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Siauliq rajono Svietimo istaigq aplinkosauginio
Svietimo ir ugdymo projektq remimo tvarkos apraSo

1 priedas
(Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2020 m, vasario l8 d.

sprendimo Nr. T-62 redakcija)

(Parai5kos forma)

PARAISKA DEL PROJEKTO ,,RUSIUOK ATSAKINGAI" REMIMO

I. PAREISKEJO DUOMENYS

1. 1. Parei5kdjo
rekvizitai

PareiSkejo pavadinimas Siauliu r. Meskuidiu lopSelis-darZelis

fmones kodas 1 90084s86
Atsiskaitomoj i s4skaita,
banko pavadinimas, banko
kodas

LT9240100442009057 66
Bankas -LuminorBank AB
Banko kodas - 40100

Buveines adresas, paSto

indeksas
Stoties g. 1, Me5kuidiq miestelis, Me5kuidiq
seniDniia. LT -81442 Siauliu raionas

Tel 84r 37 05 46
El. p. adresas m esku i ci ud ar zelis @gmai L c om

1. 2. Atsakingasis
asmuo (istaigos
vadovas)

Pareigos, vardas, pavarde Direktore Sisita UZkuraitiene
Tel 841 37 0s 46
El. p. adresas mesl<ui ci ud arzelis@gmai Lcom

1. 3. Kontaktinis
asmuo (projekto
vadovas)

Vardas, pavarde Reda Skervte
Pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, prieSmokyklinio

usdvmo mokvtoia
Tel 84r 37 05 46

El. p. adresas mesku i ci ud arzelis@gma i l.com

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTA

2.1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTA

Projekto pavadinimas RiiSiuok atsakingai

PraSoma paramos suma 233 Eur

Proj el<to igyvendinimo laikotarpis
Nuo 2020-10-01 iki2020-12-20

2.2. PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto santrauka
Ne dausiau kaip % 41

I sal9 susirinkg darZelinul€i pamatys didZiulg SiukSliq krDv4, Jie aiSkinsis, l<as tai padare, juk
sale visada b[na tvarkinga ir Svari. Pas vaikus netiketai uZsuks Kake Make. Ji pakvies vaikus I

pagalb4: paduos Siuk5liq mai5us, rinks Siuk5les ir mes jas i gautus maiSus. Netrukus sale bus Svari

ir tvarkinga. { svedius atkeliavgs nyk5tukas pastebes, kad Kake Make ir vaikai kaLkqpadare ne taip.

Juk visq Siuk5liq mesti i vien4 mai5q negalima! Tada NykStukas i5pils iS maiSq visas Siuk5les ir
ra5vs vaiku ias sumesti i atitinkamus konteinerius/deZes: stikla- i Lali4, plastikq- i gelto



popieriq - i melyn4, baterijas - ijoms skirt4 kibir4. Smagiai padirbejusius vaikudius Kake Make ir
NykStukas pakvies paLinrel'i filmukus: ,,Kaip rti5iuoti atliekas", ,,SiukSliq rusiavimas. K4 pasake
I(ake Make".

Vaikai atliks tyrim4 ,,Atliekq rDsiavimas namuose", kurio tikslas - suZinoti ,,Nyk5tukq",
,,PeledZiukq" ir ,,Smalsudiq" grupiq tevq nuomong apie atliekq rDSiavim4, antrinijq panaudojimq,
Tyrimo rezultatus vaikai vieni kitiems pristatys rytmetyje ,,Gyvenkime Svariau", o teveliams
lop5elio-darZelio facebook paskyroje ,,MeSkuidiq lop5elis-darZelis". Vaikai su aukletojoms parengs
lankstinukus apie atliekq rDsiavimq.

I5vykos i Me5kuidiq miesteli metu vaikai iSsiai5kins, kaip atrodo miestelio aplinka, ar ji
neuZter5ta Siuk5lemis ir samprotaus, diskutuos, kaip galima sutvarkyti uZter5tas vietas, I5vykos metu
vaikai iSsiaiSkins, kiek miestelyje yra atliekq ru5iavimo konteineriq, kaip jie atrodo, kokios Siuk5les
ten dedamos. GriZg i lop5eli-darZeli vaikai susistemins, apibendrins turim4 medLiag4 ir j4 pristatys
visq grupiq vaikams rytmedio ,,Gyvenkime Svariau" metu.

