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RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO 

,,RID RID RID MARGI MARGUČIAI“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio virtualaus kūrybinių darbų projekto ,,Rid rid rid margi margučiai“ (toliau 

Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo tvarką.  

2. Projektas skirtas puoselėti šventų Velykų papročius ir tradicijas, ugdyti pažinimo ir 

kūrybiškumo kompetencijas. 

3. Projektą organizuoja Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis bei 

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, K. Kalinausko g. 10, Šilutė, tel. Nr. (8 441) 76244. 

4. Atsakingi asmenys: Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos specialioji pedagogė, 

logopedė Monika Žeimienė ir Kintų pagrindinės mokyklos spacialioji pedagogė, logopedė Elvyra 

Rimkuvienė.  

5. Kūrybinių darbų projekto nuostatai skelbiami Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos 

internetinėje svetainėje www.sptsilute.lt/, Šilutės specialiųjų pedagogų ir logopedų Facebook 

paskyroje, Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučių Facebook paskyroje. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – turtinti ir plėtoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninę 

saviraišką, puoselėti ir saugoti Šventų Velykų papročių tradicijas. 

7. Uždaviniai: 

7.1. aktyvinti mokinių vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą, įvairius praktinius gebėjimus ir 

lavinti smulkiąją motoriką; 

7.2. padėti atskleisti mokinių meninius gebėjimus taikant įvairias savitas kūrybinių darbų 

atlikimo technikas; 

7.3. aktyvinti Lietuvos bendrojo ir specialiųjų ugdymo įstaigų bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

7.4. organizuoti ,,Rid rid rid margi margučiai“ virtualią fotografijų parodą. 

 

III. DALYVIAI 

 

8. Ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikai, 1-10 klasių mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

9. Mokinius projektui ruošia mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, 

vadovauja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbams. 

 

 

 

http://www.sptsilute.lt/


IV. KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS ORGANIZAVIMAS 

10. Projektas vyksta ir darbai (fotonuotraukos) registruojami iki 2022 m. kovo 30 d.. 

Sukurti individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai nufotografuojami ir siunčiami elektroniniu 

paštu ridridridmargimarguciai@gmail.com. 

11. Kiekviena įstaiga gali pristatyti ne daugiau kaip 6 kūrybinius darbus (fotonuotraukas); 

12. Reikalavimai kūrybiniam darbui: 

12.1. darbas turi atitikti kūrybinių darbų projekto temą: ,,Rid rid rid margi margučiai“; 

12.2. darbai gali būti atlikti įvairia technika (megzti, nerti, siūti, velti, pinti, įvairiai dekoruoti, 

piešti, aplikuoti, pagaminti iš įvairių medžiagų); 

12.3. darbas turi būti išbaigtas, estetiškas ir turėti meninę formą; 

12.4. vienas autorius parodai gali pateikti tik vieną kūrybinį darbą; 

13. Reikalavimai pateikiamų darbų nuotraukoms: 

13.1. sukurti individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai nufotografuojami ir kūrybinių 

darbų nuotraukos pateikiamos ,,Rid rid rid margi margučiai“ virtualių fotografijų parodai nurodytu (10 

punktas) el. paštu; 

13.2.  Nuotraukos pateikiamos jpg formatu. 

13.3. nuotraukoje prie atlikto darbo turi būti autoriaus kortelė (1 priedas) (kad neužstotų 

darbelio); 

13.4. nuotrauka turi būti estetiškame fone (neturi matytis žmonių, baldų, kitų darbų ir t.t.). 

13.5. nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. 

14. Virtualios parodos eksponavimas: 

14.1. darbų nuotraukos nuo 2022 m. balandžio 15 d. bus eksponuojamos: ,,Rid rid rid margi 

margučiai“ facebook grupėje, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje 

https://www.sptsilute.lt/, Šilutės specialiųjų pedagogų ir logopedų facebook paskyroje; 

14.2. pateikę kūrybinių darbų nuotrauką ir anketą, projekto dalyviai sutinka, kad gauta 

informacija būtų naudojama ir viešiname nurodytuose informaciniuose šaltiniuose. 

15. Nuotraukos, pristatytos pasibaigus nurodytam terminui, neatitinkančios nurodytų 

reikalavimų bei tematikos, nebus eksponuojamos ir grąžinamos. 

16. Pateikdamas nuotraukas parodai siuntėjas patvirtina, kad yra jų autorius ir užpildydamas 

dalyvio anketą (2 priedas) siunčia kartu su nuotraukomis. 

17. Pedagogai/autoriai užpildę dalyvio anketą registruojasi internetinėje registravimo 

sistemoje ,,Semiplius“ (htp://www.semiplius.lt/).  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Pateikdami darbus parodos dalyviai neatlygintinai suteikia parodos organizatoriams 

teisę viešai skelbti, platinti parodai pateiktus kūrinius. 

19. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ruošusiems mokinius parodai ir 

užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje ,,Semiplius“ (htp://www.semiplius.lt/) bus 

išduota Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos metodinės veiklos pažyma. 

20. Papildoma informacija teikiama el. paštu ridridridmargimarguciai@gmail.com  

________________ 

 

Nuostatai aptarti ir suderinti Metodinės tarybos 

2022-02-21 posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. 1. 
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1 priedas 

Times New Roman 14 šriftas. Lygiavimas vidurinis.  

 

               Nerašyti vaiko pavardės! 

 

 

 

2 priedas  

DALYVIO ANKETA 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Vaiko vardas, pavardė, amžius  

Pagalbos mokiniui specialisto ar pedagogo 

vardas, pavardė, pareigos, el. paštas 

 

 

 

 

Autoriaus vardas, amžius 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

  


