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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIBUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-PILIETINĖS INICIATYVOS 

,,PAVASARINIS LINKĖJIMAS JŪSŲ NAMAMS IV“ 

 
  Paroda-pilietinė iniciatyva ,,Pavasarinis linkėjimas jūsų namams IV“ organizuojama ketvirtą 

kartą respublikoje. Ugdytinių, mokytojų, tėvų sukurtas sveikinimas – didžiausia vertybė, kuri nudžiugina 

vienišą žmogų. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų parodos-pilietinės iniciatyvos ,,Pavasarinis linkėjimas jūsų 

namams IV“, nuostatai reglamentuoja parodos-pilietinės iniciatyvos tikslą ir uždavinius, dalyvius, parodos-

pilietinės iniciatyvos organizavimo tvarką, reikalavimus parodos dalyviams, baigiamąsias nuostatas.  

2. Parodą-pilietinę iniciatyvą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – bendradarbiaujant vaikams, jų šeimų nariams, pedagogams, kurti ir dovanoti 

atvirukus, atliepiančius Velykų dvasią. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Kurs atvirukus, kūrybiškai ir išradingai taikys įvairias meninės raiškos formas, technikas, 

medžiagas; 

4.2.  puoselės tradicinių švenčių papročius ir ugdysis vertybines nuostatas; 

4.3.  atsiskleis dalyvių kūrybingumas ir saviraiška; 

4.4.  dalinsis sveikinimais su Panevėžio miesto gyventojais, svečiais, vienišais senjorais, stiprės 

bendruomeniškumas, ugdysis pilietiškumas. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėveliai. 

 

IV. PARODOS-PILIETINĖS INICIATYVOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Parodos-pilietinės iniciatyvos „PAVASARINIS LINKĖJIMAS JŪSŲ NAMAMS IV“ 

organizatorės: 

Sandra Belazaravičienė, IU mokytoja metodininkė, tel.+37068695003;  

Daiva Galvonienė, IU mokytoja metodininkė, tel.+37068370493; 

Jolanta Lašinienė, IU mokytoja metodininkė, tel.+370864618478.  

 

7. Darbai parodai pateikiami nuo 2022 m. kovo 14 d. iki balandžio 11 d. arba siunčiami adresu: 

Vaikų kūrybinių darbų parodai-pilietinei iniciatyvai „Pavasarinis linkėjimas jūsų namams IV“ 

Lopšelis-darželis „Žibutė“ 

Pušaloto g. 26 

         Panevėžys LT-35001 

 



8. Darbai eksponuojami nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki balandžio 14 d. Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ patalpose, adresu Pušaloto g. 26, Panevėžys LT-35001. 

9. Po parodos-pilietinės iniciatyvos atvirukai bus dalijami Panevėžio miesto gyventojams, 

svečiams, vienišiems senjorams. 

 

V. REIKALAVIMAI PARODOS DALYVIAMS 

 

    Darbai atliekami įvairiomis priemonėmis ir technika. 

10. Darbai atliekami pasirinkto formato. Atvirutės viduje užrašyti trumpą velykinį sveikinimą. 

11. Prie kiekvienos atvirutės pridedama (prisegama sąvaržėle) informacija: autoriaus 

vardas, pavardė, (jei ugdytinis, nurodyti amžių), įstaiga, miestas/rajonas, el. paštas (priedas Nr.2). 

12. Dalyvio kortelę išsiųsti elektroniniu paštu (priedas Nr.1), (neatsiuntus anketos elektroniniu 

paštu galite negauti padėkos). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Elektroniniu paštu: pavasarinislinkejimas@gmail.com atsiunčiama dalyvio anketą (1 

priedas).  

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

15. Darbai autoriams negrąžinami. 

16. Visiems dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai jūsų nurodytu elektroniniu paštu. 

17. Atvirutės bus dovanojamos Panevėžio miesto gyventojams, svečiams, vienišiems senjorams. 
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1 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-PILIETINĖS INICIATYVOS 

„PAVASARINIS LINKĖJIMAS JŪSŲ NAMAMS IV“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

1. Miestas/rajonas  

2. Įstaigos pavadinimas  

3. Dalyvio vardas, pavardė  

4. Dalyvio amžius (jei ugdytinis)  

5. Elektroninio pašto adresas, kuriuo 

bus išsiųstos padėkos 

 

6. Pedagogo vardas ir pavardė  

 

 

 
2 priedas 

 

 

 

 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė 

Amžius (jei ugdytinis) 

Įstaigos pavadinimas 

Miestas/rajonas 

El. paštas 

 

 

(šriftas 12pt Times New Roman) 
 


