PROJEKTUKO APSVARSTYMAS – APRAŠAS
Panevėžio rajonas
SAVIVALDYBĖ:
Paliūniškio pagrindinė mokykla
ŠVIETIMO ĮSTAIGA:
„Gyvenk švariau“
PROJEKTUKO PAVADINIMAS:
I DALIS. KĄ NUVEIKĖME? KOKĮ KELIĄ NUĖJOME NUO IDĖJOS IKI REZULTATŲ?
Problema
„Gyvenk švariau“. Toks mūsų projekto šūkis. Pasirinkome aplinkos tvarkymo problemą. Išskyrėme
kelias kryptis. Mažai žmonių Paliūniškio kaime rūšiuoja atliekas, todėl jas tiesiog išmeta į aplinką ir
ją teršia. Šio projekto tikslas išmokti saugoti mus supančią aplinką.
Paliūniškio kaimas ir mokykla yra 12 kilometrų nuo Panevėžio miesto, šalia Žaliosios girios. Daug
žmonių atvažiuodami iš miesto šiukšlina mišką, dvi įrengtas poilsiavietes bei vietą prie Lėvens upės,
kurioje poilsiautojai maudosi. Nors šalia stovi konteineriai, jie visada būna pilni, o aplink daug
šiukšlių, kurių niekas neišveža. Į Žaliąją girią žmonės atveža ir išmeta daug senų automobilių
padangų.
Kaimo žmonės turi nuolat gyventi netvarkingoje aplinkoje ir vaikščioti po prišiukšlintą mišką,
kuriame daug laiko praleidžia uogaudami, grybaudami, poilsiaudami.
Lėvens upėje prie kaimo yra graži sala, kuri seniau buvo žmonių susibūrimų ir pasilinksminimo
vieta. Dabar ji apaugusi krūmais ir aukšta žole.
Žingsniai:
Ekskursijos į antrinių žaliavų rūšiavimo įmones: UAB „Panevėžio specialusis
autotransportas“, UAB „Antraža“.
Pradėdami vykdyti projektą „Gyvenk švariau“, nusprendėme išsiaiškinti, kaip rūšiuojamos antrinės
žaliavos. Tuo tikslu lankėmės UAB ,,Panevėžio specialusis autotransportas“. Čia mus priėmęs
aplinkosaugos inžinierius papasakojo, kad įmonė valo miesto kelius ir surenka iš gyventojų antrines
žaliavas bei jas rūšiuoja. Ji aptarnauja ir rajono gyventojus. Daug kam kilo klausimas, kam rūšiuoti,
jei po to vėl visas turinys supilamas į vieną šiukšliavežę? Pasirodo, mašinoje yra 3 skyriai, į kuriuos
ir supilamos skirtingos antrinės žaliavos. Teritorijoje matėme tonas lauke sukrautų plastiko,
popieriaus pakuočių. Įmonė turi ir kompiuterizuotą rūšiavimo liniją. Matėme, kaip ji veikia. Antrinės
žaliavos parduodamos užsienio valstybėms. Tai labai paklausi eksporto prekė. Tuo labiau, kad
valstybė skatina antrinių žaliavų išvežimą ir ją dotuoja. Pastaraisiais metais išpopuliarėjo mieste
žalieji konteineriai, į kuriuos gyventojai krauna lapus, medžių šakas ir kitą žaliąją masę.
Įmonė per metus surenka 200 tonų popieriaus, 400 tonų laikraščių, 100 tonų stiklo, 15 tonų metalinės
pakuotės, 6 tonas žaliosios masės.
Lankėmės ir UAB „Antraža“, kuri aptarnauja Panevėžio miestą ir turi kelias antrinių žaliavų
rūšiavimo linijas. Dalis rūšiavimo darbų atliekama rankomis. Matėme padangų, stiklo kalnus. Šios
žaliavos arba parduodamos Lietuvoje, arba išvežamos į užsienį.
