
        PATVIRTINTA 

        Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 20 d. 

įsakymu Nr. V-88 

 

ASOCIACIJOS „OLIMPIKAS” IR KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

RESPUBLIKINĖS SOCIALINĖS AKCIJOS – KONKURSO  ,,SVAJONIŲ PYRAGAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės akcijos konkurso ,,SVAJONIŲ PYRAGAS“ (toliau – Akcijos) nuostatai 

reglamentuoja Akcijos tikslus ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.  

2. Akciją organizuoja asociacija „Olimpikas” ir Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.  

3. Informacija apie Akciją ir nuostatai skelbiami  https://kelmespt.lt/  ir facebook paskyroje 

,,Kelmės švietimo pagalbos tarnyba“.  

 

II. ANOTACIJA 

 

Lapkričio 6 d. – Pyragų diena.  Šios dienos minėjimo tikslas – skatinti dalintis ir ugdyti 

bendruomeniškumą. Žmonių su negalia asociacijos „Olimpikas” kūrybinių veiklų grupė siūlo dalintis 

savo svajonių pyragu, kuris bus ne keptas, o pieštas, lipdytas, klijuotas ar kitaip kūrybiškai pateiktas 

darbas, virtualioje erdvėje leidžiantis dalintis teigiama emocija, maloniu vaizdu bei pačia idėja apie 

dalinimosi svarbą. Kūrybiškiausių darbų autoriai bus apdovanoti pyragų kepimo reikmenimis ir 

pagardais, tad galės savo pieštą svajonių pyragą išsikepti savo bendruomenėje ir pasivaišinti. 

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – didinti visuomenės supratimą, atkreipti dėmesį į žmonių, turinčių sutrikimų, norą 

dalintis gerumu ir sėkmingai integruotis į visuomenę. 

5. Uždaviniai:  

5.1. paminėti Pyrago dieną, įtraukiant respublikos specialiųjų mokyklų bei socialinių grupinio 

gyvenimo namų gyventojus į  bendrą kūrybinę veiklą;  

5.2. formuoti supratimą apie visuomenės narių individualumą, skirtingumą, empatiją;  
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5.3. lavinti žmonių kūrybiškumą, meninius bei socialinius gebėjimus, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius.  

 

IV. DALYVIAI 

 

6. Akcijos dalyviai – respublikos specialiųjų mokyklų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai, 

švietimo pagalbos specialistai, socialinio grupinio gyvenimo namų gyventojai, socialiniai darbuotojai. 

 

V. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Reikalavimai darbui:  

7.1. kūrybiniame darbe turi būti pyrago vaizdas, jo papuošimai. Darbai gali būti erdviniai arba 

plokštuminiai, koliažai iš popieriaus ar daiktų, kurie simbolizuotų pyragą; 

7.2. kūrybinį darbą kuria vienas autorius arba grupė. Kiekvienas dalyvis ar grupė gali pateikti 

tik vieną darbą; 

7.3. kūrybinis darbas kuriamas pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybines priemones ir 

būdus: antrines žaliavas, veltinį, spalvotą kartoną, vandeninius dažus, lipdinius ir pan.   

8. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai/globėjai, socialiniai darbuotojai, socialinių 

darbuotojų padėjėjai, pageidaujantys dalyvauti Akcijoje, iki spalio 20 d. užpildo dalyvio anketą 

(priedas Nr. 1) ir atsiunčia el. pašto adresu svajoniupyragas@gmail.com   

 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO, EKSPONAVIMO, LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMO 

TVARKA 

 

9. Kūrybinis darbas nufotografuojamas. Nuotraukos viršutinėje dalyje užrašomas įstaigos 

pavadinimas (su miesto ar rajono pavadinimu). Kokybiška nuotrauka atsiunčiama el. p. 

svajoniupyragas@gmail.com  iki 2022 m. spalio 20 d.  

10. Virtuali Akcijos darbų paroda viešinama https://kelmespt.lt/, facebook paskyroje ,,Kelmės 

švietimo pagalbos tarnyba“.  Laimėtojai bus renkami balsuojant už labiausiai patikusį darbą Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybos facebook paskyroje, prizus laimės trys kūrybiniai darbai, surinkę 

daugiausiai patiktukų. Laimėtojai bus skelbiami 2022 m. spalio 27 dieną.  

11. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai/globėjai, socialiniai darbuotojai, socialinių 

darbuotojų padėjėjai, registruojasi į renginį internetinėje registravimo sistemoje https://semiplius.lt/  
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(renginys registruotas Kelmės rajono savivaldybė, 2022 m. spalio 27 d.). Kas neturite paskyros semi+ 

kreiptis el.p. edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt. 

 

VII. ORGANIZATORIAI 

 

12. Asociacijos „Olimpikas” saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimo ir palaikymo 

specialistė Irma Diminskienė, asociacijos „Olimpikas” savanorė Toma Grudzinskaitė, Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė metodininkė Jolanta Meškauskienė. Kontaktai: Irma 

Diminskienė – 8 683 86 059, el.p. svajoniupyragas@gmail.com 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Akcijos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės 

veiklos pažymos. 

14. Pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams/globėjams, socialiniams 

darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, užsiregistravusiems https://semiplius.lt/ internetinėje 

registravimo sistemoje bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 

15. Visi Akcijos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus išsiųsti iš anksto 

pedagogo, švietimo pagalbos specialisto, tėvų/globėjų, socialinio darbuotojo nurodytu elektroniniu 

paštu.  

16. Laimėtojams prizai bus išsiųsti nurodytu adresu. 

17. Akcijos organizatoriai pasilieka teisę nepublikuoti ir neįtraukti į parodos dalyvių sąrašą 

darbų, kurie atsiųsti vėliau nurodyto termino, neatitinka techninių reikalavimų, konkurso tematikos.  

18. Dalyvavimas šioje Akcijoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis sąlygomis. 

Dalyvaujančios ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimų surinkimą dėl vaizdinės medžiagos ir 

dalyvių asmens duomenų (vardo, pavardės, atvaizdo) viešinimo.  

19. Akcijos organizatorius įsipareigoja neviešinti dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės 

informacijos.  

20. Akcijos organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas.  

_______________________ 
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                                                                                                                                Priedas Nr. 1 

DALYVIO ANKETA 

 

Mokinio, autoriaus 

vardas, pavardė  

 

 

Ruošusio mokytojo ar 

specialisto vardas, 

pavardė  

 

 

Pedagogo el. paštas   

Įstaigos pavadinimas, el. 

paštas  

 

Ar Jūs sutinkate su 

visomis Akcijos-konkurso 

nuostatuose nurodytomis 

sąlygomis?  

Įrašykite žodį "SUTINKU"  

 

 

 


