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KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINĖS AKCIJOS  

„MARGUČIŲ ALĖJA“, NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos miesto švietimo įstaigų kūrybinės akcijos „Margučių alėja“ (toliau – Akcija) 

nuostatai reglamentuoja Akcijos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, 

apdovanojimo ir baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Akcijos atidarymas vyks 2023 m. balandžio 6 d. 10.00 val. Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro klubo „Draugystė“ kieme Taikos pr. 95, Klaipėda.  

1.3. Akciją organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė www.kvlc.lt). 

Akcijos koordinatorė – Dalia Mačiulienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ 

skyriaus vedėja,  organizatorė – Olga Jurėnė, neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) 

mokytoja (el. paštas klubasdraugyste@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 34 58 67). 

        1.4. Renginys iš dalies finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir yra įtrauktas į 

Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programą. 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Ugdyti dalyvių kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą ir skatinti bendrystę. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Skatinti meninę saviraišką ir kūrybiškumą.  

3.2. Sukurti Šv. Velykų simbolį – Margutį. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Akcijoje dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokiniai,  bendruomenė, šeimos, 

miestiečiai. 
 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Dalyviai Margučius gamina savo įstaigoje ar namuose. 

5.2. Margučiai turi būti pagaminti iš kuo įvairesnių medžiagų (plastiko, audinių, popieriaus, 

putplasčio ir kt.).  

5.3. Dydis įvairus – nuo 0,20 cm iki 1,5 metro. 

5.4. Kūrinio konstrukcija gali būti pastatoma arba pakabinama. Tvirtinimo pagrindas turi būti 

patvarus, kad būtų saugiai eksponuojamas. Korpusas atsparus lauko sąlygoms, nes kūriniai bus 

eksponuojami prie Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ esančioje alėjoje 

pakabinant ant medžių, krūmų, ar pastatant. 

5.5. Dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užpildo dalyvio paraišką. Paraiškos nuoroda 

https://forms.office.com/e/kBLFtr9Y5c.  

5.6. Užpildytos dalyvio paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 31 d.   

http://www.kvlc.lt/
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5.7. Dalyviai pagamintus Margučius atsineša, eksponuoja ir išsineša renginio dieną 2023 m. 

balandžio 6 d.  

5.8. Renginio dieną 2023 m. balandžio 6 d. vyks kūrybinės dirbtuvės, interaktyvi programa. 

VI. APDOVANOJIMAI 

 6.1. Akcijos dalyviai apdovanojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštais ir 

atminimo dovanomis. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Būtina laikytis higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir 

kt.). 

7.2. Renginyje negali dalyvauti asmenys, kurie turi viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

7.3. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius renginio metu. 

7.4. Dalyvavimas renginyje reiškia dalyvių sutikimą, kad renginys būtų filmuojamas 

(fotografuojamas), filmuota (fotografuota) medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami 

(nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, 

televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

7.5. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 


