
 
 
River Cleanup - tarptautinė upių švarinimo iniciatyva, šiemet siekianti kuo daugiau 
individualių tvarkomų taškų prie upių ir vandens telkinių.  
 
Tvarkytis kviečiame 2020 m. birželio 6 d. (šeštadienį) 
Facebook renginys Švarinkime upes I River Cleanup Lietuva  
Facebook puslapis River Cleanup Lietuva 
Renginio puslapis www.river-cleanup.org 
Registracija  
#rivercleanuplietuva @rivercleanuplietuva @rivercleanup 
 
Kilus klausimams kreiptis į Žaliosios politikos instituto projektų koordinatorę Justiną 
Anglickytę (justina@zaliojistrategija.lt) 
 
 

1. Tvarkymo vietos ir laiko pasirinkimas, registracija 
● Vieta pasirenkama patys dalyviai, registruoja pasauliniame žemėlapyje. Jei 

kyla klausimų ar sunkumų dėl registracijos, kreipiamasi į Žaliosios politikos 
institutą  

● Vieta prie upės ar vandens telkinio 
● Ten, kur pastebima šiukšlių 
● Teritorija lengvai pasiekiama sunkiajam transportui (jei atliekų daug ir 

reikalingas specialus išvežimas) 
● Laikas pasirenkamas savo nuožiūra, geriausia pirmoje dienos pusėje 

 
2. Dalyviai ir Covid-19  
● Raginame tvarkytis vieniems ar su šeimos nariais.  
● Tarp dalyvių užtikrinamas saugus, bent 2 metrų, atstumas, dėvimos kaukės ir 

pirštinės 
● Po tvarkymosi dezinfekuojamos rankos, drabužiai 

https://www.facebook.com/events/1179531199059639/
https://www.facebook.com/RiverCleanupLietuva
http://www.river-cleanup.org/lt
https://www.river-cleanup.org/en/organise?edit%5Bfield_big_cleanup%5D%5Bwidget%5D=40
mailto:justina@zaliojistrategija.lt
https://www.river-cleanup.org/en/organise?edit%5Bfield_big_cleanup%5D%5Bwidget%5D=40


● Galioja iniciatyvos dieną taikomi SAM apribojimai 
 

3. Atliekų tvarkymas 
● Jei atliekų ir dalyvių nedaug, atliekos nešamos prie artimiausių rūšiavimo 

konteinerių ir kiek įmanoma išrūšiuojamos 
● Jei numatoma, kad atliekų bus daug, PRIEŠ tvarkantis susisiekiama su savo 

seniūnija, seniūnu arba savivaldybe ir suderinama, ar bus galimybė atliekas 
išvežti ir kokios to sąlygos. Raginame atliekas rūšiuoti. Patogu vieną maišą 
skirti mišrioms atliekoms, vieną rūšiuojamoms 

● Atliekų gamtoje palikti negalima, nes jas išnešioja paukščiai ir miško žvėrys 
(nebent dėl išvežimo esate sutarę su atliekų surinkėjais)  

● Medžių ir krūmų genėjimą paliekame profesionalams, renkame tik 
neorganines atliekas  
 

4. Priemonės ir apranga  
Prašome turėti savas priemones, kadangi jas išdalinti saugiai galimybės 
ribotos 

● Vienkartinės apsauginės pirštinės ir kaukės 
● Darbinės pirštinės 
● Didesni šiukšlių maišai 
● Galima naudoti šiukšlių rinkimo lazdas  
● Jei manote, kad nepakaks savo šiukšlių maišų, rašykite mums, derinsime 

didesnio maišų kiekio perdavimą  
● Aprangą rinkitės pagal oro sąlygas 
● Rinkitės patogią, geriau neperšlampančią avalynę 

   
5. Sauga 
● Saugokite save ir neikite per arti vandens, ypatingai saugokite vaikus.  
● Radus keistą, neatpažįstamą objektą geriau jo nejudinkite. Jei manote, kad 

objektas gali būti pavojingas, skambinkite 112  
● Neimkite aštrių objektų, stiklo šukių ir pan.  
● Naudokite repelentus nuo vabzdžių. Po tvarkymosi apžiūrėkite ar ant jūsų 

nėra erkių  
● Neikite tvarkytis jei jaučiatės blogai, turite didesnių sveikatos problemų 

 
  

 
6. Akimirkų fiksavimas 

 



● Užfiksuotas tvarkymosi akimirkas galite siųsti justina@zaliojistrategija.lt 
(atsiųsdami vaizdinę medžiagą sutinkate, kad ją naudotume iniciatyvos 
viešinimo tikslais. Jei nuotraukoje yra nepilnamečių, užtikrinate, kad jų tėvai 
sutinka su medžiagos dalijimusi)  

● Kelkite nuotraukas ir vaizdo įrašus į socialinius tinklus su grotažymėmis 
#rivercleanuplietuva #svarinkimeupes, žymėkite mus @rivercleanuplietuva ir 
padėkite skleisti švaraus pasaulio žinutę 

 
7. Žaliosios politikos instituto atsakomybės 
● Užtikrina iniciatyvos viešinimą nacionaliniu mastu ir koordinuoja veiksmus 

tarptautiniu lygmeniu 
● Palaiko akcijos socialinių tinklų paskyrų aktyvumą  
● Atstovauja iniciatyvą nacionalinėje žiniasklaidoje 
● Koordinuoja partnerius ir rėmėjus 
● Gali suteikti šiukšlių maišų  

 
 
Organizatoriai ir koordinatoriai skelbia apie iniciatyvą, ragina prisijungti, bet nėra                   
atsakingi už atskirus tvarkymosi taškus. Už savo saugumą ir tinkamą atliekų                     
perdavimą atliekų surinkėjams atsako patys dalyviai. Organizatoriai gali patarti ir                   
suteikti būtinas priemones.   
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