Šios ekskursijos metu supratome, kad rūšiuoti antrines žaliavas verta, nes jos yra perdirbamos ir taip
saugoma gamta. Taip pat sužinojome, kaip rūšiuoti metalinę, plastiko tarą, popierių. Savo žinias
pritaikėme vesdami pamokėles pradinukams bei rūšiuodami žaliavas savo namuose.
Interviu
Interviu su UAB ,,Panevėžio specialusis autotransportas“ aplinkosaugos specialistu Vidmantu
Sargaudu. Taip pat bendravome su Panevėžio rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos

specialiste Sigita Biveiniene. Norėjome išsiaiškinti, kodėl kaimo gyventojams nesiūloma rūšiuoti
atliekas į skirtingų spalvų maišus. Supratome, kad privačiai pelno siekiančiai įmonei tai neapsimoka,
o savivaldybė tokiai paslaugai užsakyti neturi finansiniu galimybių.
Interviu pristatėme kūrybinių laboratorijų metu.
Pamokėlės pradinių klasių mokiniams
Viena didžiausių problemų yra tai, kad žmonės dar neišmoko rūšiuoti antrinių žaliavų. Todėl labai
svarbu to mokytis nuo mažens. 10 klasės mokiniai nusprendė vesti pamokėles pradinukams. Kad
mažieji draugai geriau įsidėmėtų, į kokius konteinerius reikia mesti antrines žaliavas, apsirengė
skirtingų spalvų apsiaustais, ant kurių buvo užrašai „Stiklas“, „Plastikas“, „Popierius“. Pamokėlę
pradėjo teatralizuotai: į klasę įbėgo neklaužada mokinys, kuris primėtė po klasę šiukšlių ir labai
negražiai elgėsi. Čia pasirodė dešimtokai, sudrausmino piktadarį ir paaiškino, kaip reikia rūšiuoti
antrines žaliavas.
Pradinukams papasakojome apie išvyką į „Panevėžio specialųjį autotransportą“, kuris surenka
atliekas iš mūsų namų. Parodėme nuotraukas, kaip atrodo sukrautos tonos jau surūšiuotų antrinių
žaliavų, kaip dirba rūšiavimo linijos. Mokiniai diskutavo, atsakinėjo į mūsų klausimus, mokėsi,
kokias šiukšles reikia mesti į geltonus, mėlynus, žalius konteinerius. Po to jiems parodėme
kompiuterinį žaidimą „Šiukšlių surinkimas“. Surengėme konkursą. Daugiausia surinkę taškų ir
greičiausiai surūšiavę atliekas apdovanoti saldžiais prizais. Šios pamokėlės priešmokyklinio ugdymo
grupei ir 1–4 klasių mokiniams padėjo suprasti, kad rūšiuoti antrines žaliavas būtina.
Madų šou iš antrinių žaliavų
Kovo 20-ąją minime pasaulinę Žemės dieną. Visą mėnesį mokykloje vyko renginiai, skirti šiai datai.
Vienas iš jų – „Madų šou“. Renginio tikslas – parodyti, kad antrines žaliavas reikia mokėti rūšiuoti,
bet iš jų galima sukurti gražių darbų. Šio renginio idėja sukėlė mokinių susidomėjimą. Kiekviena
klasė turėjo paruošti po kelis modelius iš antrinių žaliavų ir juos pristatyti. Kūrybinis darbas vyko
visą savaitę. Jis sukėlė daug diskusijų, ginčų, gerų emocijų, sveikos konkurencijos. Vieni mokiniai
modelius kūrė patys namuose, kiti pasiskirstė poromis arba grupelėmis ir pristatė bendrą darbą.
„Madų šou“ pademonstruota 16 drabužių kolekcija. Drabužiams gaminti mokiniai naudojo antrines
žaliavas iš plastiko, popieriaus, metalo. Visi kūrybiniai darbai buvo išradingai pristatyti publikai.
