
 

 
PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio 

„Šypsenėlė“ direktoriaus  

2019 m. sausio  2 d. 

 įsakymu Nr. V1 -1 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO, PRADINIO IR KITŲ UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VAIKŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

 „LIETUVA – VAIKO ŠIRDYJE“ 

NUOSTATAI 
                                         

I. SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos 

„Lietuva – vaiko širdyje“ (toliau parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, parodos organizavimą.  

2. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai paminėti, Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio ir 2018 m. Marijampolei - Lietuvos kultūros sostinei prisiminti, stiprinti 

ugdymo įstaigų bendruomenių ryšius. 

3. Parodos simboliai – Lietuvos valstybės šimtmečio simboliai (Vytis, varpas,  trispalvė 

valstybės vėliava, tautinės juostos, verpstės,  šimtmečio medis, ilgiausia knyga, trispalvės širdelės ir 

kt. 

               4. Parodos nuostatai skelbiami Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 

internetinėje svetainėje, adresu: www.ldsypsenele.lt, bei Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos 

Draugystės padalinio internetinėje svetainėje adresu: www.seimai.marvb.lt.  

5. Parodos „Lietuva – vaiko širdyje“ partneriai – Marijampolės savivaldybė, Marijampolės 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys, Marijampolės Meilės Lukšienės 

švietimo centras. 

  

II. SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas –  ugdyti vaikų, moksleivių kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines  

nuostatas. 

 7. Uždaviniai: 

7.1. skatinti ugdytinių kūrybiškumą, komandinį darbą, gaminant darbelius, atvirukus; 

 7.2. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų; 

 7.3. ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą, meilę savo gimtajam kraštui;  

 

III. DALYVIAI 

 

8. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, pradinio ir kitų ugdymo įstaigų ugdytiniai ir  

pedagogai.  

 

 

IV. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 
 9. Parodai pateikiami  darbai gali būti rankų darbo skulptūrinės bei erdvinės 

kompozicijos, taip pat įvairaus formato atvirukai su simboliais, pagaminti iš įvairių medžiagų.  Jie 

turi būti stabilūs, patvarūs, estetiški, paruošti eksponavimui. Dydis neribojamas. 

 10. Kūrybiniai darbai gaminami naudojant  įvairias technikas bei medžiagas (mezgimas, 

lankstymas, siuvimas, lipdymas, karpymas, vėlimas ir kt.) 

http://www.ldsypsenele.lt/
http://www.seimai.marvb.lt/


 11. Kūrybiniams darbams atlikti gali būti naudojamos įvairios medžiagos ir priemonės 

(siūlai, vata, molis, mediena, gamtinė medžiaga, popierius, metalas, vilna, šiaudai ir kt.). 

12. Darbų pateikiamas: 

12.1. Marijampolės apskrities ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, darbus pristato 

į vaikų lopšelį – darželį „Šypsenėlė“, adresu R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė. Įstaiga 

pateikia ne daugiau kaip 10 kūrybinių darbų. 

12.2. Kitos Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, kuria savo 

aplinkoje darbus,  juos nufotografuoja. Fotografijas arba pagamintus atvirukus atsiunčia į 

Marijampolės vaikų lopšelį – darželį „Šypsenėlė“, adresu R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 

Marijampolė. Nuotraukos turi būti A4 formato. Įstaiga pateikia ne daugiau kaip 10 kūrybinių darbų 

(nuotraukų ir atvirukų kartu). 

13. Kūrybiniai darbai turi būti pristatyti arba atsiųsti nuo 2019 m. sausio 28 d. iki 2019 

m. sausio 31 d. į Marijampolės vaikų lopšelį – darželį „Šypsenėlė“. 

14. Prie kūrybinių darbų, nuotraukų ir atvirukų pridedama/priklijuojama kortelė (2 

priedas).  

 

V. PARODOS PORGANIZAVIMAS 

 

 15. Parodą organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“. 

 16. Parodos organizatorės - Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 

direktorė Aldona Stagniūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė, meninio 

ugdymo mokytoja Dovilė Bičkauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ineta Levulienė (auklėtoja 

metodininkė),  Rasa Delnevičienė (auklėtoja metodininkė), Gitana Mozūraitienė (vyr. auklėtoja),  

Marina Kažemėkienė (vyr. auklėtoja),  Danguolė Masionytė (auklėtoja). 

17. Marijampolės apskrities ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje iki 2019 m. 

sausio 21 d. atsiunčia užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) per dokumentų valdymo sistemą 

„KONTORA“. Kitos Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigos, norinčios dalyvauti parodoje, užpildytą 

dalyvio anketą siunčia el. p.: pavaduotoja@sypsenele.lt . 

18. Parodos ekspoziciją galima bus pamatyti virtualioje aplinkoje adresu:  

www.ldsypsenele.lt bei Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos Draugystės padalinio internetinėje 

svetainėje adresu: www.seimai.marvb.lt. 

  19. Atvirukai bus išdalinti socialinių globos įstaigų gyventojams Vasario 16-osios proga. 

Dalyviai pateikdami darbus, suteikia organizatoriams teisę neatlygintinai viešai publikuoti ir dalinti 

darbus. 

20. Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai 

Šalaševičienei tel.: 834372524. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 21. Darbai bus eksponuojami Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 

Draugystės padalinyje nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2019 vasario 14 d. Bibliotekos adresas: Draugystės 

g. 5, LT-68255 Marijampolė. Atsakingas asmuo – Draugystės padalinio vedėja Danutė Lukšienė. 

Kontaktinis tel.: 834372679, el. p.: d.luksiene@marvb.lt.  Parodos uždarymas vyks 2019 m. vasario 

14 d. 10.00 val. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje. 

 22. Visų dalyvavusių įstaigų vaikams ir pedagogams bus įteikti/išsiųsti vaikų lopšelio- 

darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus padėkos raštai. 

23. Parodoje dalyvavusiems pedagogams bus įteiktos/išsiųstos Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo centro pažymos. 

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

______________________________________ 
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Priedas 1 
 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“  

RESPUBLIKINĖS PARODOS „LIETUVA - VAIKO ŠIRDYJE“ 

 

 DALYVIO ANKETA 

 
 

 

(Įstaigos pavadinimas) 
 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas, pavardė Amžius Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Atsakingas asmuo 

 

        

(pareigos, vardas, pavardė, el.p. adresas arba telefono numeris, parašas) 

 

 

 

 

 
 

 

2 priedas   

 

5-7 cm 

 

 

 

 

 
 

Mokinio(ių) vardas(ai), pavardė(ės), klasė(ės)  (Times New Roman 12 

šriftas, pajuodintas. Lygiavimas vidurinis). 

Pilnas mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė ( Times New 

Roman  12 šriftas. Lygiavimas vidurinis). 

 


