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AKCIJOS „PADOVANOK NAMUS SPARNUOČIUI“ 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Akcija „Padovanok namus sparnuočiui“ (toliau - akcija) skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. 

2. Akcija vykdoma įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės  aplinkosaugos švietimo projekto 

„Aplinkai draugiškas panevėžietis“ veiklas. 

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

organizavimą, dalyvių apdovanojimą. 

 

                                                       II SKYRIUS 

AKCIJOS SIEKIAI 

 

4.  Tikslas - skatinti domėtis praktine aplinkosaugine veikla (medžio darbais), ugdant  atsakingą, sveiką, 

gebantį gyventi darnoje su aplinka  asmenį. 

5.  Uždavinys - skatinti vaikus su  šeimos nariais, pedagogais  gaminti inkilėlius uoksiniams paukščiams, 

ugdytis pagarbą  ir meilę gamtai. 

 

III SKYRIUS 

AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 6. Akciją inicijuoja ir organizuoja Panevėžio gamtos mokykla 

 7. Dalyviai – ugdymo įstaigų vaikai ir jų šeimos, Panevėžio miesto gyventojai, norintys padaryti gerą 

darbą gamtai. 

  8. Pagaminti inkilėliai  pristatomi iki kovo 11 dienos  į  Panevėžio  gamtos mokyklą, adresu:  

Smėlynės  g. 171.  

  9. Prie  inkilėlio  turi  būti  atspausdinta etiketė su duomenimis: kokiam  paukšteliui  skirtas  inkilėlis, 

pagaminusiojo vardas, pavardė, amžius (klasė), ugdymo įstaiga, pedagogo vardas ir pavardė  bei jo 

kontaktai (elektroninio pašto adresas ar telefono numeris). 

 10. Inkilų kokybę vertina mokyklos specialistai, atsižvelgiant į: 

         - inkilo išmatavimų  tikslumą,  medžiagų tinkamumą ir  patvarumą bei inkilėlio  sandarumą. 

         - inkilo  pakabinimo būdą  (kuo mažiau kenkiantį medžiui). 

         - inkilo galimybę jį  išvalyti. 

11. Pagaminti inkilai akcijos dalyviams negražinami, jie demonstruojami parodoje  Panevėžio gamtos 

mokyklos edukacinėse erdvėse, vėliau su visuomenės pagalba keliami į medžius.  

12. Inkilų  meistreliai  apdovanojami diplomais  ir  prizais Žemės dienos šventės metu (renginio data 

kiekvienais metais tikslinama). 

13. Pedagogams,  inicijavusiems ugdytinių dalyvavimą konkurse, išduodami pažymėjimai. 

14. Papildomos informacijos teirautis tel. (8 45) 577521 arba el. p.: pgamtosmokykla@gmail.com 

15. Informaciją apie akciją galima rasti internete www.gamtosmokykla.lt, naujienos 

16. Informacija kaip gaminti inkilą: www.birdlife.lt, inkilai, kokie turėtų būti inkilo matmenys          

 

                            

mailto:pgamtosmokykla@gmail.com
http://www.gamtosmokykla.lt/
http://www.birdlife.lt/

