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KLAIPĖDOS LOPŠELIO- DARŽELIO ,,LINELIS“ 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ VIRTUALIŲ 

NUOTRAUKŲ PARODOS „PAŽĮSTU KLAIPĖDĄ IR KLAIPĖDOS KRAŠTĄ“ 

NUOSTATAI 

 

Paroda skirta  Klaipėdos krašto dienai (sausio 15 diena) paminėti. Iki XIII amžiaus 

antros pusės Klaipėdos kraštas priklausė baltų gentims – šiaurėje kuršiams, pietuose skalviams, dalis 

iš vis nebuvo gyvenama. 1919-1939 metais šiaurinėje Mažosios Lietuvos dalyje ir palei Nemuno 

žemupį, bei Baltijos jūrą, Klaipėdos kraštas egzistavo kaip teritorinis vienetas. Jį sudarė dabartiniai 

Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Jurbarko ir Kretingos rajonai, Pagėgių savivaldybė, Klaipėda ir 

Neringa. 

 

                             

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ respublikinio parodos (toliau – paroda) ,,Pažįstu 

Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius, parodos 

dalyvius, parodos organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Parodos 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, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Danguolė Milkevičienė. 

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

4. Parodos trukmė: 2021 m. sausio 13  d. - 2021 m. sausio 20 d.  

 

 



II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos  tikslas – plačiau susipažinti su Klaipėdos miestu ir Klaipėdos kraštu. 

6. Parodos uždaviniai: 

6.1. Skatinti vaikų domėjimąsi Klaipėdos kraštu (koks jis buvo anksčiau ir koks dabar). 

6.2. Pratinti vaikus džiaugtis mūsų senolių palikimu (nuotraukomis, pasakojimais). 

6.3. Skatinti vaikus suvokti, kad yra nauja ir sena architektūra ir kiekviena jų yra savotiškai graži. 

6.4. Vaikas turi ugdytis suprasti, kad mes visi esame Lietuvos dalis. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

7. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų-darželių bendruomenės. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Parodos dalyviai pateikia įvairiu laikmečiu fotografuotas nuotraukas apie Klaipėdą ar 

Klaipėdos kraštą: architektūros objektus, įvairias lankytinas vietoves.  

9. Nuotraukos turi atitikti parodos temą.  

10. Nuotraukos keliamos į sukurtą virtualią Facebook grupę „Pažįstu Klaipėdą ir Klaipėdos 

kraštą“ nuo 2021 m. sausio 13 d. iki sausio 20 d. Pasibaigus terminui, nuotraukų prašome 

nebekelti į grupę.  

11. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašykite miesto, darželio (mokyklos) pavadinimą, kas pateikė 

šią nuotrauką (vaiko, tėvų, senelių vardai), mokytojos vardą, pavardę, vietovės pavadinimą, 

kokiame dešimtmetyje fotografuota. 

12. Papildoma informacija teikiama telefonais 8-622-04655 (Laima), 8-674-00245 (Danguolė).  

 

V SKYRIUS 

PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Parodos dalyviams bus įteikti padėkos raštai Facebook uždaroje grupėje.   

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą, kad nuotraukos nepažeidžiant Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento nuostatų bus talpinamos organizatorių internetinėje svetainėje 

ir/ar socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

15. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti parodos nuostatus. 

 

___________________________ 


