
 

                                                                                                                    PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“  
direktoriaus 2019 m. spalio 25 d.   
įsakymu Nr. V-67 

 

VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 
AMŽIAUS VAIKŲ ILGALAIKIO PROJEKTO 
 „DOVANOKIME VILTĮ KETURKOJAMS“ 

 
N U O S T A T A I 

 
 

                                I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus miesto ugdymo įstaigų projekto „Dovanokime viltį keturkojams“ (toliau – 

projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, laukiamus rezultatus, projekto eigą, 

asmens duomenų apsaugą.  

2. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Paslaptis“, Darželio g. 7, Vilnius 11209, tel  

(8 5) 267 2656, rastine@paslaptis.vilnius.lm.lt.  

3. Projekto iniciatorės ir kūrėjos – Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ direktorė Alina  

Grinevič, direktorės pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė 

Jolianta Vaičiulienė. 

4. Projekto laikotarpis: nuo 2019 m. lapkričio 18 dienos iki 2020 m. rugpjūčio 23 d. 

5. Projekto   dalyviai  iki  2019 m.  gruodžio  6  dienos    registruojami      elektroniniu   paštu  

rastine@paslaptis.vilnius.lm.lt (siunčiama užpildyta dalyvio paraiška pagal priedą Nr. 1). 

6. Projektas padeda formuoti bei puoselėti žmogiškas vertybes, suteikdamas tikslingą pagalbą  

prieglaudos „Gyvybės vagonėliai“ (Skydo g. 44A, Vilnius) gyvūnams.  

7. Projekto koordinatorė: Vilniaus miesto savivaldybė (Konstitucijos pr.3, LT-09308 Vilnius). 

8. Rėmėjai: Vilniaus miesto Naujosios Vinios seniūnija  (Pergalės g. 8, LT-11201 Vilnius);  

Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla (Parko g. 52, LT-11224 Vilnius); Vilniaus veterinarijos 

klinikinė ligoninė (A. Kojelavičiaus g. 150A, LT-11106 Vilnius); Zoo prekių parduotuvės (Parko g. 

22-1, LT-11205 Vilnius; Gabijos g. 30, LT-06100  Vilnius); Mārītes foto kompānija (Katoļu iela 

31-42, LV-1003 Rīga). 

9. Projekto nuostatai bei nugalėtojai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio 

„Paslaptis“ tinklapyje https://www.ldpaslaptis.vilnius.lt 

   



 

II. TIKSLAS 

 

10. Neatlygintina savanoriška pagalba prieglaudos gyvūnams. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

11. Ugdysime  atsakomybės  jausmą,  norą  padėti gyvūnams, kūrybinį mąstymą bei socialinius  

įgūdžius. 

12. Pritrauksime  valstybines  organizacijas,  ugdymo  įstaigų  bendruomenes  į  aktyvią  veiklą,  

skirtą pagalbai gyvūnams prieglaudoje „Gyvybės vagonėliai“. 

13. Plėtosime Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenių, o taip pat visuomeninių ir komercinių organizacijų bendravimą bei 

bendradarbiavimą. 

 

IV. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

14. Projektas  padės  suvienyti  visuomenines  organizacijas  ir  ugdymo  įstaigų  bendruomenes  

pasiekti nekomercinių tikslų, formuos norą suteikti nesavanaudišką pagalbą ir palengvinti 

prieglaudos gyvūnų „Gyvybės vagonėliai“ gyvenimą, o taip pat, galbūt, padės surasti šeimą, kuri 

galėtų globoti  keturkojį iš prieglaudos.  

 

V. DALYVIAI 

 

15. Projekte  kviečiami dalyvauti: Vilniaus miesto  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  

įstaigų ugdytiniai, tėvai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, visuomeninės ir kitos 

organizacijos. 

 

VI. PROJEKTO EIGA 

 

16. Numatomi 3 (trys) etapai. Pirmas  etapas – konkursas  „Guolių gamyba gyvūnėliams“.  Nuo  

2019 m. gruodžio 9 d. iki 2020 m. sausio 17 d. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytiniai su tėvais, pedagogais, švietimo pagalbos specialistais gamina guolius 

prieglaudos gyvūnams. 



16.1. Guoliai gali būti įvairiausių konstrukcijų, spalvų, medžiagų ir t. t. ir tinkami naudoti 

katėms. 

16.2.  Konkursui pristatomi   1-2  guoliai  iš kiekvienos   įstaigos   į Vilniaus  lopšelį-darželį 

„Paslaptis“ adresu Darželio g. 7, Vilnius,  nuo 2020 m. sausio 20 d. iki  vasario 7 d. (galima atsiųsti 

paštu).  

