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EKOLOGINĖS-EDUKACINĖS AKCIJOS „RUDENS KRAITELĖ 2022” 

NUOSTATAI 

 

          Lietuvos Respublikos Seimas priėmė sprendimą 2022 metus paskelbti Gyvūnų gerovės metais. 

Panevėžio gamtos mokyklos organizuojama ekologinė-edukacinė akcija ,,Rudens kraitelė“ skiriama šių 

metų paminėjimui. Kartu tradiciškai švęsime ir Rudens lygiadienį (2022-09-23). Nuo senų laikų šią dieną 

būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama dievui Žemininkui. 

         Kaip ir kiekvienais metais, Panevėžio gamtos mokyklos bendruomenė kviečia dalyvauti akcijoje 

Panevėžio regiono švietimo bei socialinės paskirties  įstaigas ir vietos bendruomenes, padovanoti maisto 

Gamtos mokyklos gyvūnams. Visos padovanotos gamtinės gėrybės  bus naudojamos mokyklos gyvūnų 

šėrimui ir jų gerovei.  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ekologinė-edukacinė akcija „Rudens kraitelė“ (toliau - Akcija) skirta Gyvūnų gerovės metams ir 

Rudens lygiadieniui paminėti. 

2. Akcija vykdoma įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamo aplinkosaugos 

švietimo projekto „Aplinkai draugiškas panevėžietis“ veiklas. 

3. Šie nuostatai reglamentuoja akcijos tikslus, uždavinius, rengėjus, dalyvius, laiką ir vietą, 

akcijos organizavimą, dalyvių apdovanojimą. 

   

II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Akcijos tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumo ir pažinimo kompetencijas, plėtojant 

praktinio veikimo gebėjimus, skatinant aktyvų dalyvavimą ekologinėje-edukacinėje veikloje. 

5. Akcijos uždaviniai: 

5.1. Šviesti visuomenę gyvūnų gerovės klausimais, suteikti gyvūnų globos žinių, ugdyti 

atsakomybės jausmą;  

5.2. Akcijos metu pristatytas gėrybes panaudoti Gamtos mokyklos gyvūnų šėrimui ir jų gerovei. 

 

III. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

  

6. Dalyviai, registracija: 

6.1. Akcijoje gali dalyvauti visi norintys (ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, bendrojo lavinimo 

mokyklų 1-12 klasių mokiniai, vietos bendruomenių nariai, šeimos, ūkininkai ir kt.), iki 2022-09-17 

atsiuntę paraišką (1 priedas) elektroniniu paštu pgmkonkursai@gmail.com  

6.2. Registruojantis nurodoma: įstaiga, klasė ar grupė, dalyvaujančių skaičius, vadovo(-ų) vardas, 

pavardė (jeigu dalyvauja grupė arba klasė); kontaktinis telefonas, el. paštas. 

7. Vieta ir laikas:  Akcija vyks Panevėžio gamtos mokykloje, Smėlynės g. 171, 37450 Panevėžys, 

2022 m. rugsėjo 21 - 22 dienomis, 9.00 – 16.00 val. Teritorijoje bus pažymėta vieta rudens gėrybėms 

palikti. Pasiteiravimui tel: 8 45 577521. 

8. Gyvūnų šėrimui tinka: šienas, grūdai, kukurūzai, kopūstai, morkos, bulvės, runkeliai, moliūgai ir 

jų sėklos, cukinijos, įvairios kruopos, sėklos, žirniai, obuoliai, saulėgrąžos, riešutai (išskyrus migdolus), 

uogos (geriausiai – aronijos ir šermukšnių), įvairios džiovintos uogos ir vaisiai, sorų šakelės, linų 

sėmenys, specializuotai visaverčiai maisto mišiniai, įvairūs skanėstais ir gardėsiai gyvūnams.        

 9. Dalyvių apdovanojimas: Akcijos dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis. 

10. Informaciją apie Akciją skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos interneto svetainėje adresu 

www.gamtosmokykla.lt  

______________________ 
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 1 priedas 

 

PARAIŠKA 

 DALYVAUTI PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS ORGANIZUOJAMOJE   

EKOLOGINĖJE-EDUKACINĖJE AKCIJOJE „RUDENS KRAITELĖ 2022“  

 

............................................... 
(data) 

 

   

Dalyvis (įstaiga, klasė, grupė, 

bendruomenė ar pan.) 

 

 

 

 

Dalyvaujančiųjų skaičius 

 

 

Akcijos iniciatorių-mokytojų  

vardas, pavardė   

(jeigu dalyvauja grupė arba 

klasė) 

Mokytojų vardai ir pavardės reikalingos padėkų išrašymui. 

 

Kontaktinis telefonas, 

el.paštas 

 

 

 


