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VASAROS INICIATYVA: PAJŪRIO JUOSTOS 
IŠSAUGOJIMAS 

Saugomos teritorijos pasižymi gamtos vertybių gausa, o pajūrio kopos 
daugeliui tampa atokvėpio vieta. Retai susimąstoma, kad šios vertybės itin 
jautrios ne tik gamtos, bet ir žmogaus sukeliamiems veiksniams.  

Pajūrio apsauginis smėlio kopagūbris gali išlikti tik vykdant pastovius kopų 
priežiūros ir tvirtinimo darbus, tad kvietėme savanorius išbandyti kopų 
tvirtinimo darbus. Tikime, kad tai gali įkvėpti aktyviau prisidėti prie gamtos 
vertybių išsaugojimo.



KULTŪRA - NEATSIEJAMA AKCIJOS DALIS

Akcijos vyksta viešosiose erdvėse, kurias kasdien lanko ir prižiūri žmonės 
gyenantys kaiminystėje. Mūsų tikslas - ne tik pakviesti prisidėti prie 
teigiamų aplinkosauginių veiksmų, bet ir supažindinti iš kitų miestų 
atvykstančius dalyvius su vietos kultūra. Tai tarsi nedideli kultūriniai 
mainai, kurie atneša atradimo džiaugsmą abiems pusėms. 

DAROM PRIE JŪROS veiksmai tampa tik manifestu, kuris akcentuoja jų 
porekį bei svarbą. Mes tikime jog ilgalaikiai pokyčiai gali vykti tik 
suartinant  bendruomenes, kviečiant jas gilesnei pažinčiai ir kuriant 
sąmoningesnį pasaulį linksmoje atmosferoje. 



PAJŪRIO 
DARBAI
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Akcijos „DAROM PRIE JŪROS 2021“ metu 
kvietėme prisidėti prie kopų tvirtinimo darbų 
Karklės paplūdimyje bei Olandų kepurės 
skardžio teritorijoje. Tai viena lankomiausių 
pajūrio teritorijų, tad jos kraštovaizdžiui įtakos 
turi ne tik jūros bangos, bet ir žmogaus veikla. 

Lėšos, kurios sutaupytos talkos metu bus 
panaudotos tvarkant medinį taką vedantį prie 
Olandų kepurės skardžio. 

Ką 50-60 dalyvių nuveikė per 4 valandas? 

2000 kv. m. 

nupinta apie 200 m. žabų 
tvorelių Karklės 

užklota apie 2000 kv. metrų 
žabų klojinių ir uždengti 
eroziniai židiniai;

tvarkyta rekreacinė įranga.

200  m. 

Perkasti 
suoliukai 



KOMUNIKACIJA IR  
VIEŠINIMAS

Mūsų tikslas yra sąmoningumo skatinimas, o 
tai prasideda nuo pirmos žinutės, nuo 
kalbėjimo apie aplinkosauginius veiksmus 
prie kurių žmonės gali prisidėti. Dažnai 
sakome, kad mūsų organizuojamos akcijos 
tėra manifestas, kai parodome vienybę, norą 
prididėti prie žalesnės ateities. Atėjimas ir 
darymas yra sąmoningėjimo įrodymas, bet 
kalbėti apie tai reikia nuolat. 



INFORMACINIS 
PARTNERIS 

LRT

Apie naują organizacijos iniciatyvą bei kitokių 
aplinkosauginių veiksmų svarbą šiemet jau antrą 
kartą galėjome kalbėti Nacionalinės Lietuvos radijo 
ir televizijos (LRT) kanaluose. Šįkart sulaukėme ne 
tik media palaikymo, bet ir bendradarbiavimo 
įkūriant renginio erdves.  



80k

130

88

BANERIAI LRT 
PORTALE

ANONSŲ  
RADIJO ETERYJE

INTERVIU

PAMINĖJIMŲ  
ŽINIASKLAIDOJE*

*Duomenys apskaičiuoti Mediaskopo pateikiama informacija, jų įrankis paremtas Gemius auditorijos matavimo metodika.

