
 

„ŽALIOSIOS OLIMPIADOS ODISĖJOS“ VASAROS UŽDUOTIES  

„MISIJA: ŠVARI VASARA ‘21” VYKDYMO TAISYKLĖS 

 

1. Vasaros užduotis yra viena ir visoms mokykloms vienoda. 

2. Vasaros užduoties „Misija: švari vasara ‘21” vykdymas suteikia galimybę užduotį vykdančiai 

komandai patekti į pusfinalį.  

2. Vasaros užduoties trukmė: 2021 m. birželio 1 – rugpjūčio 31 d. 

3. Vasaros užduotyje gali dalyvauti tik „Žaliojoje olimpiados odisėjoje“ užsiregistravusios 

komandos. 

4. Vasaros užduoties metu, užsiregistravusios komandos skatinamos rasti ir tvarkyti 

aplinkosauginius pažeidimus savo gyvenamoje aplinkoje. Jei pažeidimai per dideli arba nėra 

galimybės jų sutvarkyti, komandos juos registruoja ir praneša atitinkamoms institucijoms. 

5. Tvarkyti ir registruoti pažeidimus komandos nariai gali ir kartu ir individualiai, svarbu fiksuoti 

surinktų atliekų kiekį (atskirai plastiką, popierių, stiklą, metalą ir kitas medžiagas), įvardinti 

sutvarkytų ar užregistruotų pažeidimų vietas, pateikti proceso metu padarytų nuotraukų 

koliažą. Kilus neaiškumams organizatoriai gali paprašyti pateikti, Jūsų patogumui siūlomą 

pildyti tarpinių duomenų lentelę, kurią naudodami, rugsėjo pradžioje galutinius  apibendrintus 

duomenis pateiksite daug paprasčiau ir patogiau. 

6. Duomenų lentelėje svarbu nurodyti (lentelės pildymo pavyzdį rasite žemiau): 

• Kokio veiksmo buvo imtąsi (pažeidimo sutvarkymas, pranešimas apie pažeidimą); 

• Surinktą/rastą medžiagą ir jos apytikslį kiekį kilogramais (pvz.: plastikas, metalas, 

stiklas, popierius, padangos, stambiagabaritės atliekos ir kt.); 

• Atliekų utilizavimo būdą (pvz.: Išmetimas į rūšiavimo konteinerius, pristatymas į 

stambiagabaričių atliekų aikštelę, antrinis panaudojimas ar kt.) arba kam pranešėte 

apie pažeidimą (nurodyti institucijos pavadinimą) 

• Pažeidimo vietą (pagal galimybes nurodome pažeidimo vietą: jei galime nurodome 

tiksliai, jei ne – tiks ir abstraktus aprašymas, kuriame paminėtas rajonas, netoliese 

esantis miestelis/kaimelis ir vieta, kurią tvarkėte); 

 

 

 

 

 

 



 

Lentelės pildymo pavyzdys: 

Veiksmas, kurio 

imtasi 

Surinkta/rasta 

medžiaga ir kiekis 

Atliekų utilizavimo 

būdas arba kam 

pranešėte apie 

pažeidimą 

Pažeidimo vieta 

Pažeidimo 

sutvarkymas 

Plastikas - 1 kg 

Stiklas – 0,5 kg 

Metalas – 0,2 kg 

Miesto rūšiavimo 

konteineriai 

Kelmės rajonas, teritorija 

aplink Tytuvėnų apžvalgos 

bokštą 

Pranešimas apie 

pažeidimą 

Padangos – apie 

70 kg 

Vilniaus regiono 

aplinkos apsaugos 

departamento 

Švenčionių r. 

agentūra 

Švenčionių rajonas, 

miškas prie Vaikūčių 

kaimo 

 

7. Galutiniai vasaros užduoties rezultatai pateikiami internetu, pildant elektroninę anketą 

adresu: https://forms.gle/HYY5JVvG4sowGr4N8   

8. Rezultatai priimami 2021 m. rugsėjo 1 – 9 dienomis. 
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