
 Akivaizdu, kad gyvena-

me nedarniame pasaulyje 

– naftos išteklių sekimas, 

klimato kaita, vandens 

išteklių mažėjimas, maisto 

stygius ir galų gale finansi-

nių rinkų nestabilumas –

simptomus jaučiame visi. 

Globali aplinka  teikia ne tik 

galimybes dalytis, bet ir 

pajusti problemas ir jų 

pasekmes savo aplinkoje.  

 Atsakingas,  tausojan-

tis arba, kaip mėgstama 

sakyti, ekologiškas  gyveni-

mo būdas tampa vis popu-

liaresnis.  Šiandienos infor-

macijos sraute rasite be 

galo daug patarimų, kaip 

gyventi aplinkai draugiškai.  

Bet kiek iš mūsų taip gyve-

na?  Pokyčių galime tikėtis 

tik tada, kai dauguma mū-

sų rinksis iš tiesų aplinkai 

palankų gyvenimo būdą. 

Tam kartais gali tekti  pasi-

stengti, atsisakyti senų 

įpročių, sukurti naujus. Šis  

projektas skirtas  visiems, 

kurie nori keistis.  

Pradėkime nuo itin papras-

tos srities - atliekų rūšiavi-

mo.   

 Atliekas turime rūšiuo-

ti, nes tai – ištekliai. Tinka-

mai surūšiuotas atliekas 

panaudojame kaip antrines 

žaliavas.  Kol kas Lietuvoje 

didžioji dalis atliekų keliau-

ja į sąvartynus.  

 Atliekos yra  viena iš 

pagrindinių šio projekto 

temų, todėl kituose infor-

maciniuose biuleteniuose 

pateiksime daugiau infor-

macijos apie  besikeičian-

čią ir tobulėjančią atliekų 

tvarkymo sistemą  Vilniaus 

ir Alytaus regionuose, atlie-

kų tvarkymo centrus.   

 Štai pavyzdys apie 

elektroninės įrangos atlie-

kas:  1 milijone mobiliųjų 

telefonų atliekų yra 250 kg 

sidabro, 24 kg aukso, 9 kg 

paladžio ir 9 t vario.*  Ar 

manote išmesti mobilųjį 

telefoną tiesiog į šiukšlių 

dėžę?  Kasmet pasaulyje 

pakeičiama naujais apie 

105 milijonai mobiliųjų 

telefonų.  O ar žinote, kad 

sidabras yra retesnis meta-

las nei auksas, nes jis pla-

čiai naudojamas gamyboje? 

Pasaulyje telikę po 4,67 g 

sidabro kiekvienam gyven-

tojui. 

 Kita, itin aktuali sritis - 

mūsų pirkiniai.  Pirkdami 

tris produktus už dviejų 

kainą, pagalvokime, ar 

daugiau yra iš tiesų – ge-

riau?  80 proc. produktų, 

kuriuos įsigyjame, tampa 

atliekomis nepraėjus nė 

šešiems mėnesiams.  Pirki-

me tik reikalingiausius 

produktus, sutaupydami 

tiek pinigus, tiek vietą 

šiukšlinėje, tiek atliekų 

tvarkymo išlaidas.   

    

*Šaltinis:  Dealing with Europe's growing 

mountain of electrical waste.  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/

story_page/064-76928-176-06-26-911-

20100625STO76808-2010-25-06-2010/

default_en.htm  
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TAUSOK, KEISKIS, KEISK PASAULĮ!  

APIE PROJEKTĄ 

 Projektas „Pietų ir 

pietryčių Lietuvos gyventojų 

informavimas ir švietimas 

apie aplinkai palankų gyve-

nimo būdą― bus vykdomas 

nuo 2010 — 2012 metais. 

 Projektas finansuoja-

mas Europos regioninės 

plėtros fondo ir partnerių 

lėšomis.  Projekto biudže-

tas - 375247,33 Lt, iš kurių 

300247,33 Lt - ES fondo 

lėšos.   

 Projekto tikslas - pietų ir 

pietryčių Lietuvos gyventojų 

informavimo ir švietimo 

aplinkosaugos klausimais 

gerinimas, visuomenės 

tausojančios elgsenos ir 

aplinkai palankaus gyveni-

mo būdo skatinimas.  Pro-

jekte numatytos įvairios  

veiklos: televizijos ir radijo 

laidos, apklausos, spektak-

liai, akcijos ir konkursai. 

Jomis projekto įgyvendini-

mo komanda tikisi paska-

tinti visuomenę tausoti 

aplinką ir keisti savo kas-

dieninius įpročius taip,  kad 

jie padėtų taupyti savo ir 

gamtos išteklius.  
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