LopSelio-darZelio bendruomend pagamins edukacing lauko priemonQ ,,Atliekq rDsiavimas ir
jq iiimo laikas". Kake Make su NykStuku pristatys vaikams 5i4 priemonq ir pakvies paZaisti.
Kiekvienam vaikui bus i5dalintos ivairiausios SiukSles: skardines deZutes, stiklainiai, prira5yti
s4siuviniai, sullZusios liniuotes ir kiti daiktai, kurie nebereikalingi ir nebetinkami naudojimui.
Tuomet kiekvienas vaikas imes turim4 SiukSlg ijai skirt4 konteineri. Po to aiSkinsis, ar Siuk5les yra
tinkamame konteineryje, kaip jos turi buti ru5iuojamos, atkreips demesi, ko i tuos konteinerius
negalima mesti.

,,OLio darLe" vaikai, lop5elio-darZelio darbuotojai r[Siuos Zali4sias atliekas ir jas kompostuos
komposto deZese.

Edukaciniq veiklq metu visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistas papasakos vaikams apie
plastikiniq indq naudojimo i.al1.

Trijq grupiq vaikai dalyvaus Siauliq regiono atliekq tvarkymo centro specialisto edukacineje
programoje/paskaitoje, priesmokyklinukai vyks i nepavojingq atliekq s4vartyn4.

Esant rizikai del koronaviruso, projekto edukacines veiklos bus vykdomos nuotoliniu budu, o
kelione i nepavoiingu atlieku s atideta velesniam laikotarpiui.

2.3. PROJEKTO TURINYS

2.3.1. Sprendiiama problema ir problemos alrtualumas
Ne daugiau kaip %A4 formato lapo.

I s4vartynus kasmet i5veZama maLdaug 3 mln. tonq lvairiq atliekq, beveik puse jq -
nerflSiuotos. Atliekq kiekis s4vartynuose gresmingai dideja. Netinkamas atliekq Salinimas ter5ia or4,
vandeni, i.emg, kelia pavojq Zmogaus sveikatai. Todel labai svarbu atliekas rii5iuoti ir tai daryti
geriausia ten, kur jos susidaro - namuose, ugdymo istaigose ir kt.. Tai labaipaprasta, tereikia ivairias
atliekas iSskirstyti i atitinkamus konteinerius. Daugelis Zino atliekq ru5iavimo naud4, bet maZai kas
stengiasi jas r[Siuoti. Tam, kad galetume gyventi graLiau, Svariau, reikia nuo maZens ugdyti
atsakomybg uZ savo poelgius - ne5iukSlinti, rDsiuoti atliekas ir tausoti gamtat. Manome, kad turime
nuo maZens moklti vaikus ne vien piesti, skaidiuoti, raSyti, bet ir tinkamai elgtis, saugoti Zemq
2.3.2.Proj ekto ti kslas
Ne daugiau kaip % A4 formato lapo.

l. Plesti, gilinti darZelinukq Linias apie atliekq rDSiavim4 ir suteikti praktines veiklos igudZiq
r[S iuoj ant atli ekas lop 5e lyj e-d arLely j e ir namuose.

2. Formuoti deram4 vaikq ir bendruomenes supratim4 bei poZiUri i jq gyvenam4j4 aplink4,
atsakomybE ir poreiki iSsaugoti sveik4, Svari4 aplink4.

2.3.3. Projekto apra5ymas (glaustai apraiyti problem4, kuriE sieks sprgsti projektas, projekto aktualum4, istaigos
vaidmeni sprendZiant problemq, tiksling grupg, laukiamus rezultatus, projekto tgstinumo galimybg, projekto
vieSinim4)



Ne darLgiau kaip 2 A4 formato lqpo.

