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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

VAIKŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO „GERUMO TILTAI” 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS PIEŠINIŲ PARODOS 

„DRAUGIŠKAS MIESTAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio miesto ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų virtualios darbų parodos 

„Draugiškas miestas“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

reikalavimus darbams ir parodos organizavimo tvarką.   

2. Virtualią darbų  parodą organizuoja Panevėžio socialinių paslaugų centro, Vaikų globos ir 

rūpybos skyriaus, Vaikų dienos centras “Gerumo tiltai” A. Mackevičiaus g. 55 A, Panevėžys; tel. 

+37068420783; el. p. ingrida.petronyte@paneveziospc.lt  

3. Darbų paroda „Draugiškas miestas“ skirta Tolerancijos dienai paminėti. 

4. Parodos iniciatoriai Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų globos ir rūpybos skyriaus 

vedėja Toma Mackevičė, Vaikų dienos centro „Gerumo tiltai“ socialinė darbuotoja Ingrida Petronytė, 

psichologė Jolanta Štarienė. 

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius 

gebėjimus. 

7. Uždaviniai: 

7.1. Aktyvinti bendradarbiavimą tarp miesto ugdymo įstaigų ir vaikų dienos centrų. 

7.2. Puoselėti dalyvių kūrybinį aktyvumą, išradingumą, estetinį suvokimą. 

7.3. Skatinti vaikų norą įgyvendinti kūrybines idėjas. 

7.4. Suteikti vaikams galimybę naudoti įvairias menines raiškos formas bei priemones. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Parodoje kviečiame dalyvauti Panevėžio miesto ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytinius bei vaikų dienos centrų lankytojus. 

 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS IR VIRTUALIOS PARODOS ORGANIZAVIMAS 

9. Darbuose turi atsispindėti tema „Draugiškas miestas“ – tai, tas miestas kuriame gyvename, 

tačiau tai gali būti mūsų svajonių miestas, kurį norėtumėte sukurti, apie kurį svajojate.  
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10. Kūrybiniam darbui atlikti gali būti naudojamos įvairios meninės raiškos priemonės ir 

technikos.  

11. Darbai turi būti individualūs. Vienas dalyvis pristato vieną darbą. 

12. Išankstinė registracija nereikalinga. 

13. Darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

14. Kokybišką skaitmeninę nuotrauką ir užpildytą dalyvio anketą (žr. priedą 1) atsiųsti  el. p. 

ingrida.petronyte@paneveziospc.lt iki 2021 m. lapkričio 30 dienos. Skaitmeninės nuotraukos dydis 

neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG. Jos prisegamos el. laiške atskirai. 

15. Virtualią parodą eksponuosime Panevėžio socialinių paslaugų centro internetinėje 

Facebook paskyroje „Panevėžio socialinių paslaugų centras“ nuo 2021 m. gruodžio 6 dienos. 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Virtualios parodos dalyvis pateikdamas nuotrauką (as), patvirtina, kad yra šios  

nuotraukos(ų) autorius. 

17. Asmuo, siųsdamas nuotraukas virtualiai parodai patvirtina, kad gautas dalyvių  tėvų/globėjų 

sutikimas dėl vaiko vardo, amžiaus ir kūrybinio darbo viešinimo. 

18. Konsultacija ir papildoma informacija teikiama telefonu: +37068420783; el. p. 

ingrida.petronyte@paneveziospc.lt  

19. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nei nurodytas laikas ir neatitinkančios darbams pateiktų  

reikalavimų, nebus publikuojamos. 

20. Organizatoriai neatsako už atsiųstų nuotraukų kokybę. 

21. Parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštu, kurį organizatoriai įsipareigoja atsiųsti 

dalyvio kortelėje nurodytu elektroninio pašto adresu. 
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Panevėžio socialinių paslaugų centro 

direktoriaus  

2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-612 

1 priedas  

 

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

VAIKŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO „GERUMO TILTAI” 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS PIEŠINIŲ PARODOS 

„DRAUGIŠKAS MIESTAS“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas, kontaktai (adresas, 

telefonas, elektroninis paštas) 

 

Paskatinusio ugdytinį dalyvauti asmens vardas, 

pavardė 

 

Dalyvio vardas, metai 
 

Kontaktiniai duomenys el. pašto adresas (kuriuo 

bus išsiųstos padėkos) ir kontaktinis telefonas 

 

Ar sutinkate su visomis virtualių darbų parodos 

nuostatuose nurodytomis sąlygomis? 

Įrašykite TAIP/NE 

 

 


