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ŽAIZDAS ŽEMĖS MŪSŲ TURIME UŽGYDYTI PATYS

Jungtinių Tautų  Aplinkosaugos Chartijos preambulėje parašyta: Mes 
žemės negavome kaip palikimo iš savo tėvų, o pasiskolinom iš anūkų. Mums 
visiems svarbu, kokią ją paliksime.

XX amžius – technologinio proceso, daugelio naujų atradimų ir 
išradimų, naujų iki tol negirdėtų pramonės šakų susikūrimo, intensyvios 
žemdirbystės amžius. Tai neretai buvo pasiekta beatodairišku gamtos išteklių 
naudojimu, neatsižvelgiant į poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Efektyvūs 
vandens ir oro valymo įrenginiai buvo retenybė, vandens telkiniai buvo 
nevalytų nuotekų priimtuvai, o gamyklų ar elektrinių aukšti kaminai skleidė 
aplinką teršiančias medžiagas didelėje teritorijoje. Tik praėjusio amžiaus 
7-ame dešimtmetyje buvo rimtai susirūpinta aplinkos apsauga, pripažinta, 
kad tai globalinė problema, nes, kaip yra vaizdžiai pasakęs JAV ekologas A. 
Bimonas, galimi tik du keliai: Ar žmogus padarys, kad būtų mažiau dūmų, 
ar dūmai padarys, kad būtų mažiau žmonių. 

Šios bėdos neaplenkė ir mūsų šalies, tik čia jos buvo daug didesnės. 
Industrializacijos simboliu buvo laikoma juodais dūmais rūkstantys kaminai, 
o žemės ūkio pasididžiavimas – lygūs laukai su sunaikintais miškeliais, 
upeliais, pabarstyti sunkiai yrančiais pesticidais, gyvulinkystės kompleksai, 
iš kurių srutos bėga į ežerus ar upes. Žemos energetinių resursų kainos 
neskatino taupyti kuro, gyventojams trūko elementarių ekologinių žinių. 
Tad kartais to nenorėdamas žmogus padarydavo rimtų pažeidimų. Planinė 
to meto ūkio sankloda buvo orientuota ne savoms, o visos TSRS reikmėms, 
ypač militarinėms, tenkinti. To pasėkoje šiandien turime daug praeities 
paliktų žaizdų mūsų žemėje. Vienos jų ryškiai matomos, kitos – paprasta 
akimi nematomos, bet ypač pavojingos. Naftos bazės ir terminalai, degalinės, 
kolūkių technikos kiemai, mineralinių trąšų ir pesticidų sandėliai, kariniai 
objektai, transporto mazgai, daugelis gamyklų, karjerai, sąvartynai ir t. t., iš 
viso priskaičiuojama apie 5000 pažeistų teritorijų. O kokie dar ir šiandien 
mūsų miškai, pakelės, vandens telkinių pakrantės? Net ir Vilniaus krašto 
laukuose vis dar sutinkame Sosnovskio barščio ir kitų piktžolių plantacijų.

Žemės, jos išteklių išsaugojimo problemos bus aktualios ir ateityje. 
Ozono sluoksnio ardymas, CO2 ir kitų dujų emisijų sukeltas klimato šiltėjimas 
reikalauja naujų techninių sprendinių ir technologijų. Europa, JAV, Japonija 
ir kelios kitos šalys iš esmės pasiekė visuotinai pripažintą gerovės lygį, tačiau 
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natūralu, kad to lygio nori pasiekti ir likusi mūsų planetos gyventojų dalis 
– o jų milijardai. Jų reikmėms patenkinti prireiks milžiniškų energijos ir 
žaliavų resursų, o jie yra ne begaliniai. Susimąstykime. Tik resursų taupymas, 
atsinaujinančių energijos šaltinių platus naudojimas, naujos technologijos leis 
spręsti Žemei iškilusius uždavinius.

Mums, vykdantiems taršos šaltinių likvidavimo, užterštų teritorijų 
valymo darbus, naudojant „draugiškus aplinkai“ biologinius valymo 
metodus, specialiomis priemonėmis aktyvinant dirvožemio savivalos 
procesus, darosi nejauku matant mūsų piliečių atsainų požiūrį į juos 
supančią gamtinę ir gyvenamąją aplinką. Todėl ir organizavome šį konkursą, 
norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į negatyvius reiškinius, pastebėtus 
jaunosios kartos akimis. Konkurso dalyviai – tai būsimieji inžinieriai, 
agronomai, ekologai, valdymo, pramonės ir žemės ūkio darbuotojai. 
Malonu, kad visi be išimties jie savo kūriniais išsakė pagrindinę mintį – 
gėda tiems, kurie bjauroja mūsų Žemės veidą, kurie nesusimąsto, ką apie 
mus galvoja atvykęs keliautojas iš svečios šalies.

Reiškiame padėką visiems konkurso dalyviams, atsiliepusiems į 
mūsų kvietimą, ir jų mokytojams, padėjusiems parengti konkursinius 
darbus. Tikime, kad jūs, jūsų kolegos ir bendraminčiai visada rodysite 
pilietinį aktyvumą, sieksite žinių apie tvarią ūkio plėtrą, išaugsite puikiais 
savo pasirinktos srities specialistais, saugosite mus supančią aplinką, jos 
bioįvairovę ir raginsite tai daryti kitus.  

Žaizdas Žemės mūsų turime užgydyti mes patys – niekas kitas to 
nepadarys.

