
 

PROJEKTO „LAIMINGAS VANDUO“ NUOSTATAI 

2018 – 09 – 12 

Vilnius 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nevyriausybinė organizacija „GYVOJI PLANETA“ (www.gyvojiplaneta.lt) jungia geranoriškus 

žmones, kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taikų, sveiką ir dorą gyvenimo būdą bei tausojantį ir 

puoselėjantį planetos ekologinius resursus elgesį. Nuo 2011 metų vykdomas socialinis ekologinis 

projektas „Laimingas vanduo“(www.laimingasvanduo.lt), skirtas apvalyti vandens telkinių 

pakrantes, grąžinti nuo seno lietuviams būdingą pagarbą bei meilę gamtai. Lietuvoje ir kitose 

šalyse jau dalyvavo daugiau kaip 11000 žmonių “Laimingas vanduo” akcijose.  

2. Projektas ugdymo įstaigoms „LAIMINGAS VANDUO“ - asociacijos “Gyvoji planeta” 

socialinės veiklos tąsa.  

3. Projekto „LAIMINGAS VANDUO” (toliau vadinamo – projektu) nuostatai reglamentuoja 

projekto tikslus, dalyvius, projekto organizavimą. 

4. Projektas skirtas vaikų ir jaunimo pilietinės saviraiškos, ekologinio sąmoningumo ugdymui bei 

savanoriškos veiklos skatinimui.  

5. Dalyviai: Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenės, rekomenduojama bendrojo ugdymo 

dalyviams.  

6. Projektas vyks nuo 2018-09-11 iki 2019-05-20. 

 

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Projekto tikslas – Ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką gamtai asmenybę.  

8. Projekto uždaviniai: 

8.1. Užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su NVO ir švietimo įstaigomis, sukuriant  

pilietiškumo tinklą – interaktyvų žemėlapį; 

8.2. Skatinti mokinių pilietinę savimonę ir formuoti aplinkosaugines    nuostatas bei gamtai palankų 

elgesį per praktines veiklas, vykdant pilietinę iniciatyvą "Globoju vandenį"; 

8.3. Suteikti žinių keliaujančiuose edukaciniuose užsiėmimuose projekto partnerių įstaigose; 

8.4. Lavinti kūrybiškumą organizuojant interaktyvaus plakato kūrimą „Vandens gyvybė“ ir vaizdo 

filmukų „Žmogus ir vanduo“ konkursą simpatijų prizui; 

8.5. Ugdyti dalyvių kritinį mąstymą, informacijos rinkimo ir apdorojimo gebėjimus bei gamtotyros 

įgūdžius; 

http://gyvojiplaneta.lt/�
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PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Informacija apie projektą skelbiama organizatorių interneto svetainėje www.laimingasvanduo.lt 

bei viešinama socialinio tinklo Facebook paskyroje Akcija Laimingas vanduo.  Nuorodos į skelbiamą 

informaciją talpinamos mokyklų tinklalapiuose. Komunikacija tarp organizatorių ir projekto dalyvių 

vyksta el. paštu laimingasvanduo@planetalive.org. 

10. Projekto dalyvių registracija vyksta iki 2018 m. rugsėjo 19 d. socialinio tinklo Facebook 

paskyroje Akcija Laimingas vanduo

11. Pilietinė iniciatyva „GLOBOJU VANDENĮ“, kurią sudaro trys etapai – PAŽINK – GLOBOK 

- DALINKIS. 

 paspaudus nuorodą REGISTRACIJA ir užpildant visus 

laukelius. Pasibaigus registracijai, prisiregistravusiems dalyviams išsiųsime metodinę medžiagą.  

11.1.  I etapas PAŽINK 

11.1.1. Projekto planavimas: veiklų aptarimas, vertinimo sistemos sukūrimas. 

Šio etapo metu mokiniai planuoja konkrečius viso projekto veiksmus, grafiką. Mokiniai 

supažindinami su atvirais skaitmeniniais ženkliukais (Open Badges), kuria projekto veiklų 

vertinimo sistemą (pagal metodinės medžiagos rekomendacijas), kuri skirta įsivertinti projekto 

etapuose atliktas veiklas ir suvokti kiekvienos veiklos reikšmę asmeniniam tobulėjimui.  

Veiklos laikotarpis nuo 2018-09-19 iki 2018-10-05 

11.1.2. Keliaujantys neformalaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai. 

Keliaujančius edukacinius užsiėmimus (2 ak. val.) projekto mokyklose – partnerėse veda 

organizatoriai - neformalaus ugdymo, savanoriavimo patirties turintys lektoriai. Užsiėmimų 

metu: mokiniai apibendrins savo turimą patirtį ir gautas žinias; išplės supratimą apie 

pilietiškumą; konkrečiais pavyzdžiais bus pristatoma savanorystė, būdai kaip aktyviai ir 

atsakingai dalyvauti pilietinės visuomenės gyvenime; kartu gilinsimės į ekologines temas.  

