


2022 m. rugpjūčio 26–28 dienomis
„Mes darom“ jau antrus metus iš eilės
gamtai neabejingus žmones kvietė į
pajūrį, kur apjungiame aplinkosaugą,
edukaciją ir kultūrą. 

Toks iniciatyvos modelis pasirinktas
siekiant pritraukti tuos, kurie dar nėra
tokie aktyvūs aplinkosaugoje.   

Aplinkosauga
Edukacija
Kultūra



Efektyviausias būdas prisidėti prie
pajūrio kranto išsaugojimo nuo
išpustymo – kopų sutvirtinimas žabų
tvorelėmis ir klojiniais.

2022 m. renginio „Darom prie jūros“
metu padengtas 2 000 kv. m plotas
žabų klojiniais, nupinta apie 100 m
tvorelių slenkančiam smėliui sulaikyti.

Dalis akcijos dalyvių šiaurinėje Karklės
dalyje išardė poilsiautojų paliekamas
pavėsines ir kitus statinius bei grąžino
šakas ten, kur jos turi būti – į kopas.

Kopų tvirtinimo
darbai 





Renginio programoje – tradicinė
„Darom“ akcija, kurios metu buvo
švarinama Baltijos jūros pakrantė. 

Dažniausiai akcijos metu randama
atlieka – nuorūka. 

„Darom“akcija 
pajūryje 





Edukacinė programa
Lietuvos jūrų muziejus pristatė R. Petroff
meninę instaliaciją „Jūros plastika“ ir
kvietė į EKO dirbtuves;

„Po bangom“ kvietė pažinti jūrą ir
pasaulinį vandenyną per garsus,
žaidimus bei tyrinėjant dumblius per
mikroskopą; 

„Klimatosūkis“ kvietė ieškoti sprendimų
klimato kaitos klausimu per žaidimą
„Terra Futura“;

„Akimirkų gaudyklė“ kvietė susipažinti su
popieriaus perdirbimu ir antriniu daiktų
panaudojimu per kūrybą.  





Renginio programoje – patyriminė
praktika, kuria dalyviai buvo kviečiami
pasitelkti savo visus pojūčius ir
sužadinti savo prigimtinę intuiciją.

Seanso metu mokomasi eiti į ryšio
gilinimo santykį per simbiozę: su tuo,
kas yra ČIA IR DABAR, šioje aplinkoje,
su šiais žmonėmis, gamta ir visa jos
gyvybe.

Atidos seansas
per 6 pojūčius 





Išplėstos saugomos teritorijos;
Tvarus turizmas;
Nuolatinės švarinimo akcijos;
EKO edukacija jau nuo darželio; 
Dėl nuotolinio darbo galimybių, pajūris – patraukli
vieta gyventi;
Daugiau aplinkosaugos, švietimo renginių;
Ekologiškesnis transportas;
Išvystytas tvarios žuvininkystės modelis;
Klimatui neutralus pajūris.

Šioje diskusijoje nebuvo kelių pašnekovų, sėdinčių ant
scenos. Šioje diskusijoje įsitraukė kiekvienas  norintis ir
turintis ką pasakyti. 

Diskusijos metu iškeltos dalyvių mintys 2032-ųjų
vizijai: 

Diskusijos metu įžvelgta ir rizikų, tokių kaip: žmonės
nenorės gyventi pajūryje dėl dažnos orų kaitos / mažės
žaliųjų erdvių. 

Diskusija: Baltijos pajūris
ir jūra – ateities vizija





„Mes Darom“ veikloje ypač svarbus
bendruomenių sutelkimas, tad ir prie
jūros siekėme glaudžiai
bendradarbiauti su vietos
bendruomene.

Karklės bendruomenės inciatyva,
siekiant skatinti gyventojų fizinį
aktyvumą ir sveiką gyvenseną, į
renginio programą buvo įtraukta
rytinė joga ir treniruotė su sporto
klubu GYM+. 

Sveikatingumo
programa





Sidabrinės gervės naktys – kinas
po atviru dangumi;

Kamanių šilelio ir Ingajos koncertai;

Tradicinė laužų sąšauka pajūryje su
muzikine DJ Girių dvasių programa. 

Siekiant populiarinti aplinkosaugą ir
pritraukti kuo platesnę auditoriją, į
festivalio programą įtraukta kultūra: 

Kultūrinė programa







Renginio dalyviai buvo kviečiami
apsistoti palapinių miestelyje;

Festivalyje veikė maisto zona; 

Orientuojantis į švietėjišką renginio
funkciją, dalyviai buvo kviečiami
praturtinti žinias edukacinėje
zonoje;  

Įrengta LRT poilsio zona; 

Laisvu nuo programos metu
dalyviai buvo  kviečiami išbandyti
pramogų zonos žaidimus. 

Renginio erdvės





LRT radijuje;
LRT televizijoje; 
LRT Opus; 
LRT.lt mediatekoje.

LRT radijo laida „Ryto garsai“
LRT televizijos laida „Labas rytas, Lietuva“;
LRT radijo žinios;
LRT radijo laida „Laba diena, Lietuva“.

Renginio anonsai buvo transliuojami: 

VšĮ „Mes Darom“ akcijos pristatymai LRT kanaluose:

Kelios dešimtys paminėjimų kituose žiniasklaidos kanaluose. 

Renginio video anonsai transliuoti Lietuvos Jūrų muziejaus LED ekranuose.

Įrašų skaičius „Mes Darom“  Facebook paskyroje – 50, Instagram paskyroje – 28.

Kvietimais į renginį socialinėse medijose dalijosi partneriai, festivalio dalyviai ir atlikėjai.

Renginio viešinimas






