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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„PAUKŠČIAI – SPARNUOTI PAVASARIO PRANAŠAI“ 

 
NUOSTATAI 

 

Paroda skirta Paukščių dienai paminėti. Pasaulinę paukščių dieną – balandžio 1-ąją, 

prisiminkime sparnuotus pavasario pranašus, kurių giesmės džiugina širdį, kaip ir vis stipriau žemę 

glostantys saulės spinduliai. 

1906 m. šią dieną buvo pasirašyta Tarptautinė paukščių apsaugos konvencija. Visame pasaulyje 

skatinama supažindinti visuomenę su nykstančiais paukščiais, kelti inkilus. 

Lietuvos ornitologų draugija kasmet organizuoja Paukščių dienas, kurių metu visi norintys ir 

besidomintys sparnuočių gyvenimu stebi paukščius, susipažįsta su jų gyvenimu ar kelia inkilus. 

Vilniuje paskutinį kovo savaitgalį visi tradiciškai kviečiami kelti inkilus į Verkių parką. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos 

(toliau parodos) „Paukščiai – sparnuoti pavasario pranašai“ nuostatai reglamentuoja tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Parodą organizuoja Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“. Parodos vykdytojos: 

mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Tatjana Kornejeva, Irena Petrovskaja. 

Parodos koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Tatjana Suprunovič.  

3. Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ internetinėje 

svetainėje www.lokiukas.vilnius.lm.lt  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – skatinti ugdytinių domėjimąsi gyvąją gamtą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Drąsinti vaikus įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus; 

5.2. Plėtoti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį; 

5.3. Ugdyti pagarbą ir rūpestingumą  gyvai gamtai; 

5.4. Įtraukti bendruomenės narius bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

http://www.lokiukas.vilnius.lm.lt/


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 dalyviai pasirinkta technika vaizduoja įvarius paukščius. Tai gali būti erdvinis, ar 

plokštuminis darbas. Paukščiai gali būti pakabinami arba pritvirtinti prie pagaliuko,  įvairių formų ir 

dydžių. Paukščiai gali būti padaryti iš įvairių medžiagų. Parodai pateikiamas neribotas kiekis darbų.  

Darbai bus eksponuojami ir juos pamatyti galima bus internetinėje erdvėje, Vilniaus darželio-

mokyklos „Lokiukas” tinklalapyje www.lokiukas.vilnius.lm.lt 

8. Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 28 d. prašome atsiųsti užpildytą priedą Nr.1 el. paštu 

drugeliai1234@gmail.com. 
9. Darbą pristatyti į Vilniaus darželį-mokyklą „Lokiukas“ (I. Šimulionio g. 8, Vilnius) nuo 

2022 m. kovo 28 d. iki balandžio 8 d. darbo dienomis nuo 12:00 val. iki 15:00 val. Pagrindinis 

įėjimas su įstaigos pavadinimo bei logotipo iškaba ant įėjimo lauko sienos, prie įėjimo durų yra durų 

skambutis. Kilus sunkumams ar klausimams skambinti tel. nr. 861572487.  

10. Darbai bus eksponuojami nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki balandžio 22 d. Darbus atsiimti 

galima 2022 m. nuo balandžio 25 d. iki balandžio 29 d. Darbeliai, kurie nebus laiku atsiimti, papuoš 

Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ teritorijos medžius.  

11. Parodos dalyviai, pateikus darbus parodai, patvirtina, kad parodos dalyvių (vaikų, 

pedagogų ir kt.) asmens duomenys buvo gauti teisėtai, nepažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimų, 

ir sutinka, kad asmens duomenys, pateikti pagal Priedą Nr. 1, būtų kartu su darbu viešinami Vilniaus 

darželio-mokyklos „Lokiukas” tinklalapyje www.lokiukas.vilnius.lm.lt 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais. 

13. Kviečiame aktyviai dalyvauti, džiaugtis, dalintis sukurtais darbeliais. 

14. Dėl detalesnės informacijos rašyti el. paštu drugeliai1234@gmail.com, arba skambinti 

tel. nr. 861572487. 
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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 

 

 

 

 