Rapolas Liužinas
VšĮ Grunto valymo technologijos direktorius
Lietuvai pagrąžinti Vilniaus draugijos Valdybos pirmininkas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 
PADĖKA MOKYTOJAMS
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Vaidą Karbauskaitę)

Alma Motiejūnienė Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 
mokytoja (kuravo Moniką Nepaitę)
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I vieta

Vaida Karbauskaitė Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 8b kl. moksleivė

 TRUMPAS SUSITIKIMAS SU GAMTOS KARALYSTE

Vieną gražią saulėtą rudens dieną aš buvau nusviesta ant žemės, 
netoli šiukšlių dėžės. Mane išmetė bet kur. Kritimas buvo skaudus... Jūs 
tik pagalvokit, kristi iš žmogaus rankos, kai jo ūgis vos ne du metrai! 
Ach, pamiršau prisistatyti, aš esu šiukšlė. Manęs niekas nemėgsta, nes aš 
tiesiog nuodiju žmonių žemę, kartu su visomis kitomis ant jos numestomis 
šiukšlėmis. Kad ir kaip skaisčiai tą dieną švietė rudeninė saulė, manęs ji 
neįveikė. Žinau, kad jei ir mirsiu, tai tik po daug daug metų. Šiukšlės taip 
lengvai nepasitraukia iš gyvenimo.

Man taip palengvėjo, kad žmogus nepakėlė ir neįmetė manęs į tą 
smirdančią šiukšlių buveinę. Ilgai ant žemės negulėjau, pūstelėta stipraus 
vėjelio, pakilau ir nuskridau. Jaučiausi labai gerai keliaudama, o diena man 
buvo tikrai dosni. 

Vėjas nešė mane vis tolyn ir tolyn. Nežinau, kur. Gal į rudenį? Man 
buvo taip gera!  Skridau ir šėlau kartu su vėju ir godžiu žvilgsniu žvelgiau 
į miškus, pievas, pakelės trobas, įsikniaubusias į medžių pavėsius. Gražiai 
ruduo išpuošė žemę.  Ak, ir vaiskumėlis to oro! Ėgi ir tyrumėlis miškų ir 
pievų kvapumo! Rudeninės saulės pažadinti deimantu blykčiojo voratinkliai. 
Kokios fantastiškos rudens spalvos! Pažvelgiau į dangų – ten margas paukščių 
traukinys į pietus traukė. Liūdna buvo klausytis išskrendančių gervių ir žąsų 
šauksmo. Širdy pabudo kažkoks jausmas. Gal ilgesys?! 

Ech, kad aš turėčiau kojas, atsistočiau ir nueičiau, kur tik noriu. Arba 
sparnus, kad galėčiau skristi, kaip tie paukščiai per neaprėpiamą padangę. 
Brr... nusileidau tiesiai į griovį. Griovy nebuvo taip smagu, kaip tada, kai 
vėjas nešė mane į nežinomybę! Čia buvo tamsu, purvina, jaučiau drėgmę. 
Tačiau aš gulėjau prie pat ženklo su užrašu: ,,Izidoriaus Navidansko parkas“. 
Pro šalį lėkė automobiliai, sukeldami vėjo gūsius. Aš pakilau nuo žemės 
ir akimirksniu pradėjau vėl skristi. Šįkart kelionė ilgai nesitęsė, aš vėl 
skausmingai nusileidau ant žemės, užkliuvusi už nulaužtos medžio šakos. Iš 
pradžių nesuvokiau, kur esu. Ir iš kur man žinoti vargšei šiukšlelei?  Vėjas 
mane nešė klevų, po to akacijų alėja... Grožėjausi įspūdinga gamta, medžiais, 
pievom! Mane džiugino fantastiškos rudens spalvos: ruda, geltona, raudona...
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Geltonasis auksas... Kiek čia dekoratyvinių augalų! Visas šis nuostabus 
grožis sukurtas vieno žmogaus I. Navidansko rankomis. Rankomis iškasti 
net tvenkiniai. Juose dabar gyvena ne tik žuvelės, vėžiai, bet ir maudosi 
gražuolės gulbės. Dėl to ir važiuoja žmonės čia pailsėti. Ir aš labai norėčiau 
čia pasilikti. Aš taip pat norėčiau gyventi švarioje ir tvarkingoje aplinkoje, 
bet suprantu, kad netinku.

Bėginėjau po parką vėjelio genama, bet niekas manęs nepakėlė. Pro 
mane praeidavo daug žmonių, kai kurie paspirdavo, kai kurie užmindavo... 
Nesuprato, kad ir man gali skaudėti...  Aplinkui vaikštinėjantys žmonės 
valgė ledus, įvairius saldumynus ir svaidė šiukšles, kur papuola. Jie to 
nepastebėjo, tačiau aš mačiau, kaip nedidelė krūvelė, kurioje aš iš pradžių 
gulėjau, pamažu išaugo į didelę krūvą. Nors parko pradžioje stovėjo stendas, 
kuriame gražiai surašytos lankytojų elgesio taisyklės Žemaitijos botanikos 
parke: nekūrenk laužų neleistinose vietose, nešiukšlink.....Man pasidarė 
gėda... Atleisk, žeme, kad kartais žmonės, tavo gyventojai, yra negeri, kad 
šiukšlina, kad žeidžia tave ir nesusimąsto...Supykau ant savęs, dabar jau 
troškau įgyti kojas, atsistoti, įlipti kuo greičiau į šiukšlių dėžę, esančią šalia 
manęs. Labiausiai mane skaudino tai, kad kai kurie žmonės nemoka saugot  
gamtos grožio. 

Labai apsidžiaugiau, kada privažiavo didžiulė mašina, vežanti šiukšles. 
Pakliuvusi į konteinerį, dabar pasijutau gerai, nes radau savo vietą. Šalia 
manęs esančios šiukšlės šnekėjosi visai kitaip:

– Negaliu pakęsti pasaulio tvarkos! Noriu atgal į lauką, nenoriu į 
fabriką. Nenoriu!

– O taip, paklausk, ar iš čia esančių kas nors nori būti ,,sukramtomas“ 
kažkokios perdirbimo mašinos?

