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Socializuokimės! 
Stabdykime 

visuo5nį atšilimą!



Koncepcija

Klimato kaita jau vyksta: didėja temperatūra, 
kinta kritulių pobūdis, :rpsta ledynai ir sniegas, 
visame pasaulyje kyla vidu:nis jūros lygis. Labai 
:kė:na, kad pagrindinė atšilimo priežas:s yra 
didėjan: nustatyta šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų koncentracija, susidaran: dėl žmonių 
išmetamų teršalų.

Pagrindiniai žmogaus sukur: šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų šal:niai yra: iškas:nio kuro 
(akmens anglių, naFos ir dujų) deginimas 
gaminant elektros energiją, naudojant 
transportą, už:krinant pramonės veiklą ir namų 
ūkių poreikius (CO2); žemės ūkis (CH4) ir žemės 
naudojimo pokyčiai, pvz., miškų naikinimas 
(CO2); atliekų kaupimas sąvartynuose (CH4); 
pramoninių fluorintų dujų naudojimas.



Koncepcija

• Buvimas pasaulio bendruomenės dalimi 
yra vienas iš svarbiausių ekologinio 
gyvenimo aspektų, naudingas ne 9k 
planetai, bet ir mums. renginio metu 
"žaisime" klimato atšilimą ir atrakcijų, 
žaidimų pagalba mokinsimės stabdy9 
klimato kaitą. 

• Klimato krizę reikia mažin9 pradedant 
nuo savęs. Renginio metu dirbsime kartu 
spręsdami  klimato atšilimą ir atrakcijų, 
žaidimų pagalba mokinsimės stabdy9 
klimato kaitos problemas.



Mes galime sušvelninti
klimato kaitą, sumažinti
teršalų kiekį ir užkirsti kelią
sparčiai artėjančiam
globaliniam atšlimui. 
Pradedam!



Siūlomos veiklos

Socializuokimės! 
Stabdykime 

visuotinį atšilimą!



Mokymai/istorijos

Rugilė Matusevičiūtė yra aktyvistė, 
podkasterė ir rašytoja, kuri per savo 
projektą „išpakuotas“ skleidžia žinią apie 
tvarumą. Jos darbas orientuotas į 
sudė9ngų aplinkos klausimų analizę ir 
būdų, kaip į juos linksmai ir išsamiai 
atsaky9, paiešką.



Rugilė Matusevičiūtė

Valandos trukmės paskaita tvarumo tema. 

Prak5škai tvarumo pradžiamokslis/atmin5nė, kurio metu 
klausytojai sužinos ir įgys prak5nių žinių rūšiavimo, tvarios 
mitybos temose. Jo metu lektorė kalbės apie tai, kaip atsirink5 
tvarius produktus bei pakuotes parduotuvėse, paprastai 
išaškins rūšiavimo niuansus kasdieninėje buityje.

Paskaita  bus pateikta taip, kad būtų ne 5k informatyvu, bet ir 
smagu. Rugilė naudotų prak5nius pavyzdžius, ska5nant žmonių 
įsitraukimą, vizualiems pavyzdžiams atsivežtų savo rekvizito.

• Paskaitos gale – smagus protmūšis tvarumo tema!
2 variantas su papildoma paskaita:

Papildomas trumpesnis  pranešimas būtent apie vandenį ir jo 
taršą. Jo metu ji kalbėtų apie medwater projektą, kurio metu 
su komanda 5ria vandenį telkiniuose, daro tyrimus apie 
mikroplas5ką ir kitas kenksmingas daleles, randamas 
vandenyje. Taip pat apie tarptau5nį riverclean projektą, 5es 
kuriuo su žaliosios poli5kus ins5tutu dirba šiuo metu ir 
apžvelgtų tyrimo rezultatus, žmonių įsitraukimą į vandens 
valymo projektą, jo rezultatus.



Madų šou iš atliekų

Įsivertinkite savo kūrybiškumą! Sukurkite 
stilingiausią kostiumą iš atliekų ir išrinkite 
nugalėtoją!



