PATVIRTINTA
Panevėžio gamtos mokyklos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. VĮ - 87
EKOLOGINĖS-EDUKACINĖS AKCIJOS “RUDENS KRAITELĖ 2021”
NUOSTATAI
Rugsėjo 22-oji - rudens lygiadienis, žymintis astronominio rudens pradžią. Nuo šios dienos
nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau ilgėja. Kaip ir kiekvienas ryškus gamtos
pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi
derliumi, dėkojama dievui Žemininkui.
Atskubėjęs ruduo subrandino mūsų daržuose ir soduose derlių, aprūpino gyventojus maisto
atsargomis. Užpildę savo sandėlius ir aruodus, pamąstykime: “O jeigu pasidalinus gėrybėmis su kitais?”
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįmet Panevėžio gamtos mokyklos bendruomenė kviečia prisidėti prie
mūsų gyvūnų gerovės. Daugelį metų Panevėžio gamtos mokykloje vykusi kūrybinė akcija “Rudens
kraitelė”, kuomet mokyklos parke buvo kuriamos ekspozicijos iš rudens gėrybių, koronaviruso
epidemijos metu tampa paramos maistu Gamtos mokyklos gyvūnams akcija. Daržovės, vaisiai, grūdai,
šieno ir šiaudų spudulai Rudens lygės dienos proga galėtų tapti dovana Gamtos mokyklos gyvūnams.

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcija „Rudens kraitelė“ (toliau - Akcija) skirta Rudens lygės dienai 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
1. Akcijos tikslas - plėtoti vaikų ir jaunimo domėjimąsi aplinka, aktyvų piliečių dalyvavimą
aplinkosauginėje veikloje, skatinant geranorišką iniciatyvą teikti paramą rudens gėrybėmis Gamtos
mokyklos augintiniams.
2. Akcijos uždaviniai:
2.1. Šviesti visuomenę gyvūnų gerovės klausimais, suteikti gyvūnų globos žinių, ugdyti
atsakomybės jausmą;
2.2. Akcijos metu pristatytas gėrybes panaudoti Gamtos mokyklos gyvūnų šėrimui ir jų gerovei.

III. DALYVIAI, REGISTRACIJA
3. Ekologinėje-edukacinėje akcijoje gali dalyvauti visi norintys (ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniai, bendrojo lavinimo mokyklų 1-12 klasių mokiniai, vietos bendruomenių nariai, šeimos,
ūkininkai ir kt.), iki 2021-09-20 atsiuntę paraišką (1 priedas) elektroniniu paštu
pgmkonkursai@gmail.com
Registruojantis nurodoma: įstaiga, klasė ar grupė, dalyvaujančių skaičius, vadovo(-ų) vardas,
pavardė (jeigu dalyvauja grupė arba klasė); kontaktinis telefonas, el.paštas.
IV. VIETA IR LAIKAS
4. Akcija vyks Panevėžio gamtos mokykloje 2021 m. rugsėjo 22 - 24 dienomis, 9.00 – 17.00
val. Įstaigos adresas: Smėlynės g. 171, 37450 Panevėžys, tel: 8 45 577521.
5.Informaciją apie akciją bus galima rasti Panevėžio gamtos mokyklos interneto svetainėje
adresu www.gamtosmokykla.lt

V. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Siekiant išvengti atvykstančiųjų susibūrimų, rudens gėrybių lauksime mokyklos kieme,
numatytose atskirose erdvėse. Akcijos dalyvius raginsime laikytis tuo metu galiojančių valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo rekomendacijų dėl renginių organizavimo Covid-19
sąlygomis.
VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
7. Ekologinės-edukacinės akcijos dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.
______________________
Kviesdami prisidėti prie mūsų gyvūnų gerovės, pateikiame informaciją, kokį maistą mėgsta
mūsų augintiniai:
Naminiai gyvuliai (asilas, poni arkliukai, avys, ožka, triušiai): šieną, grūdus, kukurūzus, kopūstus,
morkas, bulves, runkelius, moliūgus, cukinijas.
Naminiai paukščiai (vištos, antys, žąsys, patarškos, fazanai): grūdus, įvairias kruopas, sorų, rapsų
sėklas, žirnius, pupeles, įvairias daržoves.
Graužikai: morkas, kukurūzus, moliūgus, cukinijas, obuolius, kruopas (miežines, kvietines, avižų
dribsnius), sėklas (saulėgrąžų, moliūgų), riešutus (išskyrus migdolus), uogas (geriausiai – aronijos ir
šermukšniai), įvairias džiovintas uogas ir vaisius.
Egzotiniai paukščiai: sorų kruopas ir jų šakeles, linų sėmenis, saulėgrąžas, įvairias smulkias kruopas,
kukurūzus, džiovintus vaisius, lazdyno ir žemės riešutus.
Gyvūnus visada galima palepinti specializuotais visaverčiais maisto mišiniais, įvairiais
skanėstais ir gardėsiais.

1 priedas

PARAIŠKA
DALYVAUTI PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS ORGANIZUOJAMOJE
EKOLOGINĖJE-EDUKACINĖJE AKCIJOJE „RUDENS KRAITELĖ 2021“
...............................................
(data)

Dalyvis (įstaiga, klasė, grupė,
bendruomenė ar pan.)
Dalyvaujančiųjų (ugdytinių,
mokinių) skaičius
Akcijos iniciatorių-mokytojų
vardas, pavardė
(jeigu dalyvauja grupė arba
klasė)
Kontaktinis telefonas,
el.paštas

Mokytojų vardai ir pavardės reikalingos padėkų išrašymui

