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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“ 

 

ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„KALĖDINIS KIEMELIS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ (toliau Įstaigos) bendruomenės kūrybinių 

darbų parodos „Kalėdinis kiemelis“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.   

2. Parodos organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ Baltijos prospektas 

77, tel. (8-46) 345731; el. pašto adresas darzeliszelmenelis@gmail.com 

3. Parodos koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Ilona 

Navardauskienė.  

4. Parodos organizatoriai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Laima Jakubkienė, Loreta 

Staržinskienė, Agnė Dapkevičienė, Eglė Arnašienė, D. Vizbarienė, I. Kuzminskienė. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – įprasminti šv. Kalėdų džiaugsmą, telkiant Įstaigos bendruomenę kūrybinei 

veiklai. 

6. Uždaviniai:  

6.1. skatinti kūrybiškumą, išradingumą, iniciatyvumą, originalumą, įgyvendinant kūrybines 

idėjas; 

6.2.  kuriant, eksperimentuojant atrasti ir išbandyti įvairias tvarias, perdirbtas medžiagas; 

6.3.  kūrybiniais darbais papuošti Įstaigos vidinį kiemą, prisidedant prie šventinės 

atmosferos kūrimo ir tvarumo. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, mokytojai, ugdytinių tėvai, nepedagoginis personalas. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Parodos dalyviai kviečiama kurti tvarias kalėdines eglutes: 

mailto:darzeliszelmenelis@gmail.com


8.2. eglutės gamyboje naudojamos įvairios tvarios medžiagos, gamtinės ar dekoratyvinės 

perdirbtos medžiagos, antrinės žaliavos; 

8.3. kūrybiniai darbai pastatomi nuo 1,20 metro aukščio (ir didesni), stabilūs, atsparūs 

įvairiam orui.  

9. Kiekviena grupė (ar dalyvis) parodai pateikia vieną ar keletą eglučių iki 2022-12-12. 

10. Prie kiekvieno kūrybinio darbo pritvirtinama kortelė su grupės ar dalyvio(ių) vardu, 

pavarde.  

11. Siūloma kūrybinius darbus (eglutes) papuošti šviečiančiomis lauko girliandomis (su 

maitinimo elementais), 

12. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami Įstaigos vidiniame kieme nuo 2022-12-14 iki 

2023-01-06 dienos.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus Įstaigos interneto svetainėje, 

socialiniuose tinklapiuose, paskyrose, pedagoginėje spaudoje.  

14.  Kūrybiniai darbai, pageidaujant autoriams, bus grąžinami.  

15. Visiems parodos dalyviams bus įteikti padėkos raštai.  

16. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia parodos dalyvio(-ių) sutikimą su visomis parodos 

sąlygomis. 

17. Informacija apie parodą skelbiama Įstaigos interneto svetainėje: 

https://www.zelmenelisklaipeda.lt/category/naujienos/ 
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