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Projekto kūrimo etapai:

KODĖL MES IŠSIRINKOME ŠĮ PROJEKTĄ?

Nes Naujojoje Vilnioje daug nekultūringų ir šiukšlinančių žmonių, mūsų 

rajone nesmagu vaikščioti gatvėmis. Reikia, kad žmonės mestų šiukšles į 

šiukšliadėžes, mažiau naudotų įpakavimo priemonių, kai tai nėra būtina. 

Mes patys turėtume elgtis taip pat, pakelti numestą šiukšlę, rodyti pavyzdį 

bendraamžiams ir paskatinti nebešiukšlinti.



Mūsų projekto tikslas, kad Naujojoje Vilnioje būtų mažiau šiukšlių.

Projekto planas stengtis kuo mažiau šiukšlinti, patys pakelsim numestą 

šiukšlę, rūšiuosim, skatinsim rūšiuoti kitus, rinkti informacija apie 

gyvenimą be atliekų, paruošti lankstinuką, plakatą „Kaip gyventi be 

atliekų“, sukurti gerą reklamą savo projektui, fiksuoti projekto eigą, 

paruošti pristatymą ir jį pateikti bendruomenei.



 PASIŪLYMAI PROJEKTUI:

Informacinis lankstinukas arba
plakatas apie gyvenimą be atliekų.

Pirkinių krepšys iš atitarnavusių rūbų
ar kitokių tekstilės dirbinių.

Šiukšlių tvarkymo savo artimoje
aplinkoje (savo kieme, artimiausioje
žaidimo aikštelėje ar skvere) akcija.



Lina pasiuvo
pirkinių krepšelį iš
nenaudojamų senų
marškinėlių, jeigu

taip darytų
kiekvienas iš

mūsų, tada tikrai
būtų mažiau

plastmasės
atliekų.



Mūsų klasės
draugai irgi

prisideda prie šio
projekto, renka

šiukšles ir
užfiksuoja tai



Mums visiems yra

svarbi aplinka, mes

patys turim ją

saugoti



Visiems nepatinka, kai 
ateiname į parką, o 

ten labai daug šiukšlių, 
mes tesiog tingim jas
pakelti, nors jeigu jas

pakeltume ir
išmestume į 

šiukšliedėžę, nieko
blogo neatsitiktų



Mes skatiname žmones nešiukšlinti ne tik 

plakatais, bet ir kūriniais



Kokios patirties pasisėmėme apie 

ekologiškesnį gyvenimą?

Kol įvairios pasaulio valstybės ieško būdų,

kaip mažinti šiukšlių kiekius ir ką daryti su jau esamomis šiukšlėmis, kiekvienas mūsų galime

imtis esminio dalyko pradėti nuo savęs.

Neteisinga manyti, kad kažkurioje šalyje ši problema yra opesnė, ir dėl to asmeniškai mums

nereikia nieko daryti arba kad nieko vis tiek nepakeisi. Kiekvienas turime prisiimti atsakomybę

už tai, ką išmetame, ką paliekame ateities kartoms ir už visas jau dabar vykstančias pasekmes.

Kur daugiausia būna šiukšlių ir kokių?

Apie 70 % mūsų planetos ploto sudaro vandenynai, ir šiukšlių jūrose galima aptikti beveik 

visur. Jūras teršiančios šiukšlės, ypač plastmasės, kelia grėsmę ne tik mūsų jūrų ir pakrančių 

gerovei, bet ir mūsų ekonomikai bei visuomenei.



Pirmas dalykas, kurio kiekvienas galime imtis, 
mažiau vartoti. Daugelis šiandieniame pasaulyje gaminamų ir perkamų

dalykų mums iš tiesų nereikalingi.

Antra, svarbu suvokti, kad daiktai, kuriuos ketiname išmesti, dažnai gali būti
dar naudojami (perdarant juos ar pakeičiant jų funkciją) arba kam nors

atiduodami, o jei tikrai apsisprendėme išmesti –
savaime suprantama, atsakingai rūšiuojami.



Kuo šis projektas naudingas prie jo 

prisidėjusiems mokiniams?

Supratome, kad rūšiuoti yra labai svarbu, kai 

pamatome šiukšlę, reikia ją būtinai pakelti ir 

išmesti. Pradėjome mąstyti apie šiukšlių poveikį 

aplinkai. Stengėmės sutarti apie tai, kaip 

pamažinti šiukšlių Naujojoje Vilnioje. Beveik 

visi įvairiai prisidėjome prie šio projekto.