 16.3. Į kiekvieną guolį  įdedama autoriaus(-ų) kortelė (priedas Nr. 2). 

        16.4. Darbai  vertinami  balais. Vertinamas (po vieną balą): praktiškumas (patogus, lengvai 

valomas, atsparus vandeniui), saugumas (kokybiškos medžiagos, tvirtai susiūtas), atlikto darbo 

sudėtingumas, estetinė išvaizda, papildomų priemonių gyvūnams kiekis (pagalvėlė ar kita). 

 16.5. Guoliai dovanojami gyvūnų prieglaudai „Gyvybės vagonėliai“. 

 17. Antras etapas - du variantai (pasirinktinai):  

        17.1. „Gyvūnų prieglaudos iškabos gamyba“ (vagonėlių pavidalu).  

        17.2. „Žaislų gyvūnų  prieglaudos keturkojams gamyba“.  

         18.  Nuo  2020 m. vasario 10 d. iki   kovo 6 d.  Vilniaus miesto  ikimokyklinio  ir  

priešmokyklinio  ugdymo  įstaigų ugdytiniai  su  tėvais,  pedagogais,  švietimo  pagalbos  

specialistais  ir  kitais  įstaigos bendruomenės nariais gamina gyvūnų prieglaudos iškabą arba 

žaislus (žr. priedą Nr.3).  

         19. Trečias etapas – socialinė akcija.  Nuo 2019 m.  gruodžio 2 d.  iki  2020 m. gegužės 22 d.  

projekto organizatoriai kartu su  Latvijos foto kompanija „Mārītes“ gamina ir platina per 

visuomenines organizacijas ir veterinarijos gydyklas/klinikas/zoo prekių parduotuves prieglaudai 

skirtus ženkliukus. Surinktos lėšos bus skiriamos prieglaudos gyvūnams išlaikyti (informacija apie 

tai bus skelbiama  http://www.ldpaslaptis.vilnius.lt   

          20. Projekto „Dovanokime viltį keturkojams“ IŠSKIRTINIS ETAPAS (dalyvavimas 

nebūtinas) – šeimos paieška gyvūnui(-ams) iš prieglaudos (savo vietovėje). Nuo 2019 m. lapkričio 

18 d. iki 2020 m. kovo 27 d. projekto dalyviai aktyviai ieško gyvūnui(-ams) iš prieglaudos šeimos. 

Visų gyvūnų gyvenimo istorijas galima rasti http://www.beglobis.com arba savo vietovės gyvūnų 

prieglaudos internetinėje svetainėje. Šio etapo laimingų istorijų pabaigą vertina gyvūnų prieglaudos 

„Gyvybės vagonėliai“ direktorė Danutė Navickienė, praėjus pusmečiui nuo visų pagrindinių šio 

projekto etapų (2020 m. rugpjūčio mėn.), įgyvendinimo, atsižvelgiant į gyvūno gerovę naujojoje 

šeimoje (lankymasis namuose arba nuotoliniu būdu). 

 

VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
 
21. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi 

tik tais atvejais, kai Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų 

naudojami konkrečiam tikslui (registruojant  projekto dalyvius). 



22. Jūsų pateikta informacija tampa projekto dalimi. 

23. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo  

tikslai. 

 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
24. Visi projekto dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

25.  Konkurso laimėtojo(-ų) (sumuojant visų etapų balus) laukia ypatingi prizai.  

26. „Paslaptinga“ dovana  įteikiama  ugdymo  įstaigai  kartu  su  šeima (-omis),  kuriai buvo 

perduotas keturkojis. 

27. Informacija  apie  projekto  eigą  bei  dalyvius/laimėtojus  talpinama  įstaigos  svetainėje  

https://www.ldpaslaptis.vilnius.lt 

28. Konsultacija ir papildoma informacija teikiama telefonu: +370 647 56994 arba el. paštu  

rastine@paslaptis.vilnius.lm.lt 

                                         ______________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                 
 
 
 
 

 

   



      
                                                                                     Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 
                                                                                     ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  
                                                                                     vaikų  ilgalaikio projekto 
                                                                                     „Dovanokime viltį keturkojams“ nuostatų 
                                                                                     1 priedas  
 

 

DALYVIO PARAIŠKA 
 

(iki 2019 m. gruodžio 6 dienos) 
 

 
Ugdymo įstaiga, adresas 
 

 

 
Įstaigos el. paštas 
 

 

 
Įstaigos telefono Nr. 
 