Kas greičiau rūšiuoja!

Rūšiuoti turėtume kiekvieną dieną, bet ar 
tikrai tą darome? Kad būtų lengviau 
negalvojant į kurios spalvos konteinerį 
išmesti tam tikrą šiukšlę, mes jums turime 
užduotį. Kuo greičiau surūšiuoti atliekas! Iš 
atliekų krūvos (plastiko, popieriaus, 
buitinių, daržovių). Kiekviena komanda turi 
po savo 3 indus kiekvienai atliekai. 
Rūšiuojama kol visos šiukšlės sudėliotos į 
vietas, tikrinama kiekvienos komandos 
kokybė, rezultatai ir galiausiai išrenkami 
nugalėtojai. Taigi maunamės  pirštines ir 
bėgam! 



Gyvūnų/ Paveikslo
kūrimas

iš plas9kinių atliekų

Kiekviena dalyvių komanda gaus po bazinį 
plas9kinių atliekų rekvizito paketą, kurio 
turinį panaudojusi turės per tam 9krą laiką 
sukur9 ,,skulptūrą“. Vėliau skulptūros bus 
ekspozicionuojamos renginio skulptūrų 
parke.

Papildomai bus galima naudo9 ir savo 
turimą rekvizitą.



Klausimų viktorina

Savo žinias apie globalinį atšilimą galima 
bus pasi9krin9 viktorinoje renkant taškus 
savo komandai. 



Sudalyvauk plas,ko 
perdirbimo dirbtuvėse!

Kiekvieną sekundę visame pasaulyje suvartojama 160
000 vienkartinių maišelių, o perdirbama tik 1%. Tokia
statistika stebina ir ragina imtis veiksmų !

Dirbtuvių pagrindinis tikslas edukacija, kurių metu visi
dalyviai sužino apie plastiko tipus bei pabando
transformuoti šiukšles į produktą su pridėtine verte,
kuris gali būti pritaikytas praktikoje.

Dirbtuvių metu, plastikinių maišelių šiukšles pavirs į
unikalius rankų darbo produktus. Proceso metu,
naudojamas karščio presas plastiko lydymui, o vėliau
kartu gaminama dėklinė / raktinė. Dirbtuves veda: 2
žmonės.



Sudalyvauk plastiko 
perdirbimo dirbtuvėse!

A. Turintys mažiau laiko dalyviai galės jau
dirb9 su paruoštu lydiniu ir pasigamin9
produktą. ( ~20-30min)

B. Turintys daugiau laiko dalyviai galės
patys komponuo9 plaskoliažus,kurie bus
išlydomi ir tada pasigamin9
produktą.(~1val.-2val. Priklausomai kiek
dalyvių vienu metu bus)



Dirbtuvės susideda iš 5 
žingsnelių:

1. Dalyviai sužino apie plas:ko rūšis ir išsirenka jiems
pa:nkančius maišelius.

2. Dalyviai komponuoja plaskoliažus su pasirinktais
maišeliais.

3.Sukurtos kompozicijos yra sulydomos naudojant
karščio presą.

4. Iš pagamintos plas:ko medžiagos yra iškerpamas
produktas naudojant lekalą.

5. Produktas yra sumontuojamas į formą naudojant
kniedes, lituoklius ar juosteles.



Siūlomos aktyvios pramogos
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TAIKOS AITVARAI
Aitvarų sporto pradininkai lietuvoje, tarptau4nių čempionatų

nugalėtojai, naujausių technologijų žinovai: Giedrius Bumblys, 

Gitenis Umbrasas, Robertas Bartašius ir visa jų komanda padės

pakeis4 požiūrį į laisvalaikį su aitvaru. Nori pats susikur4 savo

aitvarą, kuris atneštų turtus ir laimę? Nepraleisk progos

paskraidin4 savo laimę danguje! Vienu metu gali dirb4 su 20 

žmonių ir karto4 tą pačią paskaitą 3-6 kartus. Kiekvienas svečias

turėtų galimybę pasigamin4 60x60 cm aitvarą, jį ištapy4. Tai būtų

puikus suvenyras, nes aitvarai gražiai susipakuoja, tai daugkar4nio

naudojimo suvenyras. 

