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KLAIPĖDOS LOPŠELIS- DARŽELIS ,,LINELIS“ 

TARPTAUTINIO PROJEKTO „MAMYTĖ – MANO ŠIRDELĖS DALELYTĖ “, 

SKIRTO MOTINOS DIENAI PAMINĖTI  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ tarptautinio projekto (toliau – Projektas) ,,Mamytė – mano 

širdelės dalelytė“ nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą ir uždavinius, Projekto dalyvius, Projekto 

organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“, adresas – Laukininkų g. 10, LT-

95140, Klaipėda, tel. (8-46) 322317, el. paštas: dlinelis@gmail.com,  priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Laima Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Irina 

Rybakova. 

3. Projektą koordinuoja – l. e. direktoriaus pareigas Viktė Radavičiūtė. 

4. Projekto trukmė: 2020 m. balandžio 20 d. - 2020 m. gegužės 8 d.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto  tikslas – skatinti vaikus laisvai, kūrybiškai, išradingai, realistiškai darbeliuose perteikti 

savo mamos išskirtinius bruožus, nuotaiką, aprangos detales. 

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. Skatinti vaikus naudotis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir technikomis.  

6.2. Skatinti vaikus patirti kūrimo malonumą. 

6.3. Aktyvinti vaikų, tėvų ir pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, siekant bendro tikslo, teigiamų 

emocijų. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Projekto dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, mokyklos-darželiai bei visi 

Projekte pageidaujantys dalyvauti šeimos nariai (amžius neribojamas). 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Vaikai, šeimos nariai (nepriklausomai kokio jie amžiaus) piešia savo mamų portretus.    

9. Mamos portretas piešiamas ant A4 formato lapo, galima darbą apipavidalinti gražiai nupiešiant 

rėmelius (ar kitaip pagražinti) bei nufotografuojamas. 
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10. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki gegužės 8 d. siųskite nuotraukas el. paštu liut0820@gmail.com 

arba kelkite nupieštų mamyčių portretų foto nuotraukas į sukurtą uždarą Facebook grupę „Mamytė – 

mano širdelės dalelytė“. Užrašykite iš kokios įstaigos esate, autoriaus vardą ir amžių. 

 

V. PROJEKTO DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Projekto dalyviams bus įteikti padėkos raštai Facebook uždaroje grupėje.   

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Dalyvavimas Projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad vaikai, šeimos nariai ir jų darbeliai būtų 

fotografuojami, ir/ar fotografuota medžiaga būtų naudojama (nepažeidžiant Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių internetinėje svetainėje ir/ar socialinio tinklo Facebook 

uždaroje grupėje. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Projekto nuostatus. 

 

_______________________________________ 
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