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RESPUBLIKINĖS FOTOGRAFIJŲ PARODOS „TĖVIŠKĖLĖS RŪBAS 

MAINOS“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinė fotografijų paroda „Tėviškėlės rūbas mainos“ (toliau – paroda), nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką. 
2. Paroda skirta atskleisti vaiko ir suaugusiojo estetinį santykį su gamta, atspindėti Lietuvos 

gamtos grožį visais metų laikais. 
3. Parodą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“. Informacija apie parodą ir 

nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio-darželio interneto svetainėje ld@vyturelis.alytus.lm.lt 
4. Parodos partneris - Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – stebint, gėrintis, žaidžiant, fotografuojant Lietuvos gamtos vaizdus, atskleisti 

ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinį ryšį su gamta. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti šeimas bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus daugiau laiko praleisti su 

vaiku(-ais) gamtoje; 

6.2. ugdyti meilę savo gimtajam kraštui, gamtai, jos grožiui; 

6.3. tenkinti natūralų vaikų poreikį būti, žaisti gamtoje ir ją stebėti; 

6.4. skatinti kūrybiškai pažvelgti bei užfiksuoti gražiausias akimirkas gamtoje, fiksuojant 

visus keturis metų laikus; 

6.5. panaudoti sukauptas gamtos fotografijas, sukuriant metų laikų koliažą; 

6.6. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

 

7. Parodos dalyviai - Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, 

ugdytinių tėveliai. 

 

IV. NUOTRAUKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

8. Visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, nuotraukas 

parodai pristato nuo 2019 m. kovo 1 iki 2019 m. kovo 15 d. į Alytaus lopšelį-darželį ,,Vyturėlis“. 

Adresas - Miklusėnų g. 38 A, LT-62332 Alytus. 
9. Autorius parodai pateikia 15x21, 20x30, dydžio nuotraukų koliažą (spalvotą arba juodai 

baltą), prie nuotraukos apatiniame dešiniajame kampe  prisegama/priklijuojama kortelė (1 priedas). 

10. Vienas asmuo pateikia 1 darbą - keturių nuotraukų koliažą, atspindintį visus keturis metų 

laikus - pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą. Nuotraukose fiksuoti tik gamtos vaizdai, jose neturi būti 

žmonių, naminių gyvūnų. 

11. Nuo 2019-03-19 iki 2019-03-29 darbai eksponuojami Alytaus lopšelyje-darželyje 

„Vyturėlis”. 

mailto:ld@vyturelis.alytus.lm.lt


12. Nuo 2019-04-01 iki 2019-04-19 darbai  eksponuojami Alytaus Dzūkijos pagrindinės 

mokyklos bibliotekoje. Adresas - Tvirtovės g. 7, Alytus. 

 

 

V. ORGANIZAVIMAS 

 

13. Parodos organizatorė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Angelė 

Markevičienė. 
14. Parodos koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Trakymienė.   
15. Informaciją apie parodos ekspoziciją bus galima pamatyti Alytaus lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ svetainėje www.vyturelis-alytus.lt 
16. Kilus  klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Romai Trakymienei tel. 

(8 315) 72  921. 
17. Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais (išsiunčiami elektroniniu paštu). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir 

pateikia ją parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

19. Pateikdamas darbą parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

20. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbus publikuoti savo nuožiūra. 

21. Fotografijos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių reikalavimų 

bei konkurso tematikos, nebus eksponuojamos. 

22. Dalyvavimas parodoje laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

23. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

24. Darbai autoriams negrąžinami. 

 

    ________________________ 
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1 priedas   

5-7 cm 
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Respublikinės  fotografijų parodos 

 „Tėviškėlės rūbas mainos“ nuostatų 

2  Priedas 
 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Pedagogo, tėvo, mamos 

(reikalingą pabraukti) 

vardas, pavardė 

 

Įstaigos pavadinimas  

Miestas  

Įstaigos el. paštas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogo, tėvo, mamos  vardas, pavardė,   

 Įstaigos pavadinimas. 

(Times New Roman 14 šriftas, paryškintas). 

 


