
 
PROJEKTO „LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ!“ NUOSTATAI 

2019 – 09 – 09 
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.  Projekto „LAIMINGAS VANDUO’19 - DAROM BANGĄ” (toliau vadinamo – projektu) 
nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, dalyvius, projekto organizavimą. 
3. Dalyviai: Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenės. Rekomenduojama bendrojo ugdymo 
dalyviams.  

4.   Projektas vyks nuo 2019-09-09 iki 2020-06-05. 

 

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

5.  Projekto tikslas – ugdyti mokinių saviraišką pilietiškumo ir ekologijos srityse bei skatinti 
savanorišką veiklą  
6.   Projekto uždaviniai: 
6.1. Skatinti mokinių pilietinę savimonę ir formuoti aplinkosaugines nuostatas bei gamtai palankų 
elgesį per praktines veiklas, vykdant pilietinę iniciatyvą "PAŽINK-GLOBOK-DALINKIS": 
6.2. Užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su NVO ir švietimo įstaigomis, sukuriant  
pilietiškumo tinklą – interaktyvų žemėlapį bei suorganizuojant iniciatyvą Darom bangą!; 
6.3. Ugdyti dalyvių kritinį mąstymą, informacijos rinkimo ir apdorojimo gebėjimus bei gamtotyros 
įgūdžius praktinėje tiriamojoje veikloje bei suteikti žinių keliaujančiuose edukaciniuose 
užsiėmimuose projekto partnerių įstaigose; 
6.4. Lavinti kūrybiškumą organizuojant fotografijų „Vandens gyvybė‘20“ konkursą; 
 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 
 

7. 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. 
8. Projekto dalyvių registracija vyksta iki 2019 m. rugsėjo 17 d. socialinio tinklo Facebook 
paskyroje Akcija Laimingas vanduo paspaudus nuorodą REGISTRACIJA ir užpildant visus 
laukelius. Pasibaigus registracijai, prisiregistravusiems dalyviams išsiųsime metodinę medžiagą. 
9.  Pilietinė iniciatyva „PAŽINK-GLOBOK-DALINKIS“, kurią sudaro trys etapai. 
9.1. I etapas PAŽINK  



9.1.1. Planavimas mokiniai aptaria ir planuoja konkrečias viso projekto veiklas, iniciatyvas, 
susipažįsta su Darnaus vystymosi tikslais  ir suvokia savo vykdomos veiklos reikšmę darnaus 
vystymosi kontekste (prie kurių DV tikslų siekimo labiausiai prisideda).  
 Veiklos laikotarpis nuo 2019-09-18 iki 2019-09-25  
9.1.2. Gamtamokslinis tyrimas. 
Projekto dalyvių komandos atliks gamtamokslinius tyrimus prie globojamo vandens telkinio (pagal 
metodinės medžiagos rekomendacijas) - tirs ir analizuos vandens telkinio švarą, jo gyvybingumą. 
Gautus rodiklius analizuoja ir pateikia išvadas apie telkinio būklę tiriamais aspektais. 
Veiklos laikotarpis nuo 2019-09-25 iki 2019-10-25   
9.1.3. Vandens pėdsako matavimas. 
 Mokiniai namuose per sutartą laiką fiksuoja suvartotus maisto ir pramoninius produktus ir paverčia 
juos skaičiais (pagal metodinėje medžiagoje pateiktas lenteles). Gautus rezultatus analizuoja bei 
suformuluoja išvadas, kurias talpina įstaigų tinklalapiuose, nuorodas išsiunčia organizatoriams.  
Veiklos laikotarpis nuo 2019-10-25 iki 2019-11-06   
9.1.4. interaktyvaus plakato (http://edu.glogster.com/) „Vandens keliai“ sukūrimas. Mokiniai 
braižo/piešia globojamo vandens telkinio hidrografinį piešinį (pagal metodinėje medžiagoje 
pateiktas rekomendacijas), renka informaciją bei kuria interaktyvų plakatą “Vandens keliai” 
edu.glogster  sistemoje. Plakatai talpinami įstaigų svetainėse, o nuorodos į juos išsiunčiamos 
organizatoriams.  
Veiklos laikotarpis nuo 2019-11-06 iki 2019-12-06    
 9.1.5. Keliaujantys neformalaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai. 
Keliaujančius edukacinius užsiėmimus (1 akad. 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;  
 9.1.5.1. Projekto įstaigų partnerių sąrašas 1-ame  priede.   
Veiklos laikotarpis nuo 2019-09-23 iki 2019-12-10   
9.2. II etapas GLOBOK 
9.2.1. Vandens telkinio globa. Projekto dalyviai globoja artimiausią vandens telkinį: suburia 
bendruomenę organizuojant talkas, švarinimo akcijas, kitus renginius. Švarinimo akciją užfiksuoja 
foto nuotraukose ir registruoja datą, vietovę ir dalyvavusių žmonių skaičių.  
Veiklos laikotarpis nuo 2019-09-18 iki 2020 -05-30   
9.2.2. Iniciatyva Darom bangą!   
Surengiama vieša akcija ar renginys, daranti teigiamą pokytį globojamam vandens telkiniui, 
pasikviečiant organizacijas, bendruomenes, kurios prisijungs prie viešų akcijų globojant pasirinktą 
vandens telkinį, rūpinantis jo švara ir gerove.  
Veiklos laikotarpis nuo 2019-09-25 iki 2020-05-25   
9.2.3. Pilietiški pastebėjimai. Šio etapo metu mokiniai taip pat skatinami domėtis žmogaus poveikiu 
pasirinktam vandens telkiniui: kaip žmogus įtakoja konkretaus vandens telkinio būklę - pakrančių 
bei vandens švarą, bioįvairovę,  kaip galima pakeisti neigiamą poveikį. Pastebi pasirinkto globoti 
vandens telkinio problemas, suformuluoja pastebėjimus pasiūlymus dėl globojamo telkinio būklės ir 
siunčia atsakingiems savivaldos, vyriausybės atstovams. 
Veiklos laikotarpis nuo 2019-09-25 iki 2020-05-25   
9.3. III etapas DALINKIS 