Originalumu išsiskyrė 7 klasės modelių apranga. Tai robotas, pagamintas iš kartoninių dėžių,
papuoštas kompaktiniais diskais, „Ledinė ledi“, kurios suknelėje spindėjo iš skardinių padarytos
gėlės, baltais žiedais iš kiaušinių dėklų padabintas jaunosios drabužis. Visus sužavėjo originalios
mergaičių suknelės, pasiūtos iš šiukšlių maišų, maistinės plėvelės, polietileno, kompaktinių diskų.
Prie jų priderinti aksesuarai: rankinės, fantastiškos skrybėlaitės, sagės. Vaikinai iš popieriaus
demonstravo ,,Mumijas“, iš celofano sportinę aprangą.
Mokiniai džiaugėsi, sugebėję patys sau įrodyti, kad gali nereikalingus daiktus paversti gražiais
kūriniais. O gražios idėjos įgyvendinimui susibūrusios grupelės mokėsi bendradarbiauti ir padėti
vieni kitiems.
Elektroninių atliekų surinkimas
Įsitraukėme į projektą „Mes rūšiuojame“. Padarėme informacinį lankstinuką apie vykdomą
elektroninių atliekų surinkimą. Lankstinuką mokiniai išnešiojo kaimo gyventojams.
Dalyvaudami projekte „Mes rūšiuojame“ mokiniai su kaimo bendruomene surinko 1 925 kg
elektronikos atliekų.
Akcija ,,Darom 2013“
Gyventi švarioje aplinkoje visada maloniau. Mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje „Darom 2013“.
Tai aplinkosauginio projekto „Gyvenk švariau“ dalis. Bendradarbiaudami su Panevėžio miškų
urėdija, Karsakiškio girininkijos vyriausiuoju miškininku Gintaru Raškausku 9–10 klasių mokiniai
rinko šiukšles Žaliojoje girioje, 4–5 klasių mokiniai kartu su Pyvesos girininkijos girininku
Valentinu Sarapu tvarkė miško pakeles, 8 klasės mokiniai rinko šiukšles ir tvarkė aplinką Žaliojoje
girioje, Žydų žudynių vietoje, 6–7 klasių mokiniai tvarkė Lėvens upės pakrantę ir Paliūniškio kaimo
pakeles. Pradinių klasių mokiniai švarino aplinką prie mokyklos.

Mokiniai surinko daug šiukšlių maišų ir vis piktinosi, kokių netvarkingų ir abejingų pasitaiko
žmonių.
Tikimės, kad tvarkydami aplinką mokiniai patys jos niekada neterš.
Akcija ,,Padangos“
Kasmet mokiniai pavasarį dalyvauja akcijoje „Darom“, kurios metu tvarko aplinką. Pernai rinkdami
šiukšles Žaliosios girios pakelėse matėme daug numestų padangų. Ypač jų daug miško pradžioje. Juk
patogu, nereikia vežti į miestą, atbildėjai prie miško, kur niekas nemato, numetei ir atsikratei
nereikalingu daiktu.
Nesvarbu, kad terši gamtą, kad guma nepūna....
Todėl šiemet su mokiniais nusprendėme savame kaime apsikuopti ir bent jau iš pamiškės surinkti
negerų „dėdžių“ paliktas padangas. Ir kokių tik jų neradome. Ir didelių traktoriaus, ir mažų
motociklų, o daugiausia – automobilių. Plušo mokiniai, prakaitavo pusę dienos, bet liko patenkinti
rezultatu – 27 juodąsias išvilko į dienos šviesą ir sudėjo į krūvą.
Netikėtai mums patiems, padarėme dar vieną atradimą, kaip apsaugoti mišką ir pakeles nuo šių
stambių atliekų. Tvarkydami Lėvens upės pakrantę kelias rastas padangas mokiniai padėjo prie kelio,
aikštelėje, kaimo vidury. Ir po savaitgalio įvyko stebuklas – padangų krūva išaugo 100 kartų.
Gal rūpestingi kaimo gyventojai pamanė, kad taip bus paprasčiau nei vežti į mišką?
