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 VILNIAUS MIESTO NEFORMALAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ 

DARBŲ PARODOS „LIETUVOS DRUGELIAI“  

NUOSTATAI 

 

Senovės graikų mitas apie graikų dievą Erotą (arba Kupidoną) ir Psichę atvaizdavo 

pastarąją kaip nežemiško grožio būtybę, o jos vardas senovės graikų kalboje taip pat reiškė ir 

drugelį, ir sielą. Iš šios istorijos prasidėjo daugybė įvairiausių tautų pasakymų ir tikėjimų apie 

drugelio simbolizmą mūsų gyvenimuose. 

             Pamatyti drugelį savo kasdieniame gyvenime, gali reikšti įvairius dalykus: metamorfozę, 

kaitą, stiprybę, magiją, meilę, laimę. Jie gimsta kelis kartus, iš vikšro transformuojasi į drugelį. 

             Lietuvoje yra 2455 drugių rūšys, 54 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus miesto neformalaus ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodos „Lietuvos 

drugeliai“ nuostatai nustato parodos tikslą, vykdymo laiką,  parodos organizavimo darbų  

tvarką. 

2. Parodos organizatoriai – Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ ir  Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.   

 

                                                                     II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti domėtis Lietuvos gamta, čia gyvenančiais drugiais, skatinti mokinius 

kūrybiškai pažvelgti į gamtos turtus, atrasti mus supantį spalvų ir formų pasaulį, 

ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.  

4. Uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių kūrybines iniciatyvas, menines ir pažinimo kompetencijas. 

4.2. Skatinti mokinių saviraišką. 

4.3. Lavinti vaizduotę, kuriant įvairiomis dailės priemonėmis.  

4.4. Plėtoti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto neformalaus ugdymo įstaigų. 

 

                                               III SKYRIUS 

                                                 DALYVIAI 

 

5. Parodoje  kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto neformalaus ugdymo įstaigų mokiniai. 

 

 

 



 

                                               IV SKYRIUS 

                                         ORGANIZAVIMAS 

 

6. Paroda  vyksta nuo 2022 m. spalio 11 d. iki 2021 m. lapkričio  11 d. 

7. Kūrybinių darbų ir piešinių atlikimo techniką ir priemones konkurso dalyviai pasirenka 

savarankiškai (guašas, akvarelė, pieštukai, koliažai, mozaika, raižiniai ir kitos  priemonės). 

8. Dalyviai savo  kūrybos darbus pristato iki spalio 07 d. adresu V. Druskio g. 2, Vilniaus m. 

vaikų ir jaunimo klubo „Meteoro“ skyrius „Žvaigždutė“. 

9. Kartu su kūrybiniais darbais būtina pateikti darbų sąrašą (priedas).  

10. Kūrybinių darbų skaičius neribojamas. 

11. Parodai pateikiami kūrybiniai darbai turi būti tvarkingi ir užbaigti. 

12. Pateikdamas kūrybinį darbą autorius tampa parodos dalyviu bei sutinka, kad: 

12.1. pateiktos kūrybinių darbų nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami 

parodos sklaidos tikslais; 

12.2. darbų nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

 

                                                            V SKYRIUS 

                                             BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Parodos organizatorius – Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ dailės būrelio 

mokytoja metodininkė  Jolanta Snežko,  mob. 8 6 9887422.   

14. Parodos koordinatorė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos   

viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė, mob. 8 6 8721996. 

 

 

 


