
PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ 
direktoriaus 2023 m. sausio 10 d.  
įsakymu Nr. UP7-3                                                                                                            

 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 
UGDYMO ĮSTAIGŲ VIRTUALIOS PIEŠINIŲ PARODOS „MES – KLAIPĖDOS KRAŠTO 

PILIEČIAI“ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažosios Lietuvos regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus virtualios vaikų 

piešinių parodos, skirtos Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 100-mečiui paminėti (toliau – 

Parodos) nuostatai nustato tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką. 

2. 2023-ieji, minint prisijungimo prie Lietuvos 100-metį, paskelti Klaipėdos krašto metais. 

3. Parodos organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos Raimonda Aušrienė, Rasa Jakumaitienė. Koordinatorė – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dalia Jonaitienė. 

4. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ internetinėje 

svetainėje adresu: https://www.pumpurelis.lt/ 

II SKYRIUS 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
5. Parodos tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą, skatinti pažinti savo kraštą ir pastebėti jo 

unikalumą. 

 6. Uždaviniai:  

6.1. kūrybiniuose darbuose atspindėti savo gimto krašto (miesto, kaimo, gyvenvietės) 

unikalumą, savitumą; 

6.2. skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką;  

6.3. skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, ją tyrinėti, stebėti ir pažinti; 

6.4. dalintis gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS 
 DALYVIAI 

 
7. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogai ir ugdytiniai. 

 



 
IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

8. Piešinių nuotraukos keliamos nuo 2023 m. sausio 16 d. iki 2023 m. vasario 11 d. 
9. Parodos dalyviai piešia piešinius, atspindinčius jų gyvenamos vietos įžymius objektus, 

aplinką, pramogas. Piešiniai atliekami įvairiomis tradicinėmis ir netradicinėmis dailės priemonėmis, 

įvairiomis atlikimo technikomis. 

10. Projekto metu nufotografuoti atliktą darbą. 

11. Fotografijos talpinamos į Facebook uždarą grupę ,,Mes – Klaipėdos krašto piliečiai“. 

12. Įkeliant nuotrauką viršuje būtina nurodyti ugdymo pilną įstaigos pavadinimą, piešinio 
pavadinimą, vaiko vardą, pavardę, vaiko metus ir mokytojo vardą, pavardę.       

13. Projekto darbų sukurta virtuali knyga, nuo 2023 m. vasario 20 d., bus patalpinta 
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ interneto svetainėje www.pumpurelis.lt, facebook 
uždaroje grupėje ,,Mes – Klaipėdos krašto piliečiai“. 

14. Visiems parodos dalyviams Facebook uždaroje grupėje ,,Mes – Klaipėdos krašto 
piliečiai“ bus įteikti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ padėkos raštai. 

15. Kontaktiniai asmenys informacijai – mokytoja Raimonda Aušrienė  
tel. Nr. 8  672 22 794. 

16. Įstaigos kontaktai: Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, Žardininkų g. 19,           
tel. Nr. (8 46) 34 59 14. 

 
V SKYRIUS 

 
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad vaikų darbai, vaikų vardas, 

pavardė, metai būtų skelbiami nepažeidžiant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir 

talpinami organizatorių internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje.  

18. Projekto organizatoriai turi teisę dalyvių fotografijas publikuoti Klaipėdos lopšelio-

darželio „Pumpurėlis“ interneto svetainėje www.pumpurelis.lt. 


