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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  ĮSTAIGŲ 

NUOTRAUKŲ PARODOS „VILNIAUS LANGAI Į GAMTĄ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų nuotraukų parodos 

„Vilniaus langai į gamtą“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, 

organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas. 

1. Paroda organizuojama vykdant Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – 

gamtai, gamta – mums“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo 2020 metų specialiosios programos lėšų. 

2. Paroda skirta atskleisti Vilniaus miesto gamtos grožį ir jį populiarinti, patirti džiaugsmą 

keliaujant, atrandant, pastebint ir įamžinant fotografijose aplankytus Vilniaus miesto gamtos 

objektus. 

3. Parodos iniciatorius  - Diana Poklikajevienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vyr. IU 

mokytoja. 

4. Parodos organizatoriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. Partneriai: Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyrius, Žvėryno seniūnija. 

5. Parodos organizavimą koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui: Irena Peciukonienė, IU mokytoja Diana Poklikajevienė. Kontaktai: tel. 

nr. 867743913, 861311984; el.paštas: rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Parodos tikslas – pažinti Vilniaus gamtą miesto gamtinėse teritorijose, skatinti atskleisti 

Vilniaus miesto gamtos grožį bei įvairovę ir jį populiarinti. 

7. Parodos uždaviniai: 

7.1. Sudaryti sąlygas vaikams susipažinti su Vilniaus miesto gamta ir jos objektais įvairiose 

lankytinose vietose, prie architektūrinių, kultūros paminklų ir pan. 

7.2. Sužadinti vaikų atradimo džiaugsmą, skatinti kūrybiškumą fiksuojant gamtos objektus 

skaitmeniniu fotoaparatu, mobiliuoju telefonu ir/ar kitomis technologijomis 

7.3.Skatinti tėvus ir pedagogus įsitraukti kartu su vaikais į kūrybinės saviraiškos 

fotografuojant procesą. 

7.4.Plėtoti Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 
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III. DALYVIAI 

 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų 

tėvai, pedagogai ir kiti įstaigų bendruomenių nariai. 

 

II. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Parodai siunčiamos skaitmeninės nuotraukos ar jų koliažai. Nuotraukų tematika turi atitikti 

parodos tikslą. Nuotraukų formatas – JPG, dydis neturi viršyti 5 MB. 

10. Nuotraukos ir užpildyta dalyvio anketa (Priedas nr. 1) turi būti siunčiamos el. paštu 

pusynelis.darzelis@gmail.com iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 

11. Paroda bus eksponuojama Vilniaus miesto, Žvėryno seniūnijoje, adresu Sėlių g. 39, Vilnius.  

12. Dėl tikslesnio parodos eksponavimo laiko informacija bus pateikta likus dviems savaitėms iki 

parodos atidarymo. 

13. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus išsiųsti dalyvio anketoje 

nurodytu  el. paštu. 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pateikus kūrybinį darbą parodai autorius(-iai) tampa parodos dalyviu bei sutinka, kad:   

 parodai pateikti darbai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami parodos  sklaidos 

tikslais; 

 nuotraukos ir jose pateikta asmeninė informacija apie dalyvį eksponuojamos, 

publikuojamos Parodos organizatorių elektroninėse svetainėse, socialiniuose tinkluose 

vadovaujantis šiais nuostatais 

15. Organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai naudoti parodai pateiktus darbus bet kokia 

apimtimi ir bet kur, ar kitaip viešai skelbti nekomerciniais tikslais. 

16. Autoriaus(ių) teisės ir/arba gretutinės teisės į nuotraukas organizatoriams suteikiamos 

visam laikui nuo jų pristatymo dienos. 

17. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 
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1 PRIEDAS 

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  ĮSTAIGŲ 

NUOTRAUKŲ PARODA „VILNIAUS LANGAI Į GAMTĄ“ 

DALYVIO (-IŲ) ANKETA 

 

Eil. 

Nr. 

Kūrybinio 

darbo 

(nuotraukos, 

koliažo) 

pavadinimas 

Dalyvio (-ių) 

vardas pavardė, 

amžius 

Ugdymo įstaiga 

Pedagogo 

vardas ir 

pavardė 

Elektroninis 

paštas 

 
     

 
     

 
     

      

      

 

 