Klausiausi jų ir tyliai sau šnabždėjau: ,,Sudiev, gamtos karalyste...“
Pagaliau privažiavome pastatą su užrašu: ,,Šiukšlių perdirbimo 

fabrikas“. Visas šiukšles, taip pat ir mane, sumetė į vieną didelį konteinerį, 
vėliau ėmė perrūšiuoti į atskiras dėžutes. Kaip mane ,,kramtė“, aš neatsimenu, 
tačiau dabar esu naujutėlaitė plastikinė stiklinė. Keliausiu tiesiai į parduotuvę 
kaip nauja prekė. Mane labiausiai džiugina tai, kad mane puošia nuostabus 
užrašas, kuris priverčia žemės gyventojus susimąstyti. Norite sužinoti, koks? 
Ogi:,, Saugai gamtą, saugai save!“
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II vieta

Jūratė Barišauskaitė Varėnos rajono Liškiavos pagrindinės mokyklos 
10 klasės moksleivė 

ŽEMĖS ŽAIZDOS IŠ PAUKŠčIO SKRYDŽIO

Vos tik saulė nurausvina dangaus skliautą, aš suplasnoju dar liaunais 
sparnais, pakylu,  raižau žydrąją padangę ir dairausi. Iš aukštai gerai matau 
Žemę: gėriuosi jos margaspalviu rūbu, žydromis ežero akimis, mėlynais 
upių kaspinais. Tačiau nerimas užplūsta mane, kai suvokiu, kad matau 
sparčiai besikeičiantį pasaulį. Žmogui galbūt jis atrodo beveik tobulas: 
viskas automatizuota, gausybė technikos, daug gigantiškų fabrikų, gamyklų, 
gyvenamųjų pastatų, knibždėte knibžda mašinų, laivų, lėktuvų – pilna 
visko, ko reikia Žemės gyventojui – vartotojui. Mano akimis žiūrint, Žemės 
šiandiena – didelis juodas chaosas, kuris kas minutę vis didėja ir traukia 
pasaulį į mirtiną pavojų. Man, vabalėliui ar žvėreliui, medžiui ar žolei šis 
pasaulis jau nėra nuostabiai puikus. Mums tai labiau panašu į pradžią – 
pradžią pragaro, kurį kuria Žmogus.  

Seniai seniai iš prosenelių girdėjau pasakojimą apie Rytų Afrikoje esantį 
labai gražų ir nuostabų, skaidrų ir švarų Viktorijos ežerą. Sumaniau nuskristi 
ir pasigrožėti juo, atsigerti tyro ir gaivaus vandens. Lėkiau kaip kulka, bet 
atskridusi netekau ne tik žado, bet ir sąmonės: apsvaigusi nėriau žemyn ir 
vos neatsitrenkiau į žemę. Tai, ką išvydau, tikrai nebuvo gražu. Ežeras virtęs 
tualetu – plovykla – dušu. Į jį tekėjo šimtai tonų kanalizacijos nuotėkų, žmonės 
plovėsi automobilius, o vėliau ir patys išsimaudydavo. Jiems  buvo nesvarbu, o 
gal nesuprato, kad žudo ne tik ežero gyvūnus, bet ir save. Nestabdė jų nė baimė, 
kad gali užsikrėsti šistosomoze, cholera ir odos ligomis. Buvau pakraupusi. 
Nors buvau ir ištroškusi, bet gerti tokio vandens nesiryžau. Troškau, bet vilties 
surasti švarų Žemės kampelį nepraradau. Skridau į Indoneziją. Ten teka 320 
kilometrų ilgio upė Citarum. Žinot, ką šalia upės suskaičiavau? Daugiau nei 
500 fabrikų! Upės paviršius kaip dėlionė. Vandenyje pilna šiukšlių, kai kur net 
nesimato vandens. Man buvo baisu! Niekada negalvojau ir būčiau netikėjusi, 
kad taip gali būti, kad gražūs Žemės plotai būtų paversti Žemės žaizdomis. 

Nusivylimo vejama, pakėliau sparnus ir leidau vėjui nešti. Jis nubloškė 
mane prie Meksikos krantų. Ten aš išvydau tikrų tikriausią pragarą: iš jūros 
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gelmių tryško liepsnos fontanas, aplink vanduo buvo juodas ir tirštas, o iš 
gelmių vis veržėsi ir veržėsi juoda it smala nafta ir liepsnojo lyg fakelas. 
Negalėjau suprasti, kas čia vyksta. Juodame vandens paviršiuje besiblaškanti 
ir bandanti pakilti žuvėdra suaimanavo, kad sprogo iš vandenyno gelmių naftą 
siurbianti platforma ir įvyko katastrofa žmogui ir gamtai. Norėjau paragauti to 
vandens, bet mama neleido, sakė, kad atsigėrusi – mirsiu. Nenorėjau tuo tikėti, 
bet vandenyno pakrantė buvo užversta juodų ,,kauburių“, kurie dar judėjo, bet 
nei pakilti, nei sugrįžti į gelmę jau nepajėgė. Naftos ,,supančiotiems“ bandė 
padėti Žmogus, tas – gamtos ,,draugas“, kuris Žemėj ir užkūrė šį pragarą. 
Nežinau, ar Žemė jam galės kada atleisti už šią netektį ir žaizdą. 

Mane vis dar kamavo troškulys, ir aš skubėjau prie Nemuno, ilgiausios 
ir man mieliausios Lietuvos upės. Ir ką gi aš išvydau?! Tarp žaliuojančių 
miškų vingiavo ne mėlyna upė, o driekėsi vaivorykštė, nusileidusi ant žemės. 
Iš pradžių pamaniau, kad tai miražas, bet nusileidusi pamačiau, kad vandens 
paviršiumi plaukia naftos produktų dėmės – Žmogaus veiklos pėdsakai. 
Mano nusivylimui ir liūdesiui nebuvo galo. 

