
Rugsėjo 15 d. akcija Lietuvoje

SUTVARKYK -> SUŽINOK -> PABENDRAUK 

Įmonėms, bendruomenėms, mokykloms, organizacijoms
Kam skirta

Nacionalinių ir regioninių parkų objektai (poilsiavietės, takeliai, suoliukai, pavėsinės)  
bei juose esantys vandens telkiniai (upės, ežerai, Baltijos jūros pakrantė)

Kas bus tvarkoma

Koks dienos planas

  9:30  Dalyviai renkasi parkų aikštelėse 
10:00  Trumpa informacija apie parką,  tvarkomas vietas ir talkos eigą 
10:20  Kelionė į tvarkomas teritorijas ir tvarkymas 
12:20  Edukacinės veiklos (susitikimai su gamtininkais, ornitologais, gamtos fotografais, kt.) 
13:00  Bendras aplinkai draugiškas piknikas 
14:00  Papildomos pažintinės veiklos visiems norintiems 

Užsiregistravote į renginį ir sutvarkėte parko infrastruktūros objektą?  
Tegu tai būna pastebėta – kiekviena organizacija sutvarkytą objektą galės pažymėti
lentele su savo logotipu. 

Kas po to

Turite klausimų? Kreipkitės!

projektai@mesdarom.lt  +370 631 79679 

Prisijunk prie didžiausios  
pilietinės iniciatyvos žmonijos istorijoje

www.worldcleanupday.org



Papildomos iniciatyvos

AKTYVUOKIS 
Judriosios veiklos siekiantiems

aktyviai praleisti laiką ir prisidėti
prie aplinkos švarinimo. 

Orientacinės varžybos, estafetės, plugging’as (bėgimas
renkant šiukšles), baidarių žygiai, kurių metu tvarkoma
aplinka ir perduodama ekologinio sąmoningumo žinutė 

Turite klausimų? Kreipkitės!

projektai@mesdarom.lt  +370 631 79679 

PATIRK 

Veiklos drąsiems, kūrybingiems,
iniciatyviems žmonėms, norintiems

savaitę iki rugsėjo 15-os dienos prisidėti
prie programos, skatinančios atkreipti

dėmesį į atliekų problemas,
įgyvendinimo. 

Eksperimentas: jo metu žmonės porą pasirinktų savaitės
dienų nešiosis visas savo suvartotų produktų pakuotes,
atliekas. Šis eksperimentas bus nuolat fiksuojamas ir
filmuojamas. 

PAŽINK

Aktyvūs edukaciniai
užsiėmimai aplinkosaugos

tema. 

Piliakalnių aplankymas ir jų tvarkymas, ekskursijos į atliekų
deginimo, rūšiavimo gamyklas ir sąvartynus, grafičių
valymas, daugkartinių maišelių siuvimas, akcija drabužių
išmetimo mažinimui „skudurų balius”, atvira laboratorija
(vandens mėginių tyrimo stebėjimas). 

 
Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos kviečia jungtis pavienius asmenis ar bičiulių grupeles  

Instaliacijos gamyba: iš surinktų atliekų bus kuriama
instaliacija skirta atkreipti visuomenės dėmesį į perteklinį
pakuočių vartojimą. 

Parduotuvių šturmas: nusipirkę produktus pirkėjai jų
pakuotes palieka prekybos vietoje, taip atkreipdami dėmesį
į perteklinį pakuočių vartojimą ir su tuo susijusias
problemas. 

Prisijunk prie didžiausios  
pilietinės iniciatyvos žmonijos istorijoje

www.worldcleanupday.org



 Kas tai?

Turite klausimų? Kreipkitės!

projektai@mesdarom.lt  +370 631 79679 

„World Cleanup Day“ - didžiausia pilietinė akcija žmonijos istorijoje, kurioje net 5 proc.
mūsų planetos gyventojų susitelks aktyviai veikti ir spręsti mus supančias aplinkosaugines

problemas. 

Esate socialiai atsakingi? Tuomet rugsėjo 15 d. prisijunkite prie nacionalinių bei regioninių
parkų tvarkymo ir jų infrastruktūros atnaujinimo, inicijuokite edukacinius užsiėmimus bei

dalyvaukite drąsiuose eksperimentuose.  

Ši akcija skirta ne tik gražinti aplinką, gerai praleisti laiką gamtoje, sustiprinti tarpusavio
ryšius, komandinę dvasią, bet ir skatinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą.  

Pasaulinės akcijos metu, visose šalyse vykstančios veiklos bus transliuojamos pasauliniais
komunikacijos kanalais, tokiais kaip BBC, National Geographic, Microsoft medija.  

Tai puiki proga įprasminti Lietuvos šimtmečio minėjimą kuriant Lietuvos kaip švarios ir
darnios šalies įvaizdį.  

Junkitės prie 5 proc. mūsų planetos gyventojų, tapkite socialiniais inovatoriais ir
paverskite Žemę geresne vieta gyventi! 

Organizatoriai Lietuvoje
Pasauliniai partneriai

Prisijunk prie didžiausios  
pilietinės iniciatyvos žmonijos istorijoje

www.worldcleanupday.org

ir daugelis kitų


