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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“
PANEVĖŽIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ 

FOTONUOTRAUKŲ PARODOS „PAVASARINĖ GAMTA UŽ MANO LANGO“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pavasaris - nuostabus metų laikas. Pavasarį atgimsta gamta, saulė ir vėl šildo mus 

ryškiais spinduliais. Vos tik nutirpsta sniego paklotas -  pro jį išlenda pirmosios pavasario gėlės -  

snieguolės, vėliau -  žibutės... Pasigirsta vieversio giesmė, parskrenda varnėnai, kovai, o zylutės 

savo giesmele apie pavasarį praneša gerokai anksčiau. Šylantis oras ir maloniai atgaivinantis 

pavasario vėjelis... Šis metų laikas dar nuostabus ir tuo, kad ilgėja dienos, trumpėja naktys. 

Atgimsta laukai, pilni gėlių ar pasėtų javų. Kokį pavasarį matome už savo lango?

Panevėžio lopšelis-darželis „Varpelis“ kviečia miesto ikimokyklinių įstaigų 

bendruomenes išgyventi atradimo džiaugsmą fotografuojant nuostabius pavasario vaizdus ir 

nuotraukomis pasidalinti su kitais.

1. Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų fotonuotraukų parodos „Pavasarinė gamta 

už mano lango“ (toliau -  Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos aktualumą, tikslą, uždavinius, 
parodos organizatorius, dalyvius, nuotraukų kūrimo ir pateikimo tvarką, nuotraukų viešinimo 

tvarką, parodos dalyvių apdovanojimą.
2. Parodą koordinuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Eglė Mačinskienė. Parodos nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ 

intemetinėje svetainėje, adresu www.ldvarpelis.lt

n . PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Parodos tikslas - aktyvinti Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenes 

kūrybiniam bendravimui, domėtis gamtine aplinka, patirti džiaugsmą stebint, gėrintis ir 

fotografuojant gamtą.
4. Parodos uždaviniai:
4.1. Suaugusiųjų pavyzdžiais, formuoti teisingą ir atsakingą vaikų požiūrį į aplinkos 

puoselėjimą, pagarbą gyvybei.
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4.2. Tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti ir gėrėtis juos supančia aplinka, 
jausti ryšį su gamta.

4.3. Patirti fotografavimo džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus.

m . PARODOS DALYVIAI

5. Parodoje kviečiami dalyvauti Panevėžio ikimokyklinių įstaigų bendruomenių nariai 
-  vaikai, tėvai ir mokytojai.

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS

6. Dalyviai nuo 2022-03-15 iki 2022-04-04 ei. paštu ugdymas@ldvarpelis.lt siunčia 

nuotraukas (1-2), kuriose nufotografuoti pavasariški gamtos vaizdai.

7. Dalyviai pildo anketą ir ją atsiunčia kartu su nuotrauka (žr. 1 priedas).

8. Iš atsiųstų nuotraukų bus sudaryta ei. knygelė ir eksponuojama Panevėžio lopšelio- 

darželio „Varpelis“ intemetinėje svetainėje www.ldvarpelis.lt.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Autoriai, pateikdami nuotraukas Parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos 

autoriai ir sutinka, kad ji būtų pateikta parodai, viešai publikuojant. Už autorių teisių pažeidimus 

atsako nuotrauką pateikę asmenys.
10. Pateikdamas parodos nuostatų priedą, autorius tampa parodos dalyviu.
11. Dalyvio anketos atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių 

reikalavimų bei Parodos tematikos, nebus eksponuojamos.

12. Parodos dalyviams:
- mokytojams bus išsiųstos pažymos ir padėkos;

- ugdytiniams ir tėvams -  padėkos.
13. Papildoma informacija teikiama ei. paštu ugdvmas@ldvarpelįsdt
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