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ALYTAUS LOPŠELIO - DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ“ 

RESPUBLIKINĖS PARODOS „DĖKOJAME, KAD ESAM LAISVI“  

NUOSTATAI 

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė.  

Mes esame dėkingi už gražią ir Laisvą Lietuvą. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos 

„Dėkojame, kad esam laisvi“ (toliau vadinamos paroda), skirtos sausio 13-osios – Laisvės gynėjų 

dienos 30-osioms metinėms paminėti, parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo, vykdymo tvarką, eigą, dalyvavimo 

sąlygas. 

2. Parodą „Dėkojame, kad esam laisvi“ organizuoja Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ logopedė 

metodininkė Zita Vasiliauskienė (tel. +37067223510, el. paštas boruzele.log@gmail.com) ir 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Laimutė Šmuilienė (tel. +37067419284). Parodą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Brenkevičienė. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ tinklalapyje 

https://www.boruzele-alytus.lt/, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/AlytusLDboruzele, bei https://www.ikimokyklinis.lt/. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Parodos tikslas – puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, meninį 

supratimą kūrybiniais  darbeliais paminint 30-ąsias Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 

metines. 

5. Parodos uždaviniai: 

5.1. Ugdyti pagarbą, meilę savo kraštui, tautinės savimonės jausmą. 

5.2. Sudaryti sąlygas formuotis vaikų estetiniam skoniui. 

5.3. Puoselėti vaikų saviraišką, kūrybinius ir meninius sugebėjimus.  

5.4. Skatinti pilietinį auklėjimą. 

5.5. Lavinti smulkiąją motoriką darant darbelį. 

5.6. Skatinti vaikų, tėvų, senelių, pedagogų bendradarbiavimą.  

5.7. Aktyvinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų bendradarbiavimą 
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III. DALYVIAI 

6. Parodos dalyviai - Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

jų tėvai (globėjai), pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (toliau – pedagogai). 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Parodai pateikiami kūrybiniai darbai atlikti įvairia meno technika, gali būti piešimas, tapymas, 

aplikavimas, taškymas, panaudota gamtinė medžiaga, siūlai, popierius, mezginys, dekoravimas, 

karpinys, dekupažas ir t.t. 

8. Darbelis pateiktas A4 formato popieriaus lape.   

9. Kiekvieno darbo dešinės pusės apačioje, pritvirtinama darbo etiketė  (Times New Roman 14 

dydžio paryškintu šriftu) (priedas Nr.2). Darbelių dalyvio kortelės (atspausdintos) (priedas Nr.1) 

pridedamos prie darbelių, juos siunčiant. 

10. Parodai pateikiami darbeliai turi būti tvarkingi, nesulaužyti, užbaigti, nesutepti ir nesuglamžyti, 

jie turi atitikti kūrybinių darbų parodos tikslus, uždavinius, temą „Dėkojame, kad esam laisvi“ 

(raktiniai žodžiai: Lietuva, laisvė, neužmirštuolė, tėvynė, Lietuvos simboliai, žymūs objektai, 

vietos ir pan.). 

11. Parodai pateikiami individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai. Darbų skaičius 

neribojamas. 

12. Parodai ,,Dėkojame, kad esam laisvi“ pateikiami tik originalūs darbai. Darbus siųsti iki 2021 m. 

sausio 5 d. adresu:  

 

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

Likiškėlių g. 14, Alytus 

LT-63163  

 

13. Darbus atsiųsti iki 2021 m. sausio  5 dienos.  

14. Darbai nuo 2021 m. sausio 11 d. iki 2021 sausio 31 d. bus eksponuojami: 

14.1. Alytaus J.Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus erdvėse 

adresu: Topolių g. 21, Alytus LT-63331. 

14.2. Alytaus lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ adresu: Likiškėlių g. 14, Alytus LT-63163. 

14.3. Darbų nuotraukų paroda nuo 2021 m. sausio 13 d. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

tinklalapyje ir facebook puslapyje:  https://www.boruzele-alytus.lt/ ir 

https://www.facebook.com/AlytusLDboruzele 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Visi parodos dalyviai gaus padėkas elektroniniu paštu (prašome nurodyti teisingą elektroninį 

paštą). 

16.  Parodos  dalyviai dalyvaudami  sutinka, kad  jų darbai būtų skelbiami organizatorių interneto 

puslapyje viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro projekto  dalyvio, globėjo ar tėvų 

raštiško  sutikimo. 

17. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis: el. paštu 

boruzele.log@gmail.com arba tel.: +37067223510. 

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

19. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 
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                                                                                                                                        Priedas Nr.1 

 

 

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  „DĖKOJAME, KAD ESAM LAISVI“ 

DALYVIO ANKETA 

 

    Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amžius  

    Pedagogo vardas, pavardė, pareigos, el. paštas  

    Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr.2 

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  „DĖKOJAME, KAD ESAM LAISVI“ 

DARBO ETIKETĖ 

 

Autorius (vardas, amžius) 

Pilnas įstaigos pavadinimas 

RAŠYTI: Times New Roman, 14 šriftas, paryškintas, teksto lygiavimas kairėje. 

 

 