Ir vėl pakilau į dangų. Bet šį kartą jis buvo ne giedras, o papilkėjęs 
nuo dūmų kamuolių. Skridau prieš vėją. Netrukus persiyriau per dūmus 
ir pažvelgusi žemyn tarsi suakmenėjau: apleistą, piktžolėmis apžėlusį 
plotą laižė ugnies liežuviai, o netoli nuo ugniavietės stovėjo Žmogus, 
apsiginklavęs nulaužta šaka ir pasirengęs reguliuoti ugnies darbą. Jis buvo 
abejingas visiems gyviams, kurie buvo pakliuvę į pražūtį. O aš mačiau 
ir girdėjau, kaip skruzdėlytės verkdamos bėga ant pečių nešdamosi dar 
neišsiritusius vaikučius, kaip jas liepsna pasiveja ir be gailesčio praryja. 
Girdėjau gailią mirštančių žiogų simfoniją, širdį veriantį degančio paukščio 
klyksmą... O Žmogus stovėjo ir žiūrėjo, kol įsisiautėjusi liepsna peršoko per 
sausą žolę ir pradėjo ryti jo namus. Žmogus to nesitikėjo. Jis blaškėsi, šaukė, 
klykė, tačiau ugnis buvo negailestinga. Sunkiai galynėjosi Žmogus, kol ją 
sutramdė. Pavargęs ir liūdnas suklupo Žmogus ant žemės ir gailiai raudojo, 
o gal atgailavo, atsiprašinėjo Žemės. Gaila buvo žuvusiųjų, gaila Žmogaus. 
Ilgai dar ant žemės žiojės juoda dėmė, kuri Žmogui bus tarsi gamtos (o gal 
sąžinės) priekaištas dėl Žemei padarytos žaizdos.  

Nykus išdegusios žemės vaizdas dar ilgai kankino mane, todėl 
nusiraminimo ieškojau sklandydama padangėje. Žvilgsniu gėriau laukų, 
pievų ir miškų žalumą. Mano žvilgsį patraukė marguliuojantys plotai. 
Priartėjusi pažinau sąvartynus – Žmogaus pilamus šiukšlių ,,piliakalnius“ 
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– ,,dovaną“ ateities kartoms. Beatodairiškai versdamas šiukšles, kurios pūva 
šimtmečius, Žmogus ne tik pila ,,kalnus“, bet ir nuolat žvalgosi vis naujų 
plotų, kuriuos dažniausiai renkasi toliau nuo savo namų, todėl skverbiasi į 
vaizdingas vietas, Žemę apkrėsdamas lyg bjauriausiais šašais.

Vieną naktį jau snaudžiau. Staiga išgirdau skaudų ir tylų verksmą. 
Pakėlusi galvą supratau, kad verkia medžiai. Sakot, medžiai nemoka verkti?! 
Patikėkit, moka. Tik mes nemokame jų klausytis. Medžius pravirkdė skaudūs, 
lapus ir spyglius deginantys lietaus lašai. Žmonės jį vadina rūgščiuoju 
lietumi. Tokiame lietuje gausu sieros bei azoto rūgščių. Jos graužia medžių 
lapus, spyglius. Medžiai raudodami šnabždėjo mums, tiems, kurie gali 
pasprukti iš šio pragaro. Kurie galėjome, tie sprukome. Grįžę radome tik 
stagarus: lietus visiškai nugraužė eglių spyglius, pažeidė mano gimto ąžuolo 
lapus. Ir vėl Žemę įskaudino Žmogus, kurio pastatytos gamyklos, fabrikai 
pro aukštus kaminus į orą išleidžia begalę kenksmingų dujų, kurio sukurtos 
mašinos teršia atmosferą.  Visa tai sukelia rūgščiuosius lietus. Visa tai žudo 
ir naikina gamtą. 

Žvelgdama į Žemę, jos žaizdas, aš dažniausiai kaltinu Žmogų, tačiau 
stebėdama gaisrus miškuose supratau, kad jie kyla dėl įvairių priežasčių. 
Miškų gaisrų yra ir savaiminių, bet vis tiek daugiausia – dėl neatsargaus 
Žmogaus elgesio: numestos nuorūkos, palikto degti laužo. Argi sunku 
užgesinti nuorūką ar smilkstantį laužą?! Labai norėčiau apie daug ką 
pakalbėti su Žmogumi. Jam pasakyčiau: ,,Žmogau, Tu pats darai pragarą 
sau, todėl nuo tavęs neatsilieka ir gamta. Siaučia audros, uraganai, pasitaiko, 
kad gaisras įsižiebia dėl perkūnijos, karštos Saulės. Žmogau, ar nemanai, 
kad taip gamta keršija už žalą, kurią tu darai jai? Žinau, sakysi, kad gaisrų 
miškuose būdavo nuo neatmenamų laikų. Čia tu teisus, tačiau tuomet Žemė 
turėjo dar nenuniokotus gražiuosius atogrąžų miškus, o Lietuvoje plytėjo 
neįžengiamos girios su plačiašakiais galiūnais ąžuolais. Čia karaliavo ne 
tik gražuoliai stumbrai, bet galėjai sutikti ir lokį, žvitria akimi tave dažnai 
sekdavo vikruolė lūšis... Gamta mokėjo puikiai sudėlioti viską į savo 
vietas. Kilę natūralūs gaisrai nusinešdavo dalį gyvybių, tačiau išsiskyrusį 
anglies dvideginį sunaudodavo gyvi likę miškai, kad vėl galėtų vešėti ir 
maitinti čia prieglobstį randančius gyvūnus, paukščius, o ir tave, žmogau. 
Šiandien tu iškirtai Lietuvos girias, naikini atogrąžų miškus. Sugebėjai 
taip išplėsti pramonę, kad gamtai nereikia rūpintis anglies dvideginiu. Tu 
puikiai jo pripildai visą Žemę. Anglies dvideginio mūsų atmosferoje daug, 
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bet medžių, kurie galėtų jį pakeisti deguonimi, stipriai sumažėjo, nes juos 
sunaikinai tu, Žmogau. Tad šiandien kyla klausimas: ,,Ar neužtrokšime?” 
Pagalvok apie tai!