 

 
Atsakingo asmens vardas, pavardė, 
pareigos, tel. Nr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                     Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 
                                                                                     ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  
                                                                                     vaikų ilgalaikio projekto 
                                                                                     „Dovanokime viltį keturkojams“ nuostatų 
                                                                                     2 priedas  
  
 
 

 

AUTORIAUS(-Ų) KORTELĖ  

 

Autoriaus(-ių) vardas pavardė 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Amžius____________________________________ 
Įstaiga_____________________________________ 
Darbo vadovas______________________________  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               3 priedas 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Iškabos maketo pagrindą iš medienos projekto dalyviai gaus iš projekto organizatorių. 

Rekomendacijos iškabos gamybai bei vertinimo kriterijai bus atsiųsti el. paštu š. m. gruodžio 

mėnesį.  

Žaislai: 

a)  gaminami iš įvairiausių tinkamų gyvūnams medžiagų, spalvų, gali būti įvairiausių 

dydžių, priklausomai nuo to, kokiam keturkojui skirti; 

b) pristatomi 2-3 žaislai į organizuojančią projektą įstaigą adresu Darželio g. 7, Vilnius. 

Laikotarpis: nuo 2020 m. sausio 6 d. iki 2020 m. sausio 24 d. (galima atsiųsti paštu).  

c) ant žaislo pagrindo arba šono (savo nuožiūra) prašome pritvirtinti adatėle arba priklijuoti 

autoriaus(-ų) kortelę (priedas Nr. 2). 

Darbų vertinimas – balais. Vertinamas (po vieną balą): vaiko(-ų) dalyvavimas veikloje 

(klijavo, spalvino ir t. t.), praktiškumas (patogus, lengvai valomas, atsparus vandeniui), saugumas 

(kokybiškos medžiagos, tvirtai susiūtas), atlikto darbo sudėtingumas, estetinė išvaizda ir 

išradingumas.  

Žaislai dovanojami gyvūnų prieglaudai „Gyvybės vagonėliai“ (Skydo g. 44а, Vilnius). 

 

Pirmo ir antro etapų darbus vertina organizuojančios įstaigos vertinimo komisija kartu su 

gyvūnų prieglaudos „Gyvybės vagonėliai“ direktore Danute Navickiene. 

 

SIŪLOMA PROJEKTO VEIKLA (veiklos pasiekimų ataskaita nebūtina) 

1. Apsilankymas gyvūnų prieglaudoje savo vietovėje. Susipažinimas su jos gyventojais, 

gyvūnų gyvenimo istorijomis, žmonėmis-savanoriais, kurie padeda prižiūrėti keturkojus; su šuniukų 

ir kačiukų gyvenimo sąlygomis. Norinčius apsilankyti prieglaudoje „Gyvybės vagonėliai“ 

(Naujosios Vilnios seniūnijoje) prašome susisiekti su Vilniaus lopšelio-darželio direktorės 

pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko (tel. +370 647 56994). 

2. Veikla, formuojanti gailestį ir norą padėti prieglaudos gyvūnams:  

2.1. pokalbiai apie tai, kodėl keturkojams reikalinga mūsų pagalba; apie savanorius,  

padedančius išgyventi gyvūnams (tvarko jų namelius, išveda pasivaikščioti, maitina ir kt.), apie 

siūlomą gyvūnų mitybą prieglaudoje, gydymo būdus, emocinio palaikymo būtinumą ir kt.; 

2.2. animacinių ir kitų filmukų, paveikslėlių, reklaminių lankstinukų, žurnalų 

demonstravimas; internetinės erdvės istorijų apie gyvūnus, patekusius į bėdą, aptarimas; 



2.3. pažintis su daiktais bei priemonėmis (žaislais gyvūnams, guoliais ir kt.), kurie galėtų 

padėti gyvūnams jaustis saugiai (apsilankymas zoo prekių parduotuvėje arba kt.);  

2.4. kūrybinė vaikų veikla (dailė, šokis, vaidyba ir kt.), išreiškianti emocijas, išgyvenimus. 

3. Tėvelių įtraukimas į projekto veiklą: 

3.1. tėvų pasakojimai apie gyvūnus, kurie gyvena jų šeimose (jeigu pažintis vyksta  gyvai, 

būtina prieš tai įsitikinti, kad gyvūnas yra paskiepytas, atrodo sveikai ir prižiūrėtai); 

3.2. susipažinimas su realiomis savanorių ir gyvūnų draugystės istorijomis; 

3.3. bendra veikla kuriant ir gaminant drabužėlius ir žaislus keturkojams; 

3.4. tėvelių dalyvavimas spektakliuose, vakaronėse, viktorinose ir kt. projekto tema.  

4. Reklaminė kompanija siekiant surasti gyvūnui iš prieglaudos šeimą (sugalvojate ir 

įgyvendinate patys). 

_________________________________________ 