Pabaigoje visus aitvarus pakeltume į viršų. 



Tradicinis virvės 
traukimas:

UŽ SVEIKESNĘ PLANETĄ

Legendinis  virvės traukimas už sveikesnę 
planetą. 

Išrinksime fiziškai s9priausių sveikuolių 
komandą ir juos apdovanosime.



ŽAIDIMAS 
,,MESK RŪKYTI”

Rūkymas kenkia mūsų sveikatai ir teršia aplinką.

Meskime rūky6 kartu!

Šio žaidimo 6kslas – kuo toliau numes6 cigaretę.

Laimėjusius – apdovanosime.



SIŪLOMAS MAITINIMAS
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Dienai pabūkite veganais ar 
vegetarais

Jei jau esate vegetaras ar veganas, tai gali 
bū9 ne jums, bet jei valgote mėsą, tai 
galite padary9, kad padarytumėte 
stulbinan^ skirtumą. Tiek jau9enos 
auginimas, 9ek naudojami pes9cidai yra 
pagrindiniai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išme9mo faktoriai, jau nekalbant apie 
žalingą mėsos poveikį jūsų sveikatai. Vieną 
dieną neišbandykite valgy9 skanų 
veganišką ar vegetarišką pa9ekalą. Jei 
būsite atviras, nustebsite, koks skanus tai 
gali bū9. Jei nesate 9kri dėl savo 
gaminamų pa9ekalų, eikite su draugu į 
veganų ar vegetarų restoraną jūsų rajone. 
Tik dienai. Niekada negali žino9, tai gali 
tap9 įpročiu.



Ekologiški gėrimai

Ekologiški gėrimai mus gaivina 
įvairiausiais variantais. 
Nesvarbu, ar tai šalta arbata, 
limonadas, kava, vynas ar alus, 
jei norite valgy, ekologiškai, 
nereikia atsisaky, gėrimo, kai 
kalbama apie ekologišką maistą.



Dienai pabūkite 
veganais ar vegetarais/ 

ekologiški gėrimai

Pasikviesime į svečius  Jūsų pasirinktus 
maisto tiekimo vagonėlius, kurie 
orientuojasi būtent į veganiškus/ 
vegetariškus  ir ,, žalius“, aplinką 
tausojančius valgius bei ekologiškus 
gėrimus.

Svečiai, trokštantys vieną dieną pabūti 
vegetarais galės išbandyti valgius patys 
juos nusipirkdami.



Siūlomi vedėjai ir atlikėjai
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Dainius
Mar)nai)s



Žygis
Stakėnas



Midnight Gents
• Instrumentinis profesionaliausių

Lietuvos muzikantų duetas, grojantis
gyvai kartu su populiariausia DJ Mix 
muzika, papuošiantis muziką
improvizacijomis bei užvedančia
energija!
• Galimos kelios vokalistės ir Specialiai

Jums paruošta muzikinė vakaro
programa!



Atkreipkite dėmesį į pačią renginio idėją. 

Jums netinkamas programos dalis, veiklas,  ar renginio detales galime 
pakeisti kitomis arba jų atsisakyti. Mes pasiruošę surasti jums maksimaliai 
priimtiną bendradarbiavimo variantą. Visi klausimai sprendžiami susitikimų 
metu.



Direktorius 
Egidijus Švarcas
+370 648 56747

Renginių Prodiuserė 
Greta Paukštė
+370 643 42527

info@ar:stotus.lt
greta@renginiaiverslui.lt

BENDRAUKIME!

www.renginiaiverslui.lt

mailto:info@artistotus.lt
mailto:greta@renginiaiverslui.lt
http://www.renginiaiverslui.lt/

