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ANYKŠČIŲ RAJONO VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODOS 

„MANO TEISĖS IR PAREIGOS“ 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Anykščių rajono vaikų piešinių parodos „Mano teisės ir pareigos“ (toliau – Paroda) nuostatai 

reglamentuoja Parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Parodos organizatorius: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM 

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Anykščių rajone. Atsakingas asmuo - vyriausioji 

specialistė Ina Jasiukonienė. 

3. Informacija apie Parodą teikiama telefonu 8 610 89987, el. p. ina.jasiukoniene@vaikoteises.lt. 

4. Parodos partneris – Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.  

5. Parodos nuostatai skelbiami Anykščių švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje 

www.anyksciuspt.lt 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Parodos tikslas – paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną – birželio 1-ąją.   

7. Parodos uždaviniai:  

7.1. Skatinti vaikų domėjimąsi jų teisėmis ir pareigomis.   

7.2. Pasitelkiant dailės priemones ugdyti vaikų kūrybiškumą ir estetinį suvokimą.  

7.3. Plėtoti konstruktyvų įstaigų, dirbančių su vaikais, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti ugdymo įstaigų 4–14 metų amžiaus vaikai.  

 

 

 

mailto:ina.jasiukoniene@vaikoteises.lt
http://www.anyksciuspt.lt/


IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

9. Parodos darbų pateikimas: 

9.1. Viena ugdymo įstaiga parodai gali pateikti 2 piešinius. Neatrinktus piešinius, kuriuos piešė 

vaikai, siūloma eksponuoti jų ugdymo įstaigoje. Į ugdymo įstaigos parodos atidarymą galima pakviesti 

vaiko teisių apsaugos specialistus.  

9.2. Parodai pateiktų piešinių atlikimo technika gali būti įvairi, lapo formatas – A4. 

9.3. Prie piešinių dešinės lapo pusės apatiniame kampe priklijuojama dalyvio kortelė (2 priedas). 

10.  Visi parodos dalyviai iki 2022 m. gegužės 25 d. siunčia užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) ir 

kūrybinius darbus į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai, LT-29147. 

11. Paroda eksponuojama nuo 2022 m. birželio 01 d. iki 2022 m. liepos m. 01 d.  Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyboje. Po parodos darbai gali būti eksponuojami Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos 

skyriuje, Donelaičio g. 10, Utena.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Visi parodos dalyviai gaus organizatoriaus padėkos raštus ir dovanas, kurie bus įteikti parodos 

metu (informacija apie tikslią datą bus atsiųsta atskiru pranešimu). 

13. Parodos organizatoriai pasilieka teisę gautus darbus publikuoti savo įstaigos svetainėse. 

Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai, autorių asmens duomenys 

(vardas, amžius, klasė, įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui. 

14. Pedagogams, rengusiems mokinius, bus išduodamos Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

pažymos dėl metodinės veiklos.   

 

 

Nuostatus parengė: 

Vyriausioji specialistė 

Ina Jasiukonienė 

 

 

 

 

 



Anykščių rajono vaikų piešinių parodos 

                        „Mano teisės ir pareigos“ nuostatų  

     1 priedas 

 

 

DALYVIO ANKETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Įstaigos pavadinimas  Mokinio vardas, pavardė  

Mokytojo vardas, pavardė, 

elektroninio pašto adresas, 

telefono numeris 

  
 

 



Anykščių rajono vaikų piešinių parodos 

                        „Mano teisės ir pareigos“ nuostatų  

2 priedas 

 

 

 

DALYVIO KORTELĖ  

 

 

 

 

,,PIEŠINIO PAVADINIMAS“ 

Vardenis Pavardenis (... m.) 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojas – Vardenis Pavardenis 

 

 


