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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŻELIS „ŽIOGELIS“ 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

SOCIALINĖS AKCIJOS „TAIKOS SPARNAIS UŽ LAISVĘ“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų socialinės akcijos „Taikos 

sparnais už laisvę“ (toliau akcijos) nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, uždavinius, akcijos 

organizavimą bei vykdymą, dalyvius, baigiamąsias nuostatas. 

2. Socialinės akcijos aktualumas. Vasario 24  d. Rusija pradėjo plataus mąsto karinius veiksmus 

prieš Ukrainą. Siekdami palaikyti Ukrainos gyventojus, vaikus, skiriame laiko pasikalbėti su 

ugdytiniais jautriomis temomis (pagal vaikų teisių specialistų ir psichologų parengtas gaires) ir 

skatinti jų empatiją bei išreikšti solidarumą kūrybinėje-meninėje veikloje, pabrėžiant pagrindines 

žmonių teises į laisvę ir taiką.  

3. Akciją organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“ direktorė Antanina Šereivienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, mokytoja metodininkė Gintarė Mikutaitė-

Bogdan, mokytoja Justina Jonikienė  (toliau – Organizatorius). 

4. Akcijos kontaktinis asmuo: mokytoja metodininkė Gintarė Mikutaitė-Bogdan, el.p. 

mikutaite.g@gmail.com, tel. Nr. 8 671 63596. 

5. Informacija apie akciją ir nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ interneto 

svetainėje www.klziogelis.lt, socialinio tinklo Facebook grupėse „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, 

darbeliai, pamokėlių planai)“, uždaroje Facebook grupėje „Taikos sparnais už LAISVĘ“ 

https://www.facebook.com/groups/1475030736227756 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Socialinės akcijos tikslas – skatinti ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo bendruomenes 

savo kūrybiniais darbais puošti lauko, įstaigos erdves, taip palaikant Ukrainą kovojant už laisvę ir 

propaguojant taiką pasaulyje. 

7. Uždaviniai: 

7.1.  skatinti vaikų tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo jausmus tėvynei; 

7.2.  kurti ir propaguoti pagarbos, solidarumo, atjautos, empatijos jausmą kitų tautų piliečiams; 

7.3.  suteikti žinių apie Ukrainoje vykstantį karą; 

7.4.  skatinti vaikų, pedagogų, tėvų meninius, kūrybinius gebėjimus išradingai kuriant, siekiant 

įgyvendinti konkrečius sumanymus;  

7.5.  skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomeniškumą, vieningumą. 

 

 III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Akcijos dalyviai: Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenės: ugdytiniai, mokytojai, ugdytinių tėvai.  Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

mailto:mikutaite.g@gmail.com
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IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Akcijos koordinatoriai: Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiogelis” direktorė Antanina Šereivienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, mokytoja metodininkė Gintarė Mikutaitė-

Bogdan, mokytoja Justina Jonikienė. 

10. Akcija vyks nuo 2022 m. kovo mėn. 16 d. iki 2022 m. balandžio mėn. 8 d. 

11. Dalyviai akcijai kuria kūrybinius-meninius darbelius įvairia technika, kuriuose dominuotų 

Ukrainos vėliavos spalvos (mėlyna ir geltona) ir jais puošia įstaigos vidaus, lauko erdves. 

12. Uždaroje Facebook grupėje „Taikos sparnais už LAISVĘ“ dalyviai pateikia: 

12.1. kūrybinio darbelio 1–2 nuotraukas; 

12.2. galutinio rezultato – darželio vidaus arba lauko papuoštų erdvių 1-2 nuotraukas. 

13. Kūrybinių darbų nuotraukas įkelti į Facebook socialinio tinklapio grupę „Taikos sparnais už 

LAISVĘ“, nurodant įstaigos pavadinimą, grupės pavadinimą bei grupės ugdytinių amžių, grupės 

mokytojo vardą, pavardę. 

14. Darbai turi atitikti akcijos nuostatus, būti estetiški, tvarkingi. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Autorius, pateikdamas nuotraukas akcijai, patvirtina, kad yra jų autorius ir yra gavęs joje 

esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti akcijai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako 

nuotraukas pateikę asmenys. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę akcijai atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti, nurodant autorines teises. 

17. Pateikdamas darbus akcijai autorius tampa akcijos dalyviu. 

18. Visi akcijoje dalyvavę pedagogai gaus organizatorių padėkas apie dalyvavimą akcijoje, kurios 

bus patalpintos uždaroje Facebook socialinio tinklapio grupėje. 

19. Dalyvavimas akcijoje laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

 

 


