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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ „BITUTĖ“ BENDRUOMENIŲ FOTO NUOTRAUKŲ  

PARODA - KONKURSAS „GYVYBĖ GĖLĖS ŽIEDE“ 

 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų „Bitutė“ bendruomenių foto 

nuotraukų paroda - konkursas „Gyvybė gėlės žiede“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja 

Parodos tikslus, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo vykdymo tvarką. 

2. Paroda skirta gegužės 20 dieną minimai pasaulinei bičių dienai, siekiant atkreipti dėmesį į bičių 

apdulkintojų mažėjimą pasaulyje, jų reikšmę biologinei įvairovei.   

3. Foto nuotraukų Parodą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus įsakymu 

patvirtinta organizacinė komanda: Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva 

Saladžiuvienė, Parodos organizatoriai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Asta Girnienė ir Inga 

Kogodovskaja.  

4. Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“  internetinėje svetainėje 

https://darzelisbitute.lt/ 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – atkreipti dėmesį į bičių apdulkintojų mažėjimą pasaulyje, jų reikšmę biologinei 

įvairovei. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Labiau suprasti ir pastebėti neatskiriamą bitės ir augalų ryšį, pastebėti gamtoje 

vykstančius procesus, atkreipiant dėmesį į bitės atliekamą darbą.  

6.2. Stebėti ir fotografuoti akimirkas, kai bitės renka nektarą iš augalų žiedų.  

6.3. Sutelkti  Respublikos „Bitutės“ darželių bendruomenes bendradarbiavimui, įgyvendinant su 

vabzdžiu - bite susijusias iniciatyvas. 

 

III SKYRIUS  

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Parodos dalyviai – Kauno, Mažeikių, Jonavos, Druskininkų, Klaipėdos, Panevėžio raj, 

Naujamiesčio „Bitutės“ ikimokyklinės įstaigos. 

7. Parodos trukmė – nuo 2022 m. birželio 10 d. iki 2022 m. lapkričio 3 d. 

8. Foto konkursui pateiktos nuotraukos bus demonstruojamos Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ 

vidaus ir lauko erdvėse. Parodos lankytojai/vertintojai: Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ 

bendruomenė, Vilniaus lopšelių-darželių „Gelvonėlis“, „Ozas“ priešmokyklinių grupių vaikai ir 



mokytojai, renginio svečiai: UAB „Miesto bitininkai“, Šeškinės bendruomenių sąjungos atstovai ir 

kiti Parodos interesantai. Siekiant nešališkumo konkursinės nuotraukos dalyvaus atrankoje, 

nenurodant dalyvio vardo pavardės,  miesto, ugdymo įstaigos. Parodos konkurso nugalėtojas bus 

apdovanotas prizu – Piotr Socha ir Wojciech Grajkowski enciklopedija visai šeimai „Bitės“. 

Iš atsiųstų nuotraukų iki 2022 m. lapkričio 3 d.  bus sukurtas filmukas ir  patalpintas Vilniaus lopšelio-

darželio „Bitutė“ internetinėje svetainėje: https://darzelisbitute.lt/ 

 

 

IV SKYRIUS  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMAS 

 

9. Iki 2022 m. liepos 1 d. dalyviai užpildo paraiškos formą (priedas Nr. 1) ir atsiunčia el. paštu 

asta.girniene@gmail.com. 

10. Parodai pateikiamų darbų atlikimo technika - virtualios ar foto nuotraukos.  

11. Norintys eksponuoti savo nuotrauką lopšelyje-darželyje „Bitutė“ veikiančioje foto Parodoje - 

konkurse, iki 2022 m. rugsėjo 15 d. nuotraukas turi pristatyti ar atsiųsti  adresu Paberžės g. 20, 

Vilnius. Prie darbų būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, pedagogo ar ugdytinio vardą ir 

pavardę. Nuotraukos nebus grąžinamos. 

12. Virtualios nuotraukos laukiamos iki 2022 m. spalio 10 d. el. paštu asta.girniene@gmail.com. Prie 

nuotraukų būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę. Nuotraukose turi 

būti užfiksuota akimirka, kai bitė renka nektarą iš gėlės žiedo. 

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvavimas šioje Parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis Parodos sąlygomis. 

Ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, atsakingos už tėvų sutikimų surinkimą dėl vaizdinės 

medžiagos ir dalyvių asmens duomenų (vardas, pavardė) viešinimo. 

14. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, nebus eksponuojamos. 

15. Autorius sutinka eksponuoti atsiųstų darbų nuotraukas internetinėje erdvėje.  

16. Kontaktinis asmuo informacijai - Asta Girnienė, el. paštas asta.girniene@gmail.com 

17. Visi Parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Foto nuotraukos konkurso nugalėtojas bus 

apdovanotas specialiai įsteigtu prizu. Visiems Parodoje dalyvavusiems pedagogams bus išsiųstos 

elektroninės padėkos į paraiškoje nurodytus el. paštus. 
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1 priedas 

 

 

 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ „BITUTĖ“ BENDRUOMENIŲ FOTO NUOTRAUKŲ  

PARODA - KONKURSAS „GYVYBĖ GĖLĖS ŽIEDE“ 

 

PARAIŠKOS FORMA 

 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė 

 

 

 

 

Kontaktinis tel., el. paštas 

 

 

 

 

Dalyvausiu su foto nuotrauka 

parodai - konkursui 

 

 

 

 

Dalyvausiu su virtualia nuotrauka  

 

 

 

 

 

 

 

  