9.3.1. Interaktyvus žemėlapis - pilietiškumo tinklas. 



Dalyviai atsiunčia tikslią nuorodą, kur įstaigos interneto svetainėje patalpinta pagrindinė projekto 
informacija ir pagal etapus atliktos veiklos.  
9.3.1.1.  Nuorodą atsiųsti el. paštu: laimingasvanduo@planetalive.org. 
9.3.1.2. Žemėlapis bus matomas nuo spalio mėnesio sveitainėje  www.laimingasvanduo.lt, 
socialiniuose tinkluose.  
Veiklos laikotarpis nuo 2019-10-08 iki 2020-05-25    
9.3.2. Fotografijų „Vandens gyvybė‘20“ konkursas.  

Visą projekto laikotarpį mokiniai stebėdami savo aplinkoje esančius vandens telkinius, fotografuoja  
jų gyvūniją ir augaliją.  Mokyklų kontaktiniai asmenys atrinktas fotografijas siunčia  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 2020- 03-16 iki 2020-05-15 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
10. Visuose projekto etapuose dalyvavusioms komandoms bus išsiųsti Pažymėjimai, o pedagogams     
ir mokiniams - vardiniai Pažymėjimai.  
11. Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas konkurse, sutinka, kad jo kūrybinis darbas galės būti 
panaudotas konkurso organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant autorystę. 
12. Organizatoriai pasilieka teisę (esant būtinybei) keisti terminus ar veiklų apimtį, prieš tai iš 
anksto informavus projekto dalyvius. 
 
 
 
               ________________________________ 
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             Priedas 1 

Projekto „LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ“ mokyklos partnerės: 
   

1.           Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, Birutės g. 26, Alytus  
2.           Birštono gimnazija, Kęstučio g. 29, Birštonas 
3.           Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla, Ateities g. 13, Druskininkai 
4.           Elektrėnų sav. Vievio gimnazija, Šviesos g. 4A, Vievis 
5.           Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla, Mokyklos g. 6, Gataučių k 
6.           Kauno Maironio universitetinė gimnazija Gimnazijos g. 3, Kaunas 
7.           Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Šiaurės pr. 55, Kaunas 
8.           Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, Kranto 5-oji g. 7, 
9.           Kauno Simono Daukanto progimnazija. Taikos pr. 68 
10. Kauno Šančių mokykla - daugiafunkcis centras, Vokiečių g. 14, Kaunas 
11. Kelmės specialioji mokykla, Liolių g. 19, Kelmė 
12. Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis, Debreceno g. 80 
13. Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 17, Baublių k. 
14. Kretingos r. Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro, Mokyklos g. 2, Grūšlaukės k. 
15. KTU Vaižganto progimnazijos, Skuodo g. 27, Kaunas 
16. Panevėžio "Vyturio" progimnazija, Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys 
17. Panevėžio „Aušros" progimnazijos Vienybės a. 38, Panevėžys 
18. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, Klaipėdos g. 138, Panevėžys  
19. Panevėžio rajono Smilgių gimnazija Panevėžio g. 1, Smilgiai 
20. Panevėžio  Mykolo Karkos pagrindinės mokykla, Dariaus ir Girėno g. 26, Panevėžys 
21. Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos, Trakelio g. 1A, Šilavotas 
22. Raseinių specialioji mokykla, Kalnų g. 15A, Raseiniai 
23. Raseinių V.Petkaus pagrindinė mokykla, Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai 
24. Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Kalnų g. 3, Raseiniai  
25. Šakių ,,Varpo” mokykla, Basanavičiaus g. 28, Šakiai 
26. Šakių r. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 2, Jonginiškių k. 
27. Šakių r. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija,Vytauto g. 44, Kudirkos Naum.  
28. Šakių r. Sintautų pagrindinė mokykla, P. Vaičaičio 20, Sintautai 
29. Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla Šilelio g. 10, Kairiai 
30. Šiaulių Rėkyvos progimnazija Poilsio g. 1, Šiauliai 
31. Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla Jazminų g. 3, Usėnai 
32. Tauragės Jovarų pagr. Mokykla, Laisvės g. 19, Tauragė  
33. Utenos Aukštakalnio progimnazija Taikos g. 44, Utena 
34. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, J. Basanavičiaus 32 
35. Utenos Vyturių progimnazija, Sėlių g. 45, Utena 
36. Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos'' specialioji mokykla, Č. Darvino g. 4, Kybartai 
37. Vilniaus Antakalnio progimnazija Antakalnio g. 33, Vilnius 
38. Vilniaus Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4, Vilnius 
39. Vilniaus Levo Karsavino mokykla Justiniškių g. 43, 
40. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokykla Žirmūnų g. 53, Vilnius 
41. Vilniaus sav. Grigiškių gimnazija, Kovo 11-osios g. 21, Vilnius 
42. Vilniaus Sietuvos gimnazija, Taikos g. 47, Vilnius 
43. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija, S.Stanevičiaus g. 25, Vilnius  


