorė Zita Vasiliauskienė, logopedė metodininkė, tel. 8 672 23510. 

4.3. Organizatorė Laimutė Šmuilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, tel. 8 674 

19284. 

4.4. Organizatorė Agnė Asadauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, tel. 8 687 

78857 

4.4. Koordinatorė Lina Brenkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. 8 315 76621. 

 

VI. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

5.1. Parodos dalyviai pasirenka medžiagas ir gamina snaiges, jas dekoruoja įvairiomis detalėmis. 

(Snaigės gali būti megztos, nertos, siūtos, veltos, pintos, iš keramikos,  įvairiai dekoruotos, karpytos 

ir kt.) 

5.2. Snaigių dydis nenurodomas.  

5.3. Prie snaigės turi būti  pritvirtinta dalyvio kortelė (1 Priedas). 

5.4. Darbai gali būti individualūs ar kolektyviniai. 

5.5. Darbus pristatyti iki 2019 m. gruodžio 13 d. adresu:  

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

Likiškėlių g. 14, Alytus 

LT-63163  

http://www.boruzele-alytus.lt/


5.5. Dalyvio registracijos anketą (2 Priedas) siųsti el. p. boruzele.log@gmail.com iki 2019 m. 

gruodžio 1 d. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1.  Snaigės bus eksponuojamos Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“.  

6.2. Visi parodos dalyviai gaus padėkas elektroniniu paštu. (Prašome nurodyti teisingą elektroninį 

paštą). 

6.3. Darbai autoriams negrąžinami. 

6.4. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, erdvėse ir 

tinklalapiuose. 

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

________________ 
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1 PRIEDAS  

Dalyvio kortelė. Pildyti Times New Roman šriftu, 14 dydžiu. 

 

  

 

 

 

 

2 PRIEDAS  

 

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„PAGAUKI KRINTANČIĄ SNAIGĘ“ 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas  

 

 

 

Vaiko vardas, pavardė (ar grupė)  

 

Pedagogo, mamos, tėvo vardas, pavardė  

 

Dalyvio elektroninis paštas  

 

 

Dalyvio anketa. Pildyti Times New Roman šriftu, 12 dydžiu. 

Dalyvio vardas, pavardė 

(ar grupė) 

Įstaigos pavadinimas 


