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Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  
Direktorius 2019 m. sausio 22 d.  
Įsakymu Nr. V-11 

 
 

NACIONALINĖS PARODOS „VELYKINIAI ŽENKLAI“ NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Šie nuostatai nustato nacionalinės parodos „VELYKINIAI ŽENKLAI“ (toliau – paroda) tikslus, 

organizavimo tvarką, dalyvių amžių.  

 

 

II. PARODOS TIKSLAI 
 

2. Ugdyti ir puoselėti mokinių gilesnį meninį ir netradicinį raiškos būdą, priemones. 

3. Skatinti mokinius domėtis Šv. Velykų tradicijomis, patirti ateinančių švenčių džiaugsmą, 

dalintis tuo džiaugsmu su kitais.  

4. Skatinti ir ugdyti vaikų kūrybiškumą, originalumą, iniciatyvą, savarankiškumą.  

 
 

III. DALYVIAI 
 

5. Parodoje gali dalyvauti visi Lietuvos ugdymo, neformalaus švietimo įstaigų, keramikos 

studijų mokiniai.  

6. Parodoje gali dalyvauti moksleiviai iki 19 metų.  

 

 

IV. LAIKAS IR VIETA  
 

7. Registracija į parodą vyksta iki 2019 m. kovo 15 d. Užpildytą dalyvio paraišką (Priedas Nr.1) 

siųsti el. paštu: draugaukime@lvjc.lt . Vėliau atsiųstos anketos nebus priimamos.  

Dalyvių skaičius ribotas. 
8. Kilus klausimams, skambinti telefonu +370 685 15129.  

9. Darbus pristatyti / atsiųsti iki kovo 27 d. į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, Konstitucijos pr. 

25, Vilnius. Vėliau pristatyti darbai nebus eksponuojami.  

10. Nuo balandžio 4 d. paroda bus eksponuojama Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Parodos 

atidarymas vyks balandžio 5 d. Į parodos atidarymą kviečiami visi laiku darbus atsiuntę 

dalyviai. Paroda Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks iki balandžio 26 d.  
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V. REIKALAVIMAI DARBAMS  
 

11. Parodai galima pateikti darbus iš molio, derinant jį su kitomis medžiagomis (medžiu, oda, 

stiklu...)  

12. Darbai turi būti trimačiai, stabilūs. Galimi individualūs ir kolektyviniai darbai. Vienas 

pedagogas gali  pateikti ne daugiau kaip 7 darbus.  

13. Prie darbo pritvirtinama kortelė, kurioje  nurodytas ugdymo įstaigos pavadinimas, mokinio 

vardas ir pavardė, amžius bei pedagogo vardas ir pavardė.  

14. Darbai atgal nesiunčiami. Juos galima atsiimti iki 2019 m. gegužės 10 d. Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centre,  Konstitucijos pr. 25, Vilnius  

 
 
 

VI. VYKDYMO TVARKA  
 

15. Visi parodai skirti darbai nuo balandžio 5 d. bus eksponuojami Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centre, keramikos parodoms skirtoje vietoje, I-ojo aukšto fojė.  

16. Visi parodos dalyviai kviečiami į parodos atidarymą balandžio 5 d.  

17. Visi parodos dalyviai apdovanojami padėkos raštais.  

 
 
 

VII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

18. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyto projekto nuostatus.  

19. Pedagogas, pristatydamas darbą į parodą, sutinka, kad parodos metu organizatoriai skelbtų 

informaciją apie vaiko vardą, pavardę, amžių ir mokymosi įstaigą.  

20. Visi duomenys bus naudojam tik organizatorių reikmėms projekto metu bei jam pasibaigus 

(viešinimo ir projekto pristatymo tikslais).  

 
 
 
 


