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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

FOTOGRAFIJŲ PARODOS „MIESTAS, KURIAME GYVENU“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų parodos „Miestas, kuriame gyvenu“ 

(toliau parodos)  nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, darbų pateikimo ir parodos tvarką. 

2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų pilietiškumo ir tautiškumo 

ugdymui, savo gimto miesto, krašto istorijos ir kultūros pažinimui, galimybė pasijusti svarbiu ne tik 

artimoje aplinkoje, bet ir gimtajame mieste. 

3. Parodą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Rūdės g. 6, LT – 77151 Šiauliai, tel. 

(8-41) 523776, el.p. azuoliukas@splius.lt  

4. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Poškuvienė. 

poskuviene.laima@gmail.com, tel. (8-41) 523776. 

5. Parodos organizatoriai ir rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Larisa Šarpanova 

l.sarpanova@gmail.com, tel. 867097521 ir Anželika Dūdienė anzeladudiene@gmail.com  

6. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ interneto svetainėje, adresu 

https://azuoliukas.tavodarzelis.lt skiltyje „Naujienos“ ir Facebbok socialinio tinklapio Šiaulių lopšelio-

darželio „Ąžuoliukas“ ir ,,Auklėtoja Auklėtojai grupių failuose. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, pažinti ir gilinti žinias apie gimtąjį 

miestą, kraštą, jo istoriją, kultūrą. 

8. Uždaviniai: 

8.1. Ugdyti meilę gimtajam kraštui, jo istorijai. 

8.2. Supažindinti su miesto simbolika, miesto įkūrimo data. 

8.3. Pažinti miesto įžymias vietas, paminklus, statinius, gamtą. 

8.4. Fotografijomis perteikti emocijas, nuotaiką, populiarinti fotografiją, kaip meno rūšį. 

8.5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI, DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS 

 

9. Parodoje kviečiame dalyvauti Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, tėvai bei pedagogai. 
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10. Parodai pateikti fotografijas, kuriose atsispindi gimtojo miesto, miestelio, gyvenvietės 

lankytinos, įžymios vietos, simbolika. Fone gali matytis parodai pateikęs fotografiją dalyvis (-iai), jo 

šeima, draugai. 

11. Parodai pateikiamos A4 (210x297mm) formato fotografijos – spalvotos arba juodai baltos,  

ankstesnėse parodose neeksponuotos. 

12. Kiekvienos fotografijos dešiniajame kampe turi būti pritvirtinta parodos dalyvio kortelė. 5x8 

Kortelėje pateikiama informacija: fotografijos pavadinimas, įstaigos pavadinimas, miestas, autoriaus 

vardas, pavardė. Tekstas surinktas Times New Roman 14 šriftu, kortelės dydis 5x8. 

13. Fotografijos iki 2022 m. vasario 10 dienos su nuoroda „Miestas, kuriame gyvenu“  siunčiami 

paštu arba pristatomi adresu: Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Rūdės g. 6, Šiauliai, LT – 77151. 

14. Dalyvio anketa (1 priedas) ir 1 skaitmeninė, kokybiška nuotrauka (fotografijos teikiamos 

parodai) iki 2022 m. vasario 10 d. siunčiama elektroniniu paštu: l.sarpanova@gmail.com Dėl išsamesnės 

informacijos kreiptis telefonu 867097521. 

15. Respublikinės fotografijų parodos „Miestas, kuriame gyvenu“ eksponavimas vyks nuo 2022 m. 

vasario 14 d. iki vasario 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale, 

adresu Trakų g. 20A, Šiauliai. 

16. Fotografijų paroda nuo 2022 m. vasario 14 d.  bus eksponuojama ir Šiaulių lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje adresu: www.azuoliukas.tavodarzelis.lt  

17. Dalyvių ir fotografijų skaičius neribojamas.  

18. Parodai pateiktos fotografijos grąžinamos nebus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Visiems parodos dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti parodos 

organizatoriaus Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėkos raštai.  

20. Pedagogams, paruošusiems ugdytinius parodai, bus išduotos metodinės pažymos. 

21. Autorius, pateikdamas fotografijas parodai, patvirtina, kad yra šios fotografijos autorius ir yra 

gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią fotografiją pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus 

atsako fotografijas pateikę asmenys. 

22. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetiniame puslapyje: https://azuoliukas.tavodarzelis.lt  ir 

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale. 

23. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

 

_____________________________________ 
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 Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų fotografijų parodos „Miestas, 

kuriame gyvenu“ nuostatų  

1 priedas 

 

„MIESTAS, KURIAME GYVENU“ 

DALYVIO ANKETA 

Fotografijos pavadinimas 

 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Miestas 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė 

 

 

Trumpas aprašymas (3-5 sakiniai) 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, elektroninis 

paštas 

 

 

Dalyvio anketą atsiųsti iki 2022 m. vasario 10 d. elektroniniu paštu  

l.sarpanova@gmail.com 
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