Skrajodama po visą pasaulį aš matau Žemės žaizdas ir turiu pripažinti, 
kad dėl jų kalčiausias Žmogus. Esu jauna Paukštė. Mano sparnai dar 
neužaugo tokie dideli, kad galėčiau jais apglėbti Žemę ir ją apsaugoti ne 
tik nuo stichinių nelaimių, bet ir nuo Žmogaus netinkamo elgesio. Kartais 
net šventvagiškai pamąstau, kas būtų, jei Žmogaus nebeliktų? Skaudančia 
širdimi drįstu manyti, kad Žemei turbūt būtų lengviau ir geriau be Žmogaus: 
viską kontroliuotų gamta, viskas būtų natūralu ir švaru. Žmogui turėtų būti 
gėda, labai skaudu ir baisu žinoti, kad gamta kratosi jo, nori gyventi be jo. Aš 
myliu Žemę, labai myliu ir Žmogų, todėl jaučiu didelį nerimą dėl žmonijos 
ateities. Norėčiau pateisinti Žmogų, jam padėti, tik nežinau kaip. Galėčiau 
klausti, šaukti: ,,Kodėl...?“ Bet ar jis norės girdėti ir atsakyti? Norėčiau 
parašyti ilgą laišką, bet ar jis, nuolat užsiėmęs, lekiantis, skubantis, jį pamatys 
ir skaitys?! Viliuosi, kad jo žvilgsnis dar dažnai nukrypsta į dangų, tad aš ant 
pilko debesio sidabriniu sparnu rašau: 

Mano mylimas Žmogau, sustok, pažvelk į žydinčią Žemę, į jos žaizdas 
ir susimąstyk, nes Žemė kol kas dar Tavo ir mano Planeta. 

Tave ir Žemę mylinti Paukštė
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III vieta

Darija Žuravliova Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 
5b klasės moksleivė

ŠIUKŠLIŲ DIENA

Vasaros dienos, kvepiančios žemuogėm ir daržo braškėm, buvo 
nepakartojamos. Ir oro gaivumėlis kaime, ypač kai gyveni prie miško, 
neapsakomas. Nuotaika buvo puiki ir galvojau, jog niekas jos nesugadins 
per visas atostogas, bet vienas ketvirtadienis mano nuomonę pakeitė.

Iš vakaro smarkiai lijo, žaibavo, nežmoniškai trankėsi perkūnija. Gal 
todėl miegojau blogai, nes sapnavau, jog lipu į statų kalną, bet vis nuriedu 
žemyn ir tenka viską pradėti iš pradžių. Pabudus nuotaika buvo bjauri, bet 
atsikėlusi sapną pamiršau. Pavalgiusi pusryčius, pasikviečiau draugę Akvilę 
ir laikydamos už pavadėlio mano šuniuką Džeką nubėgom į mišką. 

Strykt pastrykt paskui greituolį ir nenuoramą mūsų draugą jau artėjame 
prie aikštelės, kurioje yra stalas ir suolai. Skubam, nes šią vasarą čia mes pirmą 
kartą, smalsu, ar niekas nepasikeitė po žiemos. Paleidžiu nuo pavadėlio Džeką, 
paskui jį įbėgu į aikštelę ir… sustingstu iš siaubo! Tarsi kažkas būtų supainiojęs 
šią vietą su sąvartynu. Įvairiausi buteliai, skardinės, panaudotos vaikiškos 
sauskelnės, drabužiai, maisto atliekos ir dar visas kalnas dvokiančių daiktų. 
Atrodė, jog šios ,,gėrybės“ čia jau pūva gal ne vieną dieną, o juk taip karšta. 

Nusigandau, jog mano šuniukas gali pripuolęs kažką suėsti ir susirgti. 
Čiupau jį į glėbį, nors jis, kvailelis, visai nesuprato kodėl. Norėjosi verkti, 
trepsėti kojomis, šaukti, bet kas nuo to pasikeistų? Galvoje sukosi mintys: 
,,Nejaugi tie, kurie tai padarė, niekada nevaikščiojo į mokyklą ir nelankė 
gamtos pamokų, neskaito laikraščių ir nežiūri televizoriaus?“

Parlėkėm namo, nes reikėjo kažką skubiai sugalvoti. Kviesti pagalbą, 
skambinti trumpuoju numeriu!? Bet tėveliai pasiūlė pasikviesti draugų į 
talką ir sutvarkyti patiems.

Lakstėm po kaimą, kvietėm visus, bet radom tik tris draugus, kurie sutiko 
padėti. Tai buvo Inga, Dovilė, Rūta. Žinoma, ir aš su Akvile, o vėliau prisidėjo 
dar mano brolis Konstantinas. Tėveliai parduotuvėje nupirko guminių pirštinių, 
daug šiukšlių maišų (jeigu suplyštų) ir siūlėsi patys dirbti drauge, bet mes 
norėjom viską padaryti vieni, nes tada dar nežinojom, jog bus taip sunku.
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Pirmą kartą gyvenime iš arti teko uosti tą bjaurų šiukšlių dvoką. 
Pykino, teko užsidengti nosį ir burną apykakle, tačiau krovėm viską į maišus. 
Net bandėm šiukšles rūšiuoti, bet nesisekė, nes viskas buvo taip apipeliję ir 
supuvę, kad sunku buvo atskirti, kur kas yra. Verkti norėjosi, kai maišas 
nuo svorio suplyšdavo. Kai kurie draugai pradėjo zirzėti, bet priprašiau juos 
pasilikti, net atlygį pažadėjau.

Praėjo kelios valandos ir mes šiukšles nugalėjom! Tėvai labai 
džiaugėsi, kai pamatė mus pareinančius. Mama buvo padariusi skruzdėlyną 
ir naminių ledų. Skaniai pavalgėme, aptarėm mūsų nuveiktą darbą. Mama 
net didvyriais pavadino ir kažkam paskambino, kad išvežtų tai, ką mes 
sukrovėm į maišus.

Kitą rytą atvažiavo sunkvežimis ir šiukšles išvežė. Miškas tapo švarut 
švarutėlis. Nusprendėme jį kasdien aplankyti ir būti miško sargais, kad 
niekas nedrįstų į jį atvežti šiukšlių. O jei neišsaugotume, sutvarkyti. Mums 
nereikėjo atlygio, nes juk tai mūsų miškas – mūsų visų. 

