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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„VAIKŲ VIENYBĖS TAUTINĖ JUOSTA – VILNIUI“ 

 NUOSTATAI 

  

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų 

kūrybinių darbų parodos „Vaikų vienybės tautinė juosta – Vilniui“ nuostatai 

reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta Vilniaus 700-ąjam gimtadieniui. 

3. Parodos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“, adresu Jokūbo Kolaso 15, 

Vilnius, LT-11306, tel. (8-5)2670969, el. p. rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt. Parodos 

koordinatorius Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ilona Ščit.  

4. Informacija apie parodą ir jos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis‘ 

internetinėje svetainėje http://www.pavilnioziogelis.lt 

 

II TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Parodos tikslas – skiepyti tautines vertybes, ugdyti vaikų meninius gebėjimus, skatinti 

kūrybiškumą, iniciatyvumą ir saviraišką, plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, pedagogų, tėvų kūrybines galias, ugdyti  tautiškumą, patriotiškumą ir 

meilę savo kraštui. 

2. Parodos uždaviniai: 

2.1. Plėsti ir perduoti savo tautos etnokultūrines tradicijas. 

2.2. Skatinti vaiko susidomėjimą tautinio meno rūšimis. 

2.3. Sudaryti sąlygas pažinti lietuvių liaudies tautinių raštų įvairove.  

2.4. Skatinti  išbandyti įvairias meninės raiškos priemones, tenkinti saviraiškos poreikį. 
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III PARODOS DALYVIAI 

 

5. Dalyviai – Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

tėvai (globėjai), pedagogai. 

 

IV REIKALAVIMAI  EKSPONATAMS 

 

1. Parodos dalyviai savo įstaigose kuria ,,Vaikų vienybės  tautines juostas‘‘ iš įvairių medžiagų, 

įvairia technika (piešia, lipdo, aplikuoja, mezga, siūna, pina ir t.t.), naudojant savo sukurtus ar 

modifikuotų tautodailės raštų elementus.  

2. Juostos ilgis 90 cm, plotis 15 cm. 

3. Kiekviena ugdymo įstaiga gali pateikti 3 eksponatus. 

4. Prie kiekvieno eksponato turi būti pridėta dalyvio kortelė 10*5 cm. Šriftas Times New 

Roman, 16 d., paryškintasis, didžiosios raidės (priedas Nr.1). 

5. Parodos dalyviai pristato tautinę juostą iki 2023 m. kovo 31 d.  į Vilniaus lopšelį-darželį 

„Žiogelis“ adresu: Jokūbo Kolaso g. 15, Vilnius. 

6. Parodos eksponatus dalyviai galės atsiimti nuo balandžio 28 d.  

7. Parodos eksponatų autoriai sutinka, kad: 

7.1 Parodai pateikti eksponatai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami parodos 

sklaidos tikslais; 

7.2 Autorių atstovaujantis asmuo (pedagogas, tėvas/globėjas), pagal galiojančius teisės 

aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

7.3 Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes 

paskelbti Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ internetiniame puslapyje svetainėje 

http://www.pavilnioziogelis.lt ir lopšelio-darželio „Žiogelis“ Facebook paskyroje. 

7.4 Darbų pristatymas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

V PARODOS VYKDYMO TVARKA 

 

1. Paroda „Vaikų vienybės tautinė juosta – Vilniui“ vyks Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ 

nuo 2023 m. balandžio 5 d. iki balandžio 28 d. Balandžio 13 d. 13 val. aktų salėje vyks parodos 

pristatymo renginys. Renginio metu Vilniaus lopšelį-darželį „Žiogelis“ aplankys vilnietės, 

tautodailininkės Birutės Antaninos Janavičienės unikali, keliaujanti paroda. Dalyviai galės 

susipažinti su tautodailininkės darbais, jos gyvenimo istorija, pamatyti juostą, kuri garsino Vilnių 

ir Lietuvą netgi Japonijoje – ilgiausią lietuvių vienybės juostą. 



2. Parodos  pristatymo renginyje kviečiame dalyvauti po 2 įstaigos atstovus. Apie dalyvavimą 

prašome pranešti iki 2023 m. balandžio 7 d. el. p. rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt. 

3. Dalyviai, kurie negalės aplankyti parodos, turės galimybę aplankyti virtualią parodą, kuri vyks 

nuo 2023 m. balandžio 19 d. lopšelio-darželio „Žiogelis“ Facebook paskyroje ir bus skelbiama 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ internetiniame puslapyje http://www.pavilnioziogelis.lt  

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Visiems parodos dalyviams bus atsiųsti organizatoriaus padėkos raštai. 

2. Parodos koordinatorė: Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ilona Ščit (el. p. ilona.scit@pavilnioziogelis.lt tel. 8-52670969). 
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   1 PRIEDAS 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

  

 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

 

DALYVIO  

VARDAS, PAVARDĖ 

 

 

Dalyvio kortelę (10*5 cm) pildyti: 

Šriftas Times New Roman, 16 d., paryškintasis, didžiosios raidės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


