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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKŲ, TĖVŲ, PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO - PILIETINĖS 

INICIATYVOS „VIENIŠAI ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS V“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, pedagogų 

kūrybinių darbų projekto - pilietinės iniciatyvos ,,VIENIŠAI ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS 

V“, (toliau – projektas - pilietinė iniciatyva) nuostatai reglamentuoja projekto: tikslą ir 

uždavinius, dalyvius, organizavimo etapus, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, 

baigiamąsias nuostatas.  

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

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – vaikai, tėvai, pedagogai kurs atviruką, atliepiantį kalėdinę dvasią.  

4. Uždaviniai:  

4.1. 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. stiprės įstaigų, socialinių partnerių, mikrorajonų gyventojų 

bendruomeniškumas, ugdysis pilietiškumas. 

 

III. DALYVIAI 

5.  Projekte - pilietinėje iniciatyvoje kviečiami  dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, pedagogai. 

IV. ORGANIZAVIMO ETAPAI 

6.   Pokalbis su vaikais apie artėjančių švenčių dvasią, gerus darbus, dovanas ir dėmesį 

tiems, kurie jaučiasi vieniši. 

7. Kalėdinio atviruko kūrimas. 

8. Kalėdinių atvirukų paroda įstaigų erdvėse. 

9. Kalėdiniai atvirukai siunčiami, dalinami savo miesto, kaimo įstaigų bendruomenei, 

socialiniams partneriams, gyventojams ir  vienišiems senjorams. 

10. Eksponuojamos parodos, atvirukų dalinimas fiksuojamas nuotraukomis ar vaizdo 

įrašais. 

11. Nuotraukų koliažai ar vaizdo įrašai keliami į facebook grupę: VIENIŠAI ŠIRDELEI – 

ŠILTAS ŽODELIS. 

 



IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

12.  Projekto - pilietinės iniciatyvos organizatorės: Inga Abduveleva, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė, tel. +370 61624404, abduvelevainga@gmail.com, Edita Lasienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, tel. +370 61831536, 

editalasiene@gmail.com, Aušra Žaromskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, tel. +37068256992. 

13.  Projektas - pilietinė iniciatyva vykdoma ir  nuotraukų koliažai arba vaizdo įrašai keliami į 

projektui - pilietinei iniciatyvai sukurtą facebook grupę: VIENIŠAI ŠIRDELEI – 

ŠILTAS ŽODELIS nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 23 d.  

 

V. REIKALAVIMAI  DALYVIAMS 

 

14. Kalėdinis atvirukas kuriamas pasirinkto dydžio lape, užrašyti kalėdinį sveikinimą, 

palinkėjimą. Atviruką papuošti, dekoruoti įvairia technika ir priemonėmis kalėdine tema.  

15. Kalėdinius atvirukus dalinti savo miesto, kaimo įstaigų bendruomenei, socialiniams 

partneriams, gyventojams ir  vienišiems senjorams. 

16.  Įkeliant koliažą į facebook grupę VIENIŠAI ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS nurodyti: 

dalyvių miesto, kaimo, įstaigos, grupės pavadinimą, mokytojų vardą, pavardę. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17.  Pažymos mokytojams ir padėkos raštai mokyklai bus įkelti į facebook grupę VIENIŠAI 

ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS. 
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