Ir vėl laukėme stebuklo, kas jas išveš? Teko prašyti „Švaros komandos“. Paskambinus 8 kartus,
įmonė mums pagelbėjo ir išvežė padangas. Sunkiausia buvo – rasti kantrybės.
Partneriai
Karsakiškio seniūnija – pagalba išvežant šiukšles.
Paliūniškio kaimo bendruomenės taryba – pagalba tvarkant kaimo aplinką.
Paliūniškio kaimo seniūnaitis – konsultacija dėl medelių sodinimo prie Lėvens upės.
Panevėžio miškų urėdijos Pyvesos ir Karsakiškio girininkijos – pagalba tvarkant Žaliosios girios
pakeles, išvežant surinktas šiukšles, sodinant medelius.
Panevėžio rajono savivaldybė – pagalba aplinkos apsaugos, antrinių žaliavų rūšiavimo klausimais.
Konsultavomės su aplinkos apsaugos specialiste Sigita Biveiniene.
Panevėžio autotransporto įmonė – informacija ir konsultavimas apie antrinių žaliavų rūšiavimą,
(ekskursija, interviu), metodinė medžiaga.
UAB „Antraža“ – informacija ir konsultavimas apie antrinių žaliavų rūšiavimą, ekskursija.
Įmonė „Švaros komanda“ – šiukšlių, padangų išvežimas.
Projektuko organizuotoms veikloms būdingas masiškumas. Visi mokyklos mokiniai dalyvavo
tvarkant aplinką, „Madų šou“.
Rezultatai:
Sutvarkytos Paliūniškio kaimo ir Žaliosios girios pakelės, Lėvens upės pakrantė.
Pasodinti medeliai.
Surinktos padangos.
Parengta metodinė medžiaga pamokoms apie antrinių žaliavų rūšiavimą.
Mokiniai su kaimo bendruomene surinko 1 925 kg elektronikos atliekų.
Pradėdami vykdyti projektą, tikėjomės didesnį dėmesį skirti antrinių žaliavų rūšiavimo problemai
spręsti kaime. Bet susidūrėme su nesuinteresuotu į tai požiūriu tiek įmonių, atsakingų už atliekų
išvežimą, tiek valdininkų. Net 3 spalvų šiukšlių maišų negavome švietimo tikslais padalinti kaimo
gyventojams. Supratome: su tokiu požiūriu į darbą pagal įsipareigojimus Europos Sąjungai Lietuva
2013 m. neperdirbs 50 proc. atliekų.
Visų žmonių mes neišmokėme rūšiuoti, bet manome, kad ir pavienės akcijos („Darom 2013“,
„Padangos“, elektroninių atliekų surinkimas) auklėja tiek jaunus žmones, tiek vyresnę kaimo
bendruomenę. Mokiniai rinkdami šiukšles piktinosi, kad teršiama gamta. Suaugę kaimo gyventojai,
matydami mokinius, sunkiai tempiančius iš miško padangas, dėkojo ir gyrė. Džiaugėsi žmonės ir kad
galėjo atsikratyti nereikalingų elektronikos prietaisų – šaldytuvų, televizorių, skalbimo mašinų,
kuriuos mokiniai paimdavo iš namų. Mokiniai buvo patenkinti ir dešimtokų vestomis pamokėlėmis,

ir madų demonstravimu.
Įgyvendindami projektuką pamatėme dar vieną opią kaimo problemą: kur dėti didelio gabarito
antrines žaliavas. Tvarkydami kaimo pakeles, mokiniai sudėjo į vieną vietą šiukšlių maišus, kurie
turėjo būti išvežti. Po kelių dienų ta vieta tapo sąvartynu. Gyventojai, tikėdamiesi, kad kas nors išveš,
sutempė nereikalingus net baldus. Ar tai nevalyvus žmonių požiūris į aplinką, ar neorganizuotas
atsakingų įmonių darbas, lieka atvira diskusija. O gal tai idėja naujam projektui.
