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INFORMACINIS BIULETENIS
BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „PIETŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS
GYVENTOJŲ INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS APIE APLINKAI PALANKŲ
GYVENIMO BŪDĄ“
Š. m. lapkričio 30 d. baigiamas
įgyvendinti du metus trukęs projektas
„Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų
informavimas ir švietimas apie aplinkai
palankų gyvenimo būdą“, kurio tikslas gerinti Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų
informavimą ir švietimą aplinkosaugos
klausimais, skatinti visuomenės
tausojančią elgseną ir aplinkai palankų
gyvenimo būdą.
Projektą įgyvendino VšĮ Aplinkosaugos
valdymo ir technologijų centras kartu su
projekto partneriais — UAB „Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centru“, UAB
„VAATC“, Alytaus ir
Vilniaus miestų
savivaldybių administracijomis. Projektas
finansuotas ES ir projekto partnerių
lėšomis: ES finansavimas - 300.247,33
Lt, pareiškėjo ir partnerių lėšos —
75.000,00Lt.
Alytaus regione projektas buvo
įgyvendinamas 7 savivaldybėse: Alytaus
miesto, Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Prienų
rajonų bei Birštono ir Druskininkų
savivaldybėse.
Per dvejus įgyvendinimo metus vykdyta
nemažai visuomenės aplinkosauginiam
informavimui ir švietimui skirtų veiklų.
2010 m. gruodžio – 2011 m. vasario
mėnesiais atlikta Vilniaus ir Alytaus
regionų gyventojų reprezentatyvi
apklausa, kurios metu savo nuomonę
apie aplinkai palankų gyvenimo būdą
išsakė 1525 asmenys (Vykdytojas UAB
„RAIT“).
Išleisti 8 informaciniai elektroniniai
biuleteniai, kurie patalpinti Alytaus

regiono savivaldybių internetinėse
svetainėse ir išsiųsti elektroniniu paštu
A l y t a u s r eg i o n o s a v iv a l d y b ė m s ,
seniūnijoms ir kitoms įmonėms bei
organizacijoms pagal sąrašą (viso – 642
adresatai).
2011 m. kovo – gegužės mėnesiais

regiono mokyklose organizuoti fotografijos
ir maišelio konkursai vyresnių klasių
moksleiviams. Moksleivių darbai
eksponuoti kilnojamoje parodoje, kuri veikė
Alytaus miesto, vėliau Lazdijų rajono
savivaldybėse.
Apie šį konkursą buvo informuojama
projekto partnerių ir regiono savivaldybių
internetinėse svetainėse, straipsniuose
dienraštyje „Alytaus naujienos“, Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos radijo
rubrikoje „Ryto garsai“. Įgyvendinant šią
veiklą, informuota daugiau kaip 265863
Lietuvos gyventojai.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo akcija (2011 m. kovo – birželio
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mėn.) organizuota 7-ų Alytaus regiono savivaldybių
teritorijoje. Akcija buvo vykdoma eksploatuojamose
stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse: Alovės

g. 6, Alytuje; Takniškių km., Alytaus rajone; Pramonės
g. 3, Prienuose; Gėlyno g. 12, Lazdijuose; Geležinkelio
g. 65, Varėnoje; Gardino g. 100, Druskininkuose.
Akcijos baigiamąjame renginyje, vykusiame Alytaus
miesto savivaldybėje, apdovanoti burtų kelių nustatyti
laimėtojai. Apie akciją buvo informuojama specialiame
Baltijos TV reportaže, 2-se Lietuvos nacionalinio radijo
rubrikose „Ryto garsai“, taip pat skelbta projekto
partnerių bei Alytaus regiono savivaldybių
internetinėse svetainėse. 3 informaciniai pranešimai
šia tema publikuoti dienraštyje „Alytaus naujienos“.
Paskaičiuota, kad veiklos metu informuota apie
360588 Lietuvos gyventojai.
Projekto metu Alytaus regioninė televizija sukūrė ir
transliavo 4 laidas apie Alytaus regiono
aplinkosaugines aktualijas: aplinkai palankų gyvenimo
būdą, atliekų rūšiavimą ir tvarkymą, Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sistemą. Laidose dalyvavo UAB
„ARATC“ ir Alytaus miesto savivaldybės atstovai,
atliekų tvarkymo konsultantai. Šių laidų žiūrovų
skaičius – apie 194000.
2012 vasario — gegužės mėn. Alytaus regiono
mokyklose organizuotas 21 interaktyvus užsiėmimas.
Užsiėmimų metu moksleiviai buvo supažindinti su
aplinkai palankaus vartojimo principais bei gavo šio
projekto metu pagamintas atliekų rūšiavimo
atmintines.
2012 m. kovo – gegužės mėn. organizuota maišelių
mainų akcija, kurios tikslas - atkreipti pirkėjų dėmesį į

vartojimo mažinimą, tuo pačiu saugant gamtos
išteklius bei mažinant taršą atliekomis. Akcijos metu
Alytaus
regione išdalinta 916 vnt. medžiaginių
maišelių.
Renginiuose gyventojus aktualiais
aplinkosaugos klausimais konsultavo UAB „ARATC“,
regiono savivaldybių ir VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir
technologijų centro specialistai, buvo dalijama
informacinė medžiaga apie aplinkai palankų gyvenimo
būdą, atliekų rūšiavimą ir tvarkymą.
2012 m. rugsėjo – lapkričio mėn.,
bendradarbiaujant su profesionaliais „Teatriuko“
teatro aktoriais organizuota originali visuomenės
švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais
priemonė – interaktyvūs aplinkai draugiški spektakliai
jaunesnių klasių moksleiviams, kurių metu žaisminga
forma, įtraukiant į veiksmą žiūrovus, atskleidžiami
tausojančio vartojimo, atliekų vengimo, rūšiavimo ir
atsakingo tvarkymo principai. Šiuose renginiuose
Alytaus regione dalyvavo
1532 pradinių klasių
moksleiviai.
Siekiant sužinoti visuomenės nuomonę aplinkai
palankaus gyvenimo būdo klausimais, 2012 m. spalio
— lapkričio mėn. vykdoma gyventojų elektroninė
apklausa. Klausimyną, kuris patalpintas projekto
vykdytojo, partnerių ir regiono savivaldybių
internetinėse svetainėse, sudaro 10 klausimų aplinkai
palankaus gyvenimo būdo tema. Apklausų tikslas – ne
tik sužinoti gyventojų elgsenos įpročius, bet ir atkreipti
visuomenės dėmesį į svarbius aplinkos išsaugojimo
aspektus.
Projekto tęstinumas.
Pasibaigus projektui, projekto partneriai užtikrins
tolimesnį projekto veiklų tęstinumą ir projekto
rezultatų naudojimą – internetinėse svetainėse bus
talpinama projekto informacinė medžiaga, daugelį
sėkmingai bei efektyviai įgyvendintų priemonių bus
siūloma įtraukti į savivaldybių visuomenės
informavimo ir aplinkosauginio švietimo veiklas.
Tikėtina, kad pradėjus sėkmingai bendradarbiauti su
žiniasklaida, bus galima ir toliau planingai teikti
informaciją apie atliekų sektoriuje vykstančius
pokyčius bei informuoti visuomenę apie aplinkai
palankų gyvenimo būdą.
Projektas finansuojamas ES ir projekto partnerių lėšomis.

