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Nr. (1.7.) D3-9 

 

DĖL KLAIPĖDOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VAIKŲ KERAMIKOS DARBŲ 

PARODOS- KONKURSO „KERAMIKŲ 

PAVASARIS. MANO SVAJONIŲ LAIVAS“ 
 

  

 

Siekiant lavinti vaikų kūrybinius bei meninius gebėjimus ir skatinti domėjimąsi keramika, 

Moksleivių saviraiškos centras organizuoja Klaipėdos ikimokyklinio amžiaus vaikų keramikos 

darbų parodą-konkursą „Keramikų pavasaris. Mano svajonių laivas“, skirtą Klaipėdos 770-ųjų metų 

jubiliejui. Parodos atidarymas 2022 m. balandžio 29 d. 10.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. 

Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinio vaikų centre „Gerviukas“ (Taikos pr. 81A). 

PRIDEDAMA. Konkurso nuostatai (2 lapai). 

 

 

Direktorius         Vytautas Krutulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalas nebus siunčiamas 



PATVIRTINTA 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos  

centro direktoriaus  

2022-03-07 įsakymu Nr. V-21 

 

KLAIPĖDOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KERAMIKOS 

DARBŲ PARODOS-KONKURSO „KERAMIKŲ PAVASARIS. MANO SVAJONIŲ 

LAIVAS“, SKIRTO MIESTO 770-AJAM JUBILIEJUI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų keramikos darbų parodos-konkurso „Keramikų 

pavasaris. Mano svajonių laivas“ (toliau – Paroda) nuostatai apibrėžia Parodos tikslus bei 

organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau –MSC) kartu su su miesto 

Savivaldybės Švietimo skyriumi, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios 

bibliotekos Pempininkų padalinio vaikų centru „Gerviukas“ (toliau – Pempininkų biblioteka). 

 

II. TIKSLAI 

 

3. Suteikti galimybę pasireikšti vaikų kūrybiškumui ir individualumui. 

4. Skatinti vaikų ankstyvąjį domėjimąsi keramika bei gilinti žinias apie Klaipėdos miestą, kuriame 

yra vienintelis Lietuvos uostas. 

 

III. PARODOS SĄLYGOS IR DARBŲ PATEIKIMAS 

 

5. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai iki 7 metų amžiaus. 

6. Vadovaujantis šiais nuostatais, Parodos atidarymas vyks 2022 m. balndžio 29 d. 10.30 val. 

Pempininkų bibliotekoje (Taikos pr. 81A). 

7. Darbus atnešti balandžio 18-22 dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. į Pempininkų biblioteką 

(1-as aukštas). 

8. Darbų skaičius neribojamas (jei parodai pateikiama kompozicija iš kelių darbų, tai įvardijama 

kaip vienas eksponatas). Eksponatai gali būti nedegto molio, bet užbaigti, estetiški. 

9. Kiekviena ugdymo įstaiga pateikia Parodos organizatoriams eksponatų sąrašą el. paštu 

vida.dauksiene@gmail.com (iki balandžio 22 d.) ir dvi etiketes (viena etiketė tvirtinama prie 

eksponato, kita dedama šalia). Sąraše ir etiketėje nurodoma: eksponato pavadinimas 

(didžiosiomis raidėmis), autoriaus vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir amžius, ugdymo 

įstaiga, grupė, auklėtojos ar vadovo vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis). Etiketės 

pavyzdys: 

 

EKSPONATO PAVADINIMAS 

AUTORIAUS VARDAS PAVARDĖ, amžius 

Ugdymo įstaiga, grupė,  

Mokytoja (VARDAS, PAVARDĖ) 

(etiketės matmenys 15 x 100 mm, šrifto dydis – 12) 

10. Paroda veiks iki gegužės 31 d. Darbus atsiimti birželio 1-7 dienomis iš Pempininkų bibliotekos. 

 

IV.  DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI 

 

mailto:vida.dauksiene@gmail.com


11. Darbus vertins komisija, sudaryta iš dailininkų-keramikų, Pempininkų bibliotekos ir MSC 

atstovų. 

11. Vertinant darbus, bus atsižvelgta į jų įvairiapusiškumą, estetiškumą, idėjos originalumą. 

12. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais, prizais, o dalyviai − padėkos raštais. 

13. Parodos nugalėtojai skelbiami tinklalapiuose www.kmsc.lt , www.biblioteka.lt, www.ziezdre.lt  

bei MSC, Pempininkų bibliotekos ir keramikos studijos „Žiezdrė“ facebook paskyrose. 

 

V. SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

14. Pagal Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 

16 d. Sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimų reikalavimus  

vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio 

uždarose erdvėse metu turi dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, kurie priglunda 

prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Rekomenduojama laikytis saugaus atstumo tarp 

dalyvių.  

15. Už mokinių saugumą ir elgesį varžybų metu, atsakingas lydintis mokytojas 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Pateikdami darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu ir sutinka, kad jo asmeniniai 

duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo naudoti jų darbus konkurso viešinimui 

(gali būti skelbiami Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro tinklalapyje, Facebook paskyroje ir 

kt.)  

17. Parodos koordinatorė − Vida Daukšienė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos 

studijos „Žiezdrė“ mokytoja – metodininkė, tel. 8 657 92 407, el. paštas 

vida.dauksiene@gmail.com 

_________________________ 
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