Kitą dieną dar kartą visi susitikome toje pačioje miško aikštelėje 
ir ant medžių priklijavome didelėmis raidėmis parašytus užrašus: 
,,NEŠIUKŠLINTI“. Vėliau pasitarę nusprendėme sukurti elgesio taisykles 
gamtoje, kurių mes tikrai laikysimės.

Mes, Darija, Inga, Dovilė, Rūta, Akvilė ir Konstantinas, pasižadam:
Neteršime vandens.1. 
Nedeginsime žolės.2. 
Nešiukšlinsime miške, paežerėje ir kitose vietose.3. 
Neskinsime neleistinų augalų.4. 
Žiemą padėsime žvėreliams ir paukšteliams.5. 
Rūšiuosime atliekas.6. 

Tai buvo svarbiausias įvykis praėjusią vasarą, privertęs mane apie 
daug ką susimąstyti. Geriausia pamoka iš visų gamtos pažinimo pamokų. 
Jos tikrai nepamiršiu. 
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Paskatinamoji premija

Vytautas Kavaliauskas Mykolo Biržiškos gimnazijos 2b (10) kl. moksleivis

AR GALI ŠYPSENA GATVĖJE IŠGELBĖTI MEDį?
      Anksčiau gamta baugino žmogų, 
            o dabar žmogus baugina gamtą. 
      (Žakas Yvas Kusto)

Visos mano vaikystės atostogos prabėgo kelionėse. Mūsų palapinę 
glaudė ne tik žalios Lietuvos paežerės, bet ir uolėtos Alpės, įkaitę Kalifornijos 
dykumų smėlynai ar slėpininga Aliaskos taiga. Tai leido ne tik pajausti, 
kokia maža ir graži mūsų Žemė, bet ir skatino mąstyti, lyginti, analizuoti, 
kuo didžiuojasi kitos šalys ir ką vertingo turime mes. 

Galima drąsiai tvirtinti, kad visa planeta kenčia nuo žmogaus jai daromų 
žaizdų. Visur žmonės linkę lengviausiu būdu atsikratyti to, kas jiems jau 
nereikalinga, vaikantis pelno niokojamos ekosistemos, vis dar bandoma imti 
iš gamtos, nieko jai už tai negrąžinant, tarsi ji būtų kažkoks neišsenkantis 
gėrybių šaltinis. Tačiau negali nematyti ir didėjančio suvokimo bei pastangų 
kompensuoti padarytą žalą, saugoti tai, kas dar nesunaikinta. 

Vis daugiau žmonių supranta, kad gamtos apsauga yra ne tik atitinkamų 
institucijų ar organizacijų rūpestis. Tai tokia sritis, kurioje labai daug kas 
priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Kažkur teko girdėti tokią mintį: „Jeigu 
žmogus nepadarė nieko bloga, tai dar nereiškia, kad jis gali būti vertas pagarbos. 
Reikia paklausti, ką jis padarė gera. O gal jis paprasčiausias tinginys?“. 

Va čia ir yra įdomiausia. Tikriausiai daugelis iš mūsų nelaikome savęs 
gamtos niokotojais ir šiukšlintojais. Dar daugiau, manome, kad reikia ją 
saugoti, norėtume matyti gražias paežeres, ošiančius žalius miškus ir švarius 
tvarkingus miestus. Bet ką daryti, kad taip būtų? Juk prišiukšliname tai ne 
mes, o kažkokie „blogiečiai“, audringai atšventę savaitgalį gamtoje, arba 
nedorėliai statybininkai, išpylę atliekas gražiausiame kelio vingyje, arba dar 
kažkas, išleidęs srutas tiesiai į upelį. (Na, nebent kartais numetame kokią 
mažą šiukšlytę į bendrą krūvą...)

Ką mes galime padaryti? Paprastai tie, kas aktyviai ieško atsakymo į šį 
klausimą ir tikrai trokšta ką nors nuveikti, atsakymą susiranda patys. Vyksta 
įvairios švarinimosi akcijos, talkos, medelių sodinimo, inkilų kėlimo šventės 
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ir t. t. Bet juk yra daugybė pasyvių žmonių, kurie galėtų būti „suaktyvinti“ ir 
taptų galinga jėga. Įsivaizduokime, nueina toks žmogus į mišką. Labai dažnai 
jį pasitinka lentelė su nupieštu rūkstančiu degtuku ir liepsnos liežuviais virš 
miško. Šalia juodas užrašas grėsmingai šaukia: “Neuždek!” arba “Nepaleisk 
raudono gaidžio!“ ir pan. Nuėję iki ežero ar šiaip gražesnės poilsio aikštelės 
dažnai galime pamatyti: „Nešiukšlink!“, „Pilti šiukšles griežtai draudžiama!“ 
Kartais dar ir gręsiančios baudos dydis nurodomas. O kur dar visokie: 
„Privati valda! Važiuoti draudžiama!“, „Žvejoti draudžiama!“, „Mašinas 
plauti griežtai draudžiama!“ ir t. t. 

Kaip mes reaguojame į tokius skelbimus? Dažniausiai – niekaip. Jų net 
nepastebime, neįsidėmime. O juo labiau jie neskatina imtis konstruktyvios 
veiklos. Dar daugiau: kai žmogus susiduria su draudimu, jam instinktyviai 
kyla noras pasipriešinti. Bent jau pasąmonėje mes niekada nebūname su tais, 
kurie mums kažką draudžia. O juk šiuo atveju turėtų būti atvirkščiai. Mums 
nuolat kartojama, ko turime nedaryti, o nesakoma, ką mes turime daryti. 