7



„Mane, kaip ambasadorių, labai džiugina tai, kad iniciatyva auga – 

manau, jog tvarkyti gamtą turime visi. Būtina skatinti sąmoningumą: 

visų pirma nešiukšlinti savo aplinkos, o ypač pajūrio, nes jo ir taip 

turim palyginus nedaug. Intensyviai  mėgaujamės jūros krantais visą 

vasarą, tad kartu susitvarkyti ir atšvęsti sezono pabaigą su koncertu 

mums yra didžiulis džiaugsmas ir garbė. Tikiuosi šis laikas visus įkvėps 

dar labiau saugoti aplinką ir kvies skristi aukščiau, į žalesnį rytojų. 

Darom!“.  

- Tautvydas Augustinas (Baltasis kiras) 

AMBASADORIUS



RĖMĖJAI 
Nepaisant to, kad aplinkosaugos akcija „Darom prie jūros“ 
vyksta pirmą kartą, ji jau spėjo sulaukti ne tik savanorių 
susidomėjimo, bet ir palaikymo iš verslo. Prie renginio 
įgyvendinimo jungėsi ir kitos tvarumo iniciatyvos bei 
projektai.  



„Vertiname ilgalaikį organizacijos „Mes Darom“ įdirbį ir 
džiaugiamės prisidėdami aplinkosaugos, edukacijos ir kultūros 
renginio „Darom prie jūros“. Rūpestis Baltijos jūra ir Lietuvos 
miškais yra ilgalaikės ERGO strategijos dalis. Mes ne tik 
remiame iniciatyvas ir bendradarbiaujame su mokslininkais, 
kurie vykdo tyrimus šiose srityse, bet taip pat vadovaujamės 
principu, kad pokyčiai prasideda nuo mūsų pačių. 
Naudodamasis proga kviečiu prisidėti prie iniciatyvos – kartu su 
kolegomis, draugais ir šeimomis susiburti prasmingai bendrai 
veiklai”. 

- Bendrovės ERGO vadovas Tadas Dovbyšas
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ERGO



„VAATC ir „Darom“ bendradarbiavimas jungiant „Darom“ 
įgyvendinamas iniciatyvas bei projekto „Atliekų kultūra“ 
švietėjišką veiklą yra puikus sinergijos pavyzdys. Norint pokyčių 
kiekviename šalyje vykstančiame renginyje turi būti kalbama 
apie aplinkos saugojimą. Ne mažiau svarbu ir tai, kad atliekų 
tvarkytojų bendradarbiavimas su savanoriais bei ne 
vyriausybiniais susivienijimais leidžia geriau suprasti vienas kitą, 
rasti sąlyčio taškų, įvairiapusiškiau pasižiūrėti į savo veiklą, 
sėkmingiau įgyvendinti projektus“. 

- UAB „VAATC“ Direktorius Tomas Vaitkevičius 



PARTNERIAI 

Aplinkosauginėms problemoms spręsti reikalingi 
ilgalaikiai pokyčiai, tad edukacija ir sąmoningumo 
skatinimas yra neatsiejamas nuo mūsų akcijų. 

Tvarios partnerstės kitais edukacijų projektais leidžia 
išplėsti pasiūlyti turiningą programą, kuri papildo 
tvarkymosi darbus. Mus svarbu, kad dalyviai ne tik 
tvarkytųsi, bet ir stiprintų motyvaciją vartoti tvariau, 
gyventi sąmoningiau ir pajustų ryšį su gamta. Tik taip 
nuveikti darbai įgaus prasmę. 
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SPEKTAKLIS VAIKAMS „KONTIS IR TVARKIUS“  
pasakos apie didžiulį norą būti reikalingu. Įkvepianti 

istorija vaikams apie du draugus,  kurie padeda 

išmestiems žmonių daiktams gyventi toliau ir vėl 

jaustis laimingais. 

KINO JUOSTA „Walk the Tideline“  
pakvies „pasivaikščioti“ po paplūdimius Anglijoje, 

Japonijoje ir Olandijoje. Į krantą išmestos atliekos 

dokumentiniame filme „pasakoja“ apie tautas, šalis ir 

miestus iš antropologinės perspektyvos. Galbūt tai 

įkvėps pratęsti filmą realybėje bei patiems 

paanalizuoti vietinį pajūrį.  