Liko neįgyvendintų uždavinių. Per Lėvens upę šią vasarą tiesiamas kelias ir tiltas pėstiesiems,
kadangi per esamą tiltą važiuoja daug krovininių mašinų ir mokiniams yra nesaugu eiti į mokyklą.
Kai bus pabaigti tvarkymo darbai, rudenį planuojame abipus kelio pasodinti medelių, kurie ateityje
papuoš mūsų kaimo erdves.
Vykdant veiklas, trūko projektui skirtų užsisakytų priemonių. Konkursams, viktorinoms –
skatinamųjų prizų, tvarkant aplinką, šiukšlių maišų ir darbinių pirštinių. Dėkingi partneriams, kurie
mums padėjo.
Viešinimas
Projektuko veiklos (informacija, vaizdinė medžiaga) yra skelbiamos mokyklos internetinėje
svetainėje www.paliūniškis.panevėžys.lm.lt.
Apie nuveiktus darbus kūrybinėse laboratorijose kiekvieną mėnesį pasakojome ir dalijomės patirtimi
su kitomis Panevėžio rajono mokyklų komandomis.
Dalyvavome Panevėžio radijo stoties „Pulsas“ laidoje, kurioje pasakojome apie projekto vykdymą.
Projektą pristatėme mokyklos bendruomenei.
Parengėme stendą mokykloje apie vykdomas projektuko „Gyvenk švariau“ veiklas.
II DALIS. AR MUMS TAI SVARBU? KODĖL?
Mūsų patirtys:
Ekskursijų metu susipažinome, kaip rūšiuojamos antrinės žaliavos.
Vesdami pamokėles pradinių klasių mokiniams apie antrinių žaliavų rūšiavimą, buvome tikrais
mokytojais. Ir tai mums patiko.
Nauja ir įdomi buvo mūsų patirtis rengiantis radijo laidai.
Komandinis darbas padėjo įgyvendinti idėjas ir atstovauti mokyklai.
Išmokome vaizdžiai pateikti savo projekto veiklą. Kūrybinėse laboratorijose pristatydami nuveiktus
darbus, demonstravome skaidres, rodėme trumpus pačių sukurtus filmukus apie įgyvendintas veiklas:
„Madų šou“, „Netvarka“, „Akcija „Padangos“, arba kas užauga nelaistomas?“
Buvome nustebinti mokinių kūrybiškumu, parodytu rengiant Madų šou iš antrinių žaliavų.
Mes džiaugiamės, matydami, kad Paliūniškio kaimas ir Žalioji giria nors trumpam tapo švaresnė, o
kaimo gyventojų ūkiniai pastatai erdvesni nuo elektroninių atliekų.
Mes tapome pilietiškesni, atsakingesni, kūrybingesni, patyrėme teigiamų emocijų.
III DALIS. KĄ VEIKSIME TOLIAU?
Projekto metu įgyta vertinga patirtis. Kitais metais tęsime akcijas. Manome, tik nuolatinė veikla gali
pakeisti žmogaus įgūdžius gyventi švariau. Mokykloje vykdysime veiklas, skatinančias rūšiuoti
šiukšles. Tam esame užsisakę specialių šiukšliadėžių, bet dar jų negavome. Jos padėtų vaizdžiai
ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. Metodinę medžiagą rekomenduosime pasinaudoti mokytojams
per pamokas kalbant apie aplinkosaugą.
Mes tikimės, kad paviešinus projektą, kiti pasisems idėjų ir jas pritaikys savo gyvenamojoje
aplinkoje.
MŪSŲ PROJEKTUKO RECEPTAS (sau ir kitiems). Ši informacija skirta viešumai.