Daugelyje Amerikos nacionalinių parkų atėjus į kempingą ar poilsio 
aikštelę, lankytoją pasitinka tokio tipo užrašas: „Mums reikia Jūsų pagalbos“. 
O toliau išvardijama, ko iš lankytojo laukiama. Prašymai gali būti įvairiausi: 
pakelti nukritusią savo ar svetimą šiukšlę (bet ne „Nešiukšlink!“), apsaugoti 
maistą nuo laukinių žvėrių, kadangi jis jiems kenkia (bet ne „Šerti žvėris 
griežtai draudžiama!“), netgi pranešti, jeigu pamatei gamtos niokotoją. 
Dažnai po to dar seka tokio tipo sakinys: „Džiaugsimės, jei Jūs tapsite dar 
vienu šio puikaus parko draugu“, „Galėsite didžiuotis prisidėję prie šio 
nuostabaus gamtos kampelio išsaugojimo ateities kartoms“.
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Paskatinamoji premija 

Monika Nepaitė Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 
8 klasės moksleivė

ŽAIZDOS ŽEMĖS MŪSŲ

Virš fotelio, kuriame sėdėjo ponia Boružėnienė, kabėjo nuotrauka: 
sodriai žalios pievos fone ant ryškiaspalvių gėlių žiedų suposi boružės. 
Kiekvieną dieną ji rūpestingai valydavo nuo rėmų dulkes ir atsidususi 
ištardavo: „Gimtieji namai...“. 

Tądien ji buvo tokia susimąsčiusi, kad net neišgirdo, kaip į kambarį 
įlėkė jos trys sūneliai.

– Mama, mama! Neįsivaizduoji, kas nutiko! Proskynoje kitame miesto 
gale kažkas nukrito! Mes žaidėme ir kad trenkė!.. – išsigandę vienas 
per kitą bėrė.
– Vadinasi, viskas vėl kartojasi... – graudžiai ištarė mama.
– Kas kartojasi? Apie ką tu kalbi?
– Tai pats liūdniausias mano vaikystės prisiminimas.
Vaikai susispietė aplink mamą ir nurimę ėmė klausytis.
 „Pažvelkite į šią nuotrauką. Čia aš ir mano tėveliai. Už mūsų matosi 

Juodataškių miestelis, į kurį mes atsikraustėme, kai man buvo aštuoneri. 
Miestelis buvo nedidelis, bet visi draugiškai sutarė. Labiausiai miestelėnai 
didžiavosi savo pieva. Čia augo daugybė gėlių. Be to, toje pievoje buvo 
įsikūręs ne tik Juodataškių, bet ir Ragėnų, Šaltaičio bei Mažučių miestai.

Kaip tik tuo metu aš padėjau mamai rūšiuoti maisto atsargas. Dedu 
vabzdžių stiklainį ant lentynos ir girdžiu kurtinantį trenksmą. Žemė po 
kojomis tik susvyravo, ir stiklainis, nukritęs ant grindų, sudužo. Nustebusi 
išlekiu į kiemą ir matau, kad visi mūsų kaimynai bėga į rytinę miesto 
dalį. Bėgu ir aš iš visų jėgų, šnopuoju, ir kai atlėkiau į Penkiataškio 
parką – ką aš pamačiau! Man net akyse aptemo. Pačioje gražiausioje 
parko vietoje tiesiai ant Pono Penkiataškio skulptūros numestas butelis. 
Milžiniškas pusės litro butelis. Kokia negarbė! Juk Ponas Penkiataškis 
buvo miesto įkūrėjas.

Bet tai buvo tik pradžia, nes šis bombardavimas ėmė dažnėti. Į 
mus skrido ne tik buteliai, bet ir kojinės, įvairūs stalo įrankiai ir dar 
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nesuskaičiuojama gausybė daiktų. Bet baisiausias daiktas buvo stiklainiai. 
Jie sudaužydavo mūsų namus, o kiek boružių šeimų mirė jų pritrėkšti!“

– Gal ir proskynoje nukrito stiklainis? Kaip manai, mama?
– Nežinau, vaikai, nežinau. Reiktų pažiūrėti, bet dabar ten eiti 

pavojinga.
„Galiausiai mums teko slėptis po žeme. Išsirausėme požeminius urvus 

ir ten apsigyvenome. Bet stiprūs smūgiai ir toliau aidėdavo virš galvų. Mano 
senelis sakė, kad atėjo pasaulio pabaiga. Kadangi negalėjome išlįsti viršun, 
teko gyventi pusbadžiu. Neapsikentę išsiuntėme žvalgybinę grupę sužinoti, 
kas dedasi. Vienas iš tos grupės vadų buvo jūsų senelis.

Jie grįžo po trijų dienų. Visi apiplyšę, purvini, alkani ir nuliūdę. Tai, ką 
pasakė sugrįžusieji, atsimenu lyg tai būtų įvykę vakar.

– Urvais nusirausėme iki Ragėnų miesto. Gyventojų nėra, namai 
užversti. Šaltaičio mieste ant vieno namo durų raštelis: „Išsikraustėme“. 
Nuvykę į Mažučio miestą pasikalbėjome su meru ir kai prie mūsų 
prisijungė keletas skruzdžių, paėjome tris šimtus boružiažingsnių į šiaurę 
ir išsikasėme į viršų. Vaizdas nustebino ir išgąsdino. Visa pieva užklota 
šiukšlėmis. Daugelis jų – mus bombardavusių bombų formos. Pono R. 
Boružėno vadovaujamos skruzdės patraukė per šiukšlių kalnus pievos 
vidurio link. Mes, pasislėpę už rūbų tvoros, likome stebėti aplinką. Po 
pusvalandžio prie pievos privažiavo didelis prietaisas ant ratų. Pagal žmonių 
pokalbį nustatėme, jog jis vadinamas mašina. Iš mašinos į pievos vidurį 
buvo išverstas kalnas šiukšlių ir ji išvažiavo. Iš R. Boružėno būrio grįžo 
tik viena skruzdė, pagal kurios parodymus išaiškėjo, jog mašina šiukšles 
išvertė ant mūsų žvalgybinio būrio numeris du. Žuvo visos skruzdės ir 
mūsų vadas R. Boružėnas.“

– Tai senelis mirė gelbėdamas miestą?
– Taip, berniukai. Jis buvo didvyris.
„Tądien mūsų šeima priėmė sprendimą išsikraustyti. Kai kitą rytą 

patraukėme iš namų, pamatėme, kad visi mūsų kaimynai taip pat išsikrausto. 
Kadangi saugiau keliauti kartu, visi nuėjome pietų link. Ten, aš žinojau, 
buvo kita pieva. Tik ne tokia didelė ir ne tokia graži kaip mūsų gimtoji. Kaip 
buvo sunku palikti savo namus, savo kiemą, savo taip pamiltą miestą!“