VIKTORINOS BEI STALO ŽAIDIMAI IŠ 
PERDIRBTŲ MEDŽIAGŲ 
Iš arčiau susipažinsite su pakuočių atliekų 

gyvavimo ciklu, atliekų perdirbimo eiga ir 

pasisemsite idėjų žaidžiant stalo žaidimus, 

pagamintus iš antrinių žaliavų.  

PASIŪLĖ PLAČIĄ EDUKACINĘ PROGRAMĄ
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ŽALIASIS TAŠKAS



Karklė tapo pirmąja mūsų iniciatyvos DAROM PRIE JŪROS 
stotele, o VLANTANA - renginio vežėju, prisidėjusiu prie jo 
kultūrinės dalies įgyvendinimo. 

Mobili scena ne tik sutalpino atlikėjus, bet ir slėpė nuo lietaus, 
kurio įrenginėjant aktyvacijų erdvę tikrai netrūko.  

RENGINIO VEŽĖJAS „VLANTANA“



Dvi menininkės, kurios jau nuo ketvirtadienio buvo įkūrusios 
pjaustymo-dažymo dirbtuves Pajūrio regioninio parko kieme.  
  
Fotosienos po pirmojo  naudojimo neretai keliauja į 
šiukšliadėžę, o renginio metu sukurta instaliacija liko Pajūrio 
regioniniam parkui, kaip akį traukiantis kūrinys atvykstantiems 
lankytojams.  

Už pažintį su Simona Nakaite (Juodanage) dėkojame 
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJOS CENRUI. 

KLAIPĖDOS KULTŪROS IR 
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS
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SAVANORIAI

60 dalyvavo kranto tvarkymo 
darbuose  

400 dalyvių dalyvavo renginio 
programoje 

15 savanorių, kurie prisidėjo 
prie erdvės įrengimo  



Nauja akcija sulaukė daug susidomėjimo, o kartu ir sporto ir 
laisvalaikip festivalio „Sveika Neringa“ organizatorių pasiūlymo 
bendradarbiauti. Kvietimas leido išplėsti tvarkomą teritojią 
greičiau, nei tikėjomės. Tai didelis postūmis mus, kaip 
organizacijai, kai pagaliau galime kalbėti apie daugiau 
aplinkosauginių veiksmų prie kurių galime prisijungti.  

AKCIJA „DAROM PRIE JŪROS“ FESTIVALIO 
„SVEIKA, NERINGA!“ PROGRAMOJE



KUO DARBAI NIDOJE SKYRĖSI 
NUO AKCIJOS KARKLĖJE

Kuršių nerija įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą kaip išskirtinis smėlio 
kopų kraštovaizdis. Pirmiausia - akcijos dalyviai galėjo pasinaudoti išskirtine 
galimybe patekti į riboto lankymo Naglių rezervatą ir padėti Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijos darbuotojams naikinti invazinius augalus, kurie 
labai sparčiai plinta ir taip pat kenkia saugomai Neringos gamtai.  

Rezervatų teritorijos steigiamos siekiant palaikyti unikalius gamtinius bei 
kultūrinius kraštovaizdžius bei juose veikiančią ekosistemą. Kartais išnaikinti 
visos invazinės rūšies neįmanoma, todėl stegiamasi bent sumažinti jos 
gausumą ir stabdyti plitimą. Kopas užkariauja miškai, todėl norėdami išsaugoti 
vis mažėjančius kopų plotus kvietėme rauti pušelių atžalas. 



AKCIJĄ INICIJUOJA

Mus pačius kartais stebina, kad per 14 metų „Darom“ 
tapo visuotinės pavasario talkos sinonimu. Bet mūsų 
organizacijos tiklas ir misija ne vien švarinti viešąsias 
erdves ar skaičiuoti kiek tonų šiukšlių akcijos dalyviai 
surenka kasmet. Per eilę metu pagaliau galime 
stebėti kaip visuomenės įpročiai keičiasi. Panašu, 
kad organizacijai taip pat atėjo laikas atsinaujinti ir 
„išlipti" iš šiukšlių rinkimo rėmų. „Darom prie jūros“ 
yra vienas pirmųjų žingsnių.  


