
 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos  

centro direktoriaus  

 įsakymu Nr. V- 19 

 

KLAIPĖDOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KERAMIKOS 

DARBŲ PARODOS-KONKURSO „KERAMIKŲ PAVASARIS. MANO SVAJONIŲ 

SPARNAI“, SKIRTO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO „LITUANICOS“ 

90 METŲ SKRYDŽIUI PER ATLANTĄ PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

pavasaris. Mano svajonių sparnai“ (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 plėsti žinias apie Lietuvos aviacijos istoriją, 

pažymint garsių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno „Lituanicos“ skrydį, išgarsinusį Lietuvą ir 

suvienijusį lietuvius visame pasaulyje 90-ąsias metines.  

III. PARODOS SĄLYGOS IR DARBŲ PATEIKIMAS 

 

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

6. Vadovaujantis šiais nuostatais, registracija į konkursą vyksta iki kovo 20 dienos internetu 

(registracija ČIA).  Kovo 21 dieną 13-14 val. vyks Zoom konsultacija (nuoroda ČIA) dėl 

parodos-konkurso (Meeting ID: 845 0274 4715 Passcode: 515110).  Kovo 29 dieną 13-15 val. 

vyks nemokamas praktinis seminaras "Keramikų pavasaris. Mano svajonių sparnai" Klaipėdos 

moksleivių saviraiškos centre (Smiltelės g. 22-129). Negalinčius atvykti, kviečiame prisijungti 

nuotoliniu būdu (nuoroda ČIA): (Meeting ID: 818 3798 7394 Passcode: 888364). Parodos 

atidarymas vyks 2023 m. gegužės 4 d. 10.30 val. Pempininkų bibliotekoje (Taikos pr. 81A). 

7. Darbus atnešti balandžio 27-28 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 27 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) 

https://forms.gle/obepaNd5x9TMuLDy6
https://us02web.zoom.us/j/84502744715?pwd=dFk0T3YxT0NuSUhJeCtnOUQ3RnA0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81837987394?pwd=Z1FXVTdYaVBucU9rSjJzaGZpNXkxUT09
mailto:vida.dauksiene@gmail.com


10. Paroda veiks iki birželio 5 d. Darbus atsiimti birželio 5-9 dienomis iš Pempininkų bibliotekos. 

 

IV.  DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI 

 

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

atstovų. 

12. Idėjų lipdymui galima ieškoti Klaipėdos sklandymo klubo pilotų mokykloje, Lietuvos aviacijos 

muziejuje, Lietuvos kariuomenės Karinėse oro pajėgose, Kauno aviacijos veteranų sąjungoje, 

Lietuvos aeroklube, Vilniaus Gedimino technikos universiteto A. Gustaičio aviacijos institute, B. 

Oškinio vaikų aviacijos mokykloje, knygose arba internete. 

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

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

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

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

 

 

V. SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

16. Už mokinių saugumą ir elgesį renginio metu, atsakingas lydintis mokytojas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. 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 tinklalapiuose www.kmsc.lt , www.biblioteka.lt, www.ziezdre.lt  bei 

KMSC, Pempininkų bibliotekos ir keramikos studijos „Žiezdrė“ facebook paskyrose). 

 

18. Parodos koordinatorės Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ 

mokytojos : Vida Daukšienė, tel. 8 657 92 407, el. paštas vida.dauksiene@gmail.com 

                        Romanna Kulik, tel. 8 620 67843, el. paštas ziezdre@yahoo.com 

 

_________________________ 
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