Mūsų projektuko „Gyvenk švariau“ schema
Dalyvaudami projekte ,,Kuriame Respubliką“, pasirinkome aplinkos tvarkymo problemą. „Gyvenk
švariau“ – toks mūsų projektuko šūkis, o tikslas – išmokti saugoti mus supančią aplinką. Mažai
žmonių kaime rūšiuoja atliekas, todėl jas tiesiog išmeta į aplinką ir ją teršia. Paliūniškio kaimas ir
mokykla yra 12 kilometrų nuo Panevėžio miesto ir šalia Žaliosios girios. Daug žmonių atvažiuodami
iš miesto poilsiauti, uogauti, šiukšlina mišką, įrengtas poilsiavietes bei vietą prie Lėvens upės,
kurioje poilsiautojai maudosi. Nors šalia stovi konteineriai, jie visada būna pilni, o aplink daug
šiukšlių, kurių niekas neišveža. Į Žaliąją girią žmones atveža ir išmeta daug senų automobilių
padangų.
Pirmiausia mes nusprendėme išsiaiškinti, kaip yra rūšiuojamos antrinės žaliavos. Tuo tikslu
lankėmės UAB „Panevėžio specialusis autotransportas“ ir AB „Antraža“. Įmonės aptarnauja
Panevėžio miestą ir rajoną, turi kelias antrinių žaliavų rūšiavimo linijas. Sužinojome, kaip reikia
rūšiuoti metalinę, plastiko tarą, popierių. Šių ekskursijų metu supratome, kad rūšiuoti antrines
žaliavas verta, nes jos yra perdirbamos ir taip saugoma gamta. Savo žinias pritaikėme vesdami
pamokėles pradinių klasių mokiniams bei rūšiuodami antrines žaliavas savo namuose. Parengėme
metodinę medžiagą pamokoms apie antrinių žaliavų rūšiavimą. Organizavome Madų šou iš antrinių
žaliavų. Renginio tikslas – parodyti, kad antrines žaliavas reikia ne tik mokėti rūšiuoti, bet iš jų
galima sukurti gražių darbų. Pademonstruota 16 drabužių kolekcija. Drabužiams gaminti mokiniai
naudojo antrines žaliavas iš popieriaus, metalo, plastiko. Visi kūrybiniai darbai buvo išradingai
pristatyti publikai. Mokiniai džiaugėsi, sugebėję patys sau įrodyti, kad gali nereikalingus daiktus
paversti gražiais kūriniais. O gražios idėjos įgyvendinimui susibūrusios grupelės mokėsi
bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems.
Dalyvaudami projekte „Mes rūšiuojame“ mokiniai su kaimo bendruomene surinko 1 925 kg
elektroninių atliekų.
Dalyvavome pilietinėje akcijoje „Darom 2013“. Bendradarbiaudami su Panevėžio miškų urėdija,
Karsakiškio ir Pyvesos girininkijomis mokiniai rinko šiukšles Žaliojoje girioje, tvarkė Lėvens upės
pakrantę, Paliūniškio kaimo ir miško pakeles, tvarkė aplinką Žaliojoje girioje žydų žudynių vietoje,
sodino medelius, rinko iš miško padangas.
Mokiniai surinko daug šiukšlių maišų ir vis piktinosi, kokių netvarkingų ir abejingų pasitaiko
žmonių. Tikimės, kad tvarkydami aplinką, mokiniai patys jos niekada neterš.
Visų žmonių mes neišmokėme rūšiuoti, bet manome, kad ir pavienės akcijos („Darom 2013“,
„Padangos“, elektroninių atliekų surinkimas) auklėja tiek jaunus žmones, tiek vyresnę kaimo
bendruomenę. Mokiniai rinkdami šiukšles piktinosi, kad teršiama gamta. Suaugę kaimo gyventojai
matydami mokinius, sunkiai tempiančius iš miško padangas, dėkojo ir gyrė. Džiaugėsi žmonės ir kad
galėjo atsikratyti nereikalingų elektronikos prietaisų (šaldytuvų, televizorių, skalbimo mašinų),
kuriuos mokiniai paimdavo iš namų. Mokiniai buvo patenkinti ir dešimtokų vestomis pamokėlėmis,
ir renginiu „Madų šou iš antrinių žaliavų“.
Tikimės, kad tvarkydami aplinką mokiniai patys jos niekada neterš.

