
 PATVIRTINTA 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio 

„Lakštingalėlė“  direktoriaus  

2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-20 

 

 

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS ,,LAKŠTINGALĖLĖ“ 

                                TARPTAUTINIO  KŪRYBINIO PLENERO  

,,PIEŠIU MEILĖS JUOSTĄ TAU 2023 “   
NUOSTATAI 

 

 
I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kūrybinio plenero ,,Piešiu meilės juostą tau 2023 “ nuostatai reglamentuoja plenero 

tikslus, dalyvius, organizavimo sąlygas, eigą, vertinimą. 

2. Pleneras skirtas meilei (žmogui, draugui, šeimai, taikai, pasauliui, žemei...) . 

3. Plenere gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių lopšelių – darželių 

bendruomenės, švietimo įstaigos vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

meno mokyklos, pradinės ir pagrindinės mokyklos (toliau – plenero dalyviai). 

4. Plenero  organizatorius -  Jonavos vaikų lopšelis – darželis ,,Lakštingalėlė“, Varnutės  

g. 9 LT – 55120 Jonava. Tel. (+370 349) 66038, el. paštas: lakstingaleledarzelis@gmail.com. 

5.  Nuostatai skelbiami: www.lakstingalele.lt.  

6. Nuo 2012 metų rajone buvo organizuojamas piešimo pleneras ,,Piešiu meilės juostą 

mamai“, kuriame dalyvavo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir pradinės mokyklos, siekiant plėsti 

bendradarbiavimą su visomis švietimo įstaigomis kilo idėja  organizuoti respublikinį, o vėliau ir 

tarptautinį plenerą. Keičiantis situacijai pasaulyje, keičiasi ir plenero idėja. Nuo dabar šis pleneras 

vadinasi „Piešiu meilės juostą tau 2023“ 

II. SKYRIUS 
PLENERO TIKSLAS 

 
7. Skatinti vaikų bendravimą, bendradarbiavimą, ieškant įvairių ugdymo formų, plėtojant 

saviraišką ir kūrybiškumą. 

III SKYRIUS 

PLENERO DALYVIAI 

 

                 8. Dalyvauja Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių lopšelių – darželių bendruomenės, 

švietimo įstaigos vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, meno mokyklos, 

pradinės ir pagrindinės mokyklos. 

 

mailto:lakstingaleledarzelis@gmail.com
http://www.lakstingalele.lt/


IV SKYRIUS 

PLENERO ORGANIZATORIAI 

 

              9. Plenerą organizuoja Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“. 

             10. Organizacinę grupę sudaro priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Anželina Užkurienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Laura Chuckienė, Vilma Ceinorienė, Sandra Makaravičienė . 

Kontaktiniai telefono numeriai: +370 674 05419, +370 349 66038. 

             11. Plenerą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Aušrinė Baltkojienė tel. (+370 349) 

66038. 

 

                                                           V SKYRIUS 

PLENERO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Kūrybinis pleneras organizuojamas nuo 2023 m. kovo 15 dienos. 

13. Plenero metu naudojama įvairi piešimo technika ir priemonės. 

14.  Plenero dalyviai piešia bendrą juostą, kurios ilgis neribojamas. 

15.  Iki 2023 m. gegužės 19 d.  juostos 1-2 nuotraukos (kuriose nesimato vaikų veidų) arba 

nuotraukų koliažas įkelti į Facebook uždarą grupę ,,Piešiu meilės juostą tau 2023”. 

16. Užrašyti šalies, miesto, darželio pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, juostos ilgį. 

 

             VI SKYRIUS 

                   VERTINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais (elektroninis variantas). 

 18. Visa informacija apie plenerą teikiama: Tel.: +370 67405419, el. paštas: 

lakstingaleledarzelis@gmail.com. 

19. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internetinėje ir viešoje erdvėse atsako 

nuotraukų siuntėjas. 

 

 

             

 

__________________________________________ 
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