Veiklos laikotarpis nuo 2018-09-24 iki 2018-12-10   

Projekto įstaigų partnerių sąrašas 1-ame  priede.   

11.1.3. Gamtamoksliniai tyrimai. 

Projekto dalyvių komandos paima savo globojamo upės, ežero ar kito vandens telkinio 

vandens mėginius ir altieka vandens tyrimus (pagal metodinės medžiagos rekomendacijas), 

gautus rodiklius užfiksuoja ir siunčia organizatoriams. Organizatoriai, pasitelkę į pagalbą 

vyresniuosius projekto dalyvius, susistemina visų mokyklų atsiųstus tyrimų duomenis ir 

pateikia išvadas apie Lietuvos telkinių būklę tiriamais aspektais. 

Veiklos laikotarpis nuo 2018-10-08 iki 2018-10-19   

 

            11.2.  II etapas GLOBOK 

11.2.1. Vandens telkinių globa.  

http://www.laimingasvanduo.lt/�
https://www.facebook.com/laimingasvanduo/�
mailto:ieva@planetalive.org�
https://www.facebook.com/laimingasvanduo/�


Projekto dalyviai globoja pasirinktą telkinį: rengia išvykas, stebi gamtos kaitą pagal metų 

laikus, analizuoja žmogaus poveikį, ekonominę ir kultūrinę, rekreacinę reikšmę. Pastebi 

globojamo telkinio problemas. 

Veiklos laikotarpis nuo 2018-09-19 iki 2019-05-15   

11.2.2. Viešos akcijos organizavimas: suburia bendruomenę organizuojant talkas, švarinimo 

akcijas ar  kitus renginius, kurie  atkreipia dėmesį/padeda spręsti globojamo vandens telkinio 

problemas.  

Įvykus švarinimo akcijai užfiksuoja foto nuotraukose ir registruoja: datą, vietovę ( pvz.: Nėries 

upė Vilniuje ties Žirmūnais) ir dalyvavusių žmonių skaičių (x vaikai, x pedagogai, x tėvai, x 

savivaldos atstovai ir pan.) . 

Veiklos laikotarpis nuo 2018-10-05 iki 2018-12-10   

11.3.  III etapas DALINKIS 

11.3.1. Interaktyvus žemėlapis - pilietiškumo tinklas. 

Dalyviai atsiunčia tikslią nuorodą, kur įstaigos interneto svetainėje patalpinta: 

1) Pagrindinė projekto informacija ir pagal etapus atlinktos veiklos; 

2) Interaktyvus plakatas „Mūsų vanduo“ (11.3.2.);  

3) Nuorodą į žemėlapį ( Jūsų įstaigos internetinėje svetainėje).   

Nuorodą atsiųsti el. paštu: laimingasvanduo@planetalive.org. 

Žemėlapis bus matomas nuo spalio mėnesio sveitainėje  www.laimingasvanduo.lt, 

socialiniuose tinkluose.  

Veiklos laikotarpis nuo 2018-10-08 iki 2019-05-15    

11.3.2.  Interaktvus plakatas „Mūsų vanduo“. 

Dalyviai apdoroja, sistemina I-o ir II-o etapų metu surinktą informaciją (tekstinė, vaizdinė - 

foto, video ar audio medžiaga) ir sukuria kolektyvinį kūrybinį darbą – interaktyvų plakatą 

(edu.glogster.com ar naudojant kitą programą, sekite metodines rekomendacijas), kurį 

patalpina savo įstaigos interneto svetainėje ir nuorodą atsiunčia organizatoriams.  

Veiklos laikotarpis nuo 2018- 10-22 iki 2018-11-16 

         11.3.3. Virtualus vaizdo filmukų konkursas “Žmogus ir vanduo”.  

Visą projekto laikotarpį mokiniai stebėdami savo aplinkoje esančius vandens telkinius, 

fotografuoja, filmuoja, renka  jų gyvūniją ir augaliją.  el.paštu 

laimingasvanduo@planetalive.org, nurodant įstaigą, autorių (vardas pavardė, amžius) ir 

pavadinimą. Viešas simpatijų konkursas vyks socialinio tinklo facebook paskyroje Akcija 

Laimingas vanduo. Apie tikslų balsavimo laiką ir taisykles paskelbsime atskirai. 

  Veiklos laikotarpis nuo 2019- 03-18 iki 2019-05-15 
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visuose projekto etapuose dalyvavusios komandos bus apdovanotos Padėkos diplomais, o 

pedagogai ir mokiniai - sugeneruotais vardiniais sertifikatais (kuriuos gaus į BudgetWallet 

programėlę ar el.paštą).  

13. Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas konkurse, sutinka, kad jo kūrybinis darbas galės būti 

panaudotas konkurso organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant autorystę. 

14. Organizatoriai pasilieka teisę keisti terminus ar veiklų apimtį, prieš tai iš anksto informavus 

projekto dalyvius. 
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