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KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ-PARODOS „ĮŽYMIOS LIETUVOS PILYS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kūrybinių dirbtuvių-parodos „Įžymios Lietuvos pilys“ (toliau – dirbtuvės) nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Dirbtuvės skirta kūrybingai paminėti Lietuvos valstybei ir jos piliečiams svarbias 

datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. 

3.  Organizatoriai: Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras, adresas Papilės g. 3, Šiauliai, tel. 

Nr. +37067614470, el. p. tyrinejimodziaugsmas@gmail.com.  

4. Dirbtuvių darbo grupės nariai: koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija 

Leišienė,  mokytojos: Ilona Norienė, Jurgita Kvietkauskienė, Asta Žvigaitienė. 

5. Dirbtuves savo įstaigose kviečiami įgyvendinti Šiaulių miesto ir rajono 

priešmokyklinio ir vyresniųjų ikimokyklinių ugdymo grupių mokytojai.  

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – stiprinti ugdytinių pilietinę savimonę, tautiškumą, pasitelkiant STEAM 

elementus.  

7. Uždaviniai: 

7.1. kūrybiškai, išradingai paminėti Lietuvos nepriklausomybei svarbias datas; 

7.2. susipažinti su skirtingų Lietuvos pilių architektūra; 

7.3. organizuoti vaikų STEAM ugdymo(si) procesą, naudojant matematikos, tiksliųjų ir 

gamtos mokslų žinias; 

7.4. dalintis pedagoginės praktikos taikymu, ugdymo metodais. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 8.  Kūrybinės dirbtuvės įgyvendinamos nuo 2023 m vasario 1 d. iki 2023 kovo 7 d.  

 9. Dirbtuvių dalyviai kuria ir pristatymui parengia  darbus: 

9.1. iš pateikto sąrašo išsirinkti pilį: Kauno, Biržų, Norviliškių, Panemunės, 

Raudondvario, Raudonės, Medininkų, Siesikų, Tauragės ir Trakų salos. Kviečiame rinktis 

mažiau populiarias pilis.  

9.2. Siūloma statyti iš įvairių priemonių ir pasirinktų medžiagų (popieriaus ritinukai, dėžės 

ir kitos antrinės žaliavos, Lego ar kt. konstruktoriai).  

9.3. Pilies (ar jos dalies) matmenys: iki 50 cm x 50 cm, aukštis neribojamas. 

9.4. Sukurti planuojamos statyti pilies ar jos dalies (pvz., bokšto) brėžinį, atlikti matavimus. 

Viskas fiksuojama ir trumpai aprašoma. 

9.5.  Dirbtuvių darbai pateikiami parodai: 

9.5.1. Dirbtuvių akimirkos viešinamos Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro  internetinėje 

svetainėje www.pauc.lt ir FB puslapyje https://byt.lt/xSizC. Iki kovo 7 d. į el paštą 

http://www.pauc.lt./
https://byt.lt/xSizC


tyrinejimodziaugsmas@gmail.com atsiųsti 3–4 kokybiškas nuotraukas ar nuotraukų koliažą 

užfiksuotomis dirbtuvių akimirkomis ir trumpą aprašymą. 

9.5.2. Anksčiausiai užsiregistravusių 10-ies dalyvių darbai bus eksponuojami Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.  

10. Dalyvio kortelę (1 priedas) prašome atsiųsti iki vasario 20 d. į el. paštą 

tyrinejimodziaugsmas@gmail.com.  

11. Parodai pateikiami darbai – tvarkingi, užbaigti, nesutepti ir atitinkantys dydžio 

išmatavimus. Prie kiekvieno darbo turi būti priklijuota Eksponavimo kortelė (2 priedas). 

12. Parodai sukurti kūrybiniai darbai teikiami Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje kovo 7 dieną nuo 13.30 val. iki 15.00 val. 

Parodos trukmė nuo kovo 7 d. iki kovo 24 d. Apie parodos uždarymą ir statinių atsiėmimą dalyviai 

bus informuojami asmeniškai.  

13. Dalyvis, pateikdamas nuotraukas projektui, patvirtina, kad yra šių nuotraukų, koliažo 

autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką ir kūrybinį darbą viešinti.  

14. Dalyvių kūrybiniai darbai grąžinami po parodos. Apie atsiėmimo laiką dalyviai bus 

informuojami asmeniškai.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 15. Dalyviams į pateiktus el. paštus bus atsiųstos padėkos. 

 16. Mokytojams – Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodinė pažyma už dirbtuvių 

organizavimą. Metodinės pažymos kaina – 1,5 Eur. Metodinė pažyma į nurodytus kontaktinius el. 

paštus bus atsiųsta tik gavus apmokėjimą. 

 Už pažymas susimokėti žemiau nurodytais rekvizitais: 

 Gavėjas: Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba 

 Sąskaita: LT 514010051004067852 

 Bankas: Luminor Bank AB 

 Mokėjimo paskirtis:  Už Kūrybines dirbtuves-parodą „Įžymios Lietuvos pilys“, Jūsų vardas, 

pavardė. 
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