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LMS narėms – Lietuvos mokinių savivaldoms 

  

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS DEKLARACIJA 

DĖL APLINKOSAUGOS UŽTIKRINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE 

Vilnius 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS), reaguodama į Europos Parlamento nutarimą 

Europos Sąjungos valstybėse iki 2021 m. atsisakyti vienkartinio plastiko naudojimo ir į nuolat augantį 

pasaulio moksleivių judėjimą prieš klimato kaitą, skatina Lietuvos mokyklų mokinių savivaldas siekti 

aktyviai prisijungti prie aplinkosaugos puoselėjimo Lietuvos mokyklose. 

2019 m. kovo mėn. LMS prisijungdama prie judėjimo „Fridays for future“ (liet. penktadieniai 

už ateitį), Lietuvos mokyklų mokinių savivaldoms pateikė rekomendacijas dėl galimų veiksmų, 

siekiant užtikrinti moksleivių įgalinimą mokyklose rūpintis ekologija.  

Atsižvelgdama į vis didėjantį užterštumą ir spartėjančią klimato kaitą, LMS sieks: 

1. Nebenaudoti vienkartinio plastiko savo organizuojamose veiklose; 

2. Naudoti minimalų popieriaus kiekį; 

3. Aktyviai įsitraukti ir įtraukti vienijamas mokinių savivaldas įgyvendinant 

rekomendacines veiklas (pridedama). 
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Priedas Nr. 1 

REKOMENDACINĖS VEIKLOS MOKINIŲ SAVIVALDOMS 

 

1. Užtikrinti, kad mokyklose būtų rūšiavimui skirtos šiukšlių dėžės. 

2. Skatinti daugkartinių indų naudojimą. 

3. Rūpintis, jog mokykloje būtų vykdomos taršos mažinimo akcijos. 

4. Skatinti mokyklos bendruomenę naudotis viešuoju transportu; šiltuoju metų laiku į 

mokyklą vykti dviračiais ar kitomis oro neteršiančiomis transporto priemonėmis. 

5. Skatinti moksleivius atsisakyti plastikinių maišelių pakeičiant juos į medžiaginius. 

6. Skatinti mokyklos bendruomenę vartoti tik reikalingą maisto kiekį, kad jo nereikėtų išmesti. 

7. Skatinti, jog mokyklos bendruomenės nariai naudotų aplinkai draugiškas valymo 

priemones. 

8. Skatinti mokyklos bendruomenę sodinti medžius. 

9. Užtikrinti minimalų popieriaus bei kitų kanceliarinių prekių vartojimą. 

10. Skatinti moksleivius pirkti perdirbamus produktus, pažymėtus atitinkamu simboliu. 

11. Siekti, kad mokyklos bendruomenė galėtų kompostuoti, auginti vaisius bei daržoves. 

12. Skatinti Zero waste (liet. be atliekų) idėjas, informuojant moksleivius apie alternatyvas 

dabartiniam gyvenimo būdui. 

 

 