{staigoje skiriamas demesys vaikq el<ologines kultfiros pradmenq ugdymui. Visose grupdse yra
spalvoti konteineriukai atliekq rDSiavimui. PrieSmokyklinukai nuolat r[Siuoja popieriaus ir plastiko
atliekas, o kitq trijq grupiq vaikai - ne visada. Manome, kad visi turime iSmokti r[Siuoti atliekas.
Tadiau net ir aktyviai rii5iuojantys Zmones kartais susiduria su problema, kai buna neaiSku, i kuri
l<onteineri mesti vienq ar kitq atliet<q. Sio projekto metu sieksime perteikti vaikams Zinias apie
atliel<q rDSiavim4.
Siel<dami paivairinti vaikq veikl4 i istaigq pasikviesime Siauliq regiono atliekq tvarkymo centro
ry5iq su visuomene atstovus, kurie praves vaikams ir darbuotojams edukacines valandeles. Tilcimes
su jais bendradarbiauti igyvendinant 5i projektq. SnafC atstovai papasakos vaikams, kodel reikia
rD5iuoti atliekas, kaip tai daryti, kodel atliekos neturetq patekti i s4vartyn4, kaip jos perdirbamos.
Gavg daug informacijos, vail<ai tures galimybg prakti5kai atlikti uZduotis, patikrinti savo Zinias
ru5iuojant atliel<as. Manome, kad darZelinukai, griZq i5 lop5elio-darLelio, pamokys ir tevelius kodel
ir kaip reikia teisingai r[Siuoti atliekas.
Lop5elis-darZelis dalyvauja respublikiniame projel<te ,,Mes rii5iuojam". Visa istaigos bendruomene
aktyviai isijungia i Si projektq ir du kartus per metus sune5a nebetinkam4 naudoti buiting technik4 ir
elektronikos prietaisus. {staigoje yra specialDs kibireliai senq elementq surinkimui. DZiugu, kad
vaikai ir teveliai atne5a ir sudeda ijuos nebetinkamas naudojimui baterijas, mobiliuosius telefonus
ir kt. Projekto organizatoriai visk4 i5veZa ir, atsiZvelgdami i surinkt4 atliekq kieki, skiria pinigines
lesas lop5elio-darZelio ugdomosios aplinkos turtinimui. Sis projektas tgsiamas jau kelerius metus.
Projektas .. Rii5iuok atsakingai" skirtas lop5elio-darZelio bendruomenei: vaikams. tevams.
darbuotojams.

Laukiamas rezultatas. Vaikai igis Ziniq apie atliekq rii5iavimo svarb4. Pedagogai ir tevai gilins Zinias
apie atliekq panaudojimo galimybes. Tiketina, kad tevai, pamatg, kaip jq vaikai entuziastingai
rDSiuoja atliekas, patys ims jas rD5iuoti, paskatins draugus ir paZistamus,
Testinumo galimybes. {vairiq veiklq metu toliau plesti vaikq Zinias apie atliekq rDSiavim4 ir nuolat
jas r[Siuoti grupese, namuose. Ie5kosime galimybiq gauti spalvotus lauko konteinerius, i kuriuos
darZelinukai sudetq grupese i5riiSiuotas atliekas. Bendrausime ir bendradarbiausime su tdvais,
SnA.fC atstovais pletoj ant 5i projekt4.
Projekto vie5inimas. Informacij4 apie projekto vykdym4 vie5insime lopSelio-darZelio
bendruomeneje, istaigos internetineje svetaineje ir kt. Ger4ja darbo patirlimi dalinsimes su kitq
ikimokyklinio ugdymo istaigu mokytoiais.

2,3.4. Projekto veil<los Veiklq lgyvendinimo planuojamas laikas (m6n.)

Eit.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Edukacines lauko priemones,,Atliel<q
r[Siavimas ir jq irimo laikas" gamyba
ir veikla su Sia priemone.
Zalit11 atliekq kompostav imas.
Edukacines ir l<itos proiekto veiklos.

I
ketvirtis

II
hetvirtis

III IV
ketvirtis ketvirtis

10 mdn.

)
3. 10-11 m6n.

10-11 m6n.
2.3.5. Projekto pasiekimai (rezultatai)

Nr. Pasiekimas Kiel<ybind iSraiSka

I Projekto dalyviai Zinos, kaip rD5iuoti atliekas, saugoti ir puoseleti
gamta.

85% projel<to

dalwiu



, Vaikai, darbuotoj ai lop 5 e lyj e-d ari,elyj e r[5 iuo s atli ekas. 90 % projekto
dalyviu

3. [staiga isigis spalvotus konteinerius priemonei,,Atliekq rDsiavimas
ir jq irimo laikas", kompostavimo deZes.

4 komplektai
atliekq rESiavimo
konteineriq,2
kompostavimo
deZes.

III. PROJEKTO ISLAIDOS IR PAGRINDIMAS

I5laidq detalizavimas ir pagrindimas

1. Spalvoti SiukSliq
rDSiavimo
konteineriai
(lauko).

4 spalvoti Siuk5liq konteineriai su dangdiais
edukacinei priemonei,,Atliekq rii5iavimas
ir jq irimo laikas"

153 eur

,, Komposto deZes. Komposto deZes Zalqjq atliekq
kompostavimui.

80 eur

I5 viso: 233.00 eur

Tvirtinu, kad parai5koje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Man Zinoma, kad, gavgs
finansing paramq, turesiu informuoti projekto remej4, kaip vykdomas projektas, ir pateikti projekto
veiklos ataskait4 ir i5laidas pateisinandius dokumentus,

Svietimo istaigos


