
 
 

PASIRUOŠIMAS 
 

1.Sodinkite tik vietines vyraujančias medžių rūšis, kurios būdingos mūsų klimatui.  

2. Susiraskite rėmėjus ir įsigykite sodinukus iš vietinių tiekėjų. 

3. Pasirinkite tinkamą vietą sodinimui ir iš anksto iškaskite duobutes. Jei reikia pagalbos, susisiekite 

su vietiniais ekspertais. 

 4. Suraskite moksleivius, kurie sodins medelius. 

5. Pakvieskite dalyvauti ir kitus savo bendruomenės narius. 

6. Išrinkite moksleivį, kuris pasakys įžanginę kalbą. 

7. Pasiruoškite filmuoti ir fotografuoti įvykį. 

8. Pasikvieskite kitas mokyklas ir žmones priimančius sprendimus (savivaldybės atsovus). Gal būt jie 

pasakys kalbą. 

 9. Mokyloje paruoškite pasaulio žemėlapį, kuriame pažymėkite visas pasaulio šalis dalyvaujančias 

akcijoje. 

 10. Pasikvieskite spaudos, radijo ar televizijos atsovus. 

 

MEDELIŲ SODINIMO DIENA GEGUŽĖS 22 
 

Laikas: vidurdienis vietiniu laiku (anksčiau ar vėliau tą pačią dieną) 

1.Nueikite į vietą, kur sodinsite medelius. 

2.Moksleivis pasako kalbą. 

3.Moksleiviai drauge su kitais bendruomenės nariais sodina sodinukus. 

4.Pasirinktinai, gali būti sakoma kalba vieno iš savivaldybės atsovų. 

5.Pasirenkamos veiklos: medelių sodinimo daina arba vaidinimas „Gyvybės lašai”. 

6. Susirinkite visi bendrai nuotraukai prie pasodintų medelių. 

 

PO RENGINIO 
 

1. Palikite savo įrašą svečių knygoje mūsų puslapyje. 

 2. Atsiųskite trumpą ataskaitą apie renginį: 

a) jūsų mokyklos ar grupės pavadinimas, 

b) jūsų miestas, 

c) jūsų šalis, 

d) dalyvių skaičius, 

e) viena renginio nuotrauka (ne daugiau, nes dalyvauja virš 10 000 mokyklų) 

3. Atsiųskite savo žinutę ir nuotrauką(1) šiuo adresu: 

photoseurope@enoprogramme.org 

 

4. Padarykite vaizdo įrašą ir patalpinkite jį internete (pvz. Youtube) ir atsiųskite nuorodą (ne video) 

adresu: videos@enoprogramme.org . Mes persiųsime jūsų nuorodas į mūsų puslapį. Nuotraukas 

patalpinsime vėliau virtualiame nuotraukų albume. 

 

5. Nepamirškite pasirūpinti savo medeliais! 



 
 

 

 

KALBA SKIRTA ŠVENTINEI DIENAI 

 

 

 
Aplinka svarbi mums visiems. Ne tik čia - Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šiandien yra 
ta diena, kai mes prisimename aplinką ir mus supančią biologinę įvairovę. Darome tai 
drauge su mokyklomis, moksleiviais ir jaunimu iš viso pasaulio. Šiandien mes sodiname 
medelius šiaurėje, pietuose, rytuose ir vakaruose. Pirmieji medeliai bus pasodinti 
Okeanijoje, po to, patekant saulei, Azijoje, Europoje ir Afrikoje, o paskutiniai sodinukai - 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje. 
 
Šiandien tūkstančiai mokyklų iš 150 šalių sodina medelius drauge su mumis. Ši medelių 
sodinimo akcija yra organizuojama ENO virtualaus mokyklų tinklo, įsteigto Suomijoje, kuris 
rūpinasi aplinkosauga. 
 
Medis yra mums visiems simbolis. Jis mums primena apie gamtos ir aplinkos išsaugojimą 
bei simbolizuoja bendradarbiavimą tarp pasaulio mokyklų. Medeliai pasodinti šiandien 
pavirs tikru mišku. Mokyklos jau pasodino 7 milijonus medžių ir ateityje iki 2017 planuoja 
pasodinti iš viso 100 milijonų medžių.  
 
Drauge švenčiame tarptautinę biologinės įvairovės dieną, kuri yra būtina norint išsaugoti 
natūralias ekosistemas, aprūpinančias mus maistu, kuru, sveikata, gerbūviu ir kitais 
gyvybiškai svarbiais dalykais. Žmonės taip pat yra biologinės įvairovės dalis, tačiau tik jie 
gali apsaugoti arba sunaikintį ją. Šiuo metu žmogaus veikla mažina biologinę įvairovę 
didžiuliu tempu. Šis praradimas yra negrįžtamas ir griaunantis sistemas nuo kurių 
priklauso mūsų išlikimas. Mums reikia apmąstyti galimybes išsaugoti biologinę įvairovę. 
Dabar yra tas laikas, kai turime pradėti veikti.  
 
Tikimės augti drauge su savo medžiais tam, kad sulauktume geresnės ateities! Biologinė 
įvairovė - tai mūsų gyvenimas. 
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