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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

PROJEKTO ,,LAIMĖ YRA...”  

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto (toliau – Projektas), „Laimė 

yra...“, skirto paminėti Laimės dienai, nuostatai reglamentuoja renginio paskirtį, tikslus, dalyvius, 

organizavimo tvarką.  

2. Projekto aprašymas. Švęsti laimę visame pasaulyje pradėta 2013 metais. Tarptautinė laimės diena – 

Jungtinių Tautų inicijuota šventė, siekianti stiprinti vieną svarbiausių emocijų kiekvieno žmogaus 

gyvenime – laimę. Jos ieškoma kasmet, kovo 20 dieną. Kauno, Europos kultūros sostinės (2022) 

kontekste, švenčiant Laimės dieną, kasmet atkreipiamas dėmesys į vis kitą žmogaus ir visuomenės 

gerovės pusę. Praėjusiais metais ji buvo skirta tiems, kuriems įsitraukti į kultūrinį miesto gyvenimą, 

lankytis muziejuose, bibliotekose, parodose, visuomeniniuose objektuose, yra sunkiau. Šiemet 

Laimės diena kviečia atsigręžti į aplinką, kurioje gyvename, susimąstyti apie „laimę sugyventi“. 

Kviečiame įsitraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigas ir rasti savitus 

laimės receptus sau, vaikams, tėvams. Tema „Laimė yra“. Darykime tai pasitelkdami vaizduotę ir 

mažais žingsneliais kurdami laimės aplinką – gal kovo 20 d. dieną galime paminėti pasikviesdami 

kaimynus į jogos užsiėmimą, iškepti pyragą ir pavaišinti...  gal galime pasimėgauti tyla 

relaksuojančioje aplinkoje, sukurti „Laimingų atradimų“ dėžutę ir patirti daug džiaugsmo atrandant 

smulkmenas... gal galime svajoti ir džiaugtis susitikdami su draugais... Sakoma, kad laimė sklinda 

tarp žmonių per mūsų jusles – regą, klausą ir uoslę... Laimė yra būti „čia ir dabar“. Dalintis geromis 

emocijomis, šypsotis, įveikti barjerus, stereotipus ar įsitikinimus. Laimė yra būti kartu, nepaisant 

skirtingų gebėjimų, poreikių, kultūros, socialinės padėties, amžiaus ar lyties. Laimė yra, tik duokime 

jai kelią! Renginys skirtas stiprinti vaikuose ir ugdomojoje aplinkoje laimės pojūtį, vaikų 

emocinę sveikatą. 

3. Renginio simbolis - laimo vaisius (lietuviškai – žalioji citrina): rūgštus, bet  aromatingas ir labai 

sveikas. O svarbiausia – šmaikščiai panašus į žodį „laimė“. Šį simbolį raginame naudoti visus, 



norinčius prisijungti ar dalyvauti šventėje. Tad pamatę  ryškią laimo spalvą ar užuodę jo aromatą – 

tikrai žinosime, jog kažkur šalia yra laimę švenčiančių žmonių. 

II SKYRIUS 

TIKSLAS  

4. Projekto tikslas – skatinti laimės potyrius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenėse, stiprinti vaikų emocinę sveikatą, „laimę sugyventi“. 

III SKYRIUS 

DALYVIAI  

5. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, pedagogai, tėvai ir kt. 

bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, draugai. 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

6. Projektą  „Laimė yra...“ organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“: Kalniečių g. 257, tel. (8-

37) 386761, el. p. kaunas.zemyna@gmail.com Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. 

Armanavičienė, A. Mickevičienė, D. Kilikevičienė, koordinuoja ir konsultuoja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui N. Sasnauskienė tel. (8-683) 56729. 

I etapas. 2020 kovo mėn. ugdymo įstaigos planuoja projekto veiklas, jų įgyvendinimą, ieško 

partnerių, bendraminčių. Veikla – netradicinė, teikianti netikėtą džiaugsmą aplinkiniams, 

vaikams. Kovo 20 d. taip pat ir Žemės diena. Galime rinktis ir „laimę sugyventi“ ekologiniu 

aspektu. 

II etapas. Laimės diena – 2020 m. kovo mėn. 20 d., įgyvendinamos suplanuotos veiklos.  

III etapas. Veikos refleksija. Informaciją apie dalyvavimą projekte prašome atsiųsti iki 2020 m. 

kovo 30 d. el. paštu  kaunas.zemyna@gmail.com  

- Informaciją duomenų lentelėje, trumpą veiklos aprašymą (1 priedas); 

- Dvi nuotraukas, atspindinčias projekto akimirkas JPG formatu (nuotraukos, atspindinčios 

veiklą, kuriuose vaikai nepozuoja).  

7. Jūsų atsiųstas nuotraukas ir informaciją naudosime projekto katalogui. Katalogą rasite Kauno 

lopšelio-darželio „Žemyna“ el. svetainėje https://www.kaunozemyna.lt/ Projekte dalyvavusiems 

pedagogams bus išduotos pažymos, įstaigoms padėkos. 

8. Organizuojant projektą svarbu – pozityvus nusiteikimas ir gera nuotaika!  
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Priedas Nr.1 

 

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ PROJEKTE ,,LAIMĖ YRA...”  

 

Miestas, 

rajonas 

Įstaigos 

pavadinimas, 

telefonas, el. 

paštas (nurodytu 

adresu bus 

siunčiama pažyma) 

Dalyviai 

Vaikai 

(skaičius) 

Pedagogai 

(vardas, 

pavardė) 

Tėvai 

(skaičius) 

Kiti dalyviai 

(bendruomenės 

nariai ir kt.; 

skaičius) 

Viso: 

 

 

      

Trumpas veiklos aprašymas: 

 

 

 

 

Informaciją apie dalyvavimą projekte (1 priedas) prisekite prie elektroninio laiško Word dokumentu, 

kurio pavadinime būtų miestas ir Jūsų įstaigos pavadinimas. 

 

 

 

 

 

 