...Praėjo daug metų. Boružiukai suaugo. O vienas jų buvo išrinktas 
į Boružiečių tarybą. Daug problemų sprendė, tačiau tai, kas labiausiai 
skaudino širdis, išdėstė laiške.
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„Mieli Žmonės. Mes, boružiečių tarybos atstovai, rašome Jums 
dėl didelio sąvartyno pievoje į šiaurę nuo Greitabėgių upės. Aplinkinės 
boružės piktinasi, kodėl sąvartynas įrengtas jų gyvenamoje vietoje, prieš 
tai nepasitarus. Tačiau negalvokite, kad mes Jus kaltiname. Boružės yra 
iš prigimties draugiški padarai, todėl norime su Jumis pasidalyti viena iš 
boružiečių taisyklių: boružiečiai privalo rūšiuoti visas atliekas ir visas, 
kurias įmanoma, perdirbti. Ši taisyklė, kaip matote, yra labai gera. Mes 
neturime sąvartynų, nes neteršiame aplinkos ir nesipykstame su kaimyniniais 
miestais. Prašome atsižvelgti į mūsų laišką ir pasinaudoti patarimu, kuris, 
kaip pamatysite, yra labai veiksmingas.“

Boružės atsakymo laukia iki šios dienos.
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Paskatinamasis prizas

Goda Juršėnaitė Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 
5a klasės moksleivė

GAMTOJE – DALELĖ MANĘS

Kai buvau dar mažytė, gal kokių penkerių metukų, labai mėgdavau 
viešėti kaime pas senelius. Ten viskas kitaip nei mieste: vasarą į kiemą gali 
išbėgti tiesiog basomis, tuoj pat nusiskinti braškę, aplankyti tvartelį ir jo 
gyventojus. Supdamasi kiemo sūpynėmis gali žiūrėti į kaimą juosiančius 
miškus ir pievas, stebėti netoliese esančius kaimynų namus.

Vieną vasarą buvo labai smagu, nes seneliai atgavo savo buvusį 
mišką. Jį atgavo ir mūsų kaimynai. Jų miškas buvo nuostabioje vietoje, 
medžiai tankūs, kalnas pilnas žibučių, kurių seniau su kaimynų anūke ėjome 
slaptomis skinti. Nuostabi kalno papėdė ir penki galiūnai ąžuolai. Kaimynai 
sakė, kad mišką gražiai prižiūrės: pasodins medelių, sutvarkys nulaužtas 
vėjo šakas ir darys viską vardan miško gerovės. Aš tuo netikėjau, nes jie 
kiekvieną vasarą degina nušienautą žolę, kerta net jaunus medelius, kai jiems 
pritrūksta malkų. Kartais degina senus baldus ir net plastmasę, butelius, 
kuriuose yra likę chemikalų, ir kitas įvairias šiukšles, kurias reikėtų išmesti, 
o ne sudeginti ir teršti aplinką. 

Dabar su mišku kaimynai irgi pasielgė nedovanotinai. Ten pradėjo 
statytis naują vasarnamį, pasidarė gilią duobę deginti ir dėti nereikalingiems 
daiktams ir šiukšlėms, kad nereikėtų vargintis ir vežti į sąvartyną. 
Liūdniausia dėl to, jog kaimynai didžiąją miško dalį iškirto ir medieną 
pardavė. Dabar šalia mūsų miško esanti kaimynų kirtavietė gąsdina plyne su 
kelmais, sutryptais skruzdėlynais, nes likusios tik kelios vienišos skruzdės, 
negalinčios patikėti, kad nebėra jų namų... Belikę tik du ąžuolai, kaip du 
milžinai, kurių negalėjo nugalėti begalinis žmogaus troškimas turėti vis 
daugiau ir daugiau pinigų. 

Labai smagu, kad mano seneliai vertina tai, kas juos supa, nes žino, 
kiek daug metų ir pastangų reikia įdėti, kad užaugtų toks gražus miškas. 
Tad mintyse tyliai džiaugiausi, kad mano senelių miško neištiks toks pats 
likimas, kaip kaimyninio. Jau po kelių dienų su seneliais pradėjome savo 
miško tvarkymo darbus.
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Ir tą dieną buvau senelių miške. Staiga kažkas mane sustabdė. Užteko 
tik kelių sekundžių tylos ir aš išgirdau, kad netoli ąžuolo kažkas cypauja. 
Nubėgau to cypimo link. Jis sklido iš po šakų krūvos. Greitai jas nustūmiau į 
šoną ir pamačiau mažą, sužeistą voveriuką. Nusivilkau savo patį mylimiausią 
megztinį, kurį tik šiandien močiutė buvo išskalbusi, ir į jį įsidėjau sužeistą 
voverėlę. Iš karto sugalvojau jai vardą – Rudė. Megztinį prisitaisiau prie 
pilvo ir dumte išdūmiau iš miško siauru takeliu. 

Pamačiusi namus iškart supratau, su kuo teks keliauti pas veterinarą 
– su mano nekenčiamuoju dviračiu. Aš ant jo buvau labai supykusi, nes kai 
važiavau nuo kalniuko, jis mane numetė ant žemės ir įstatė didelę mėlynę 
paaky, bet ko nepadarysi dėl Rudės? Šokau ant dviračio, o ją įsidėjau į 
krepšelį ir apklojau megztiniu.

Myniau kiek mano kojos leido. Veterinaro namai buvo nearti, vos ne už 
dviejų kaimų, o kadangi aš veterinaro namuose buvau  buvusi gal du kartus, 
kai reikėjo arkliukui vaistų, tai šis mano žygis dešimteriopai sunkesnis. Kol aš 
važiuodama vis galvojau, kur čia man reikia važiuoti, susitikau savo baisiausią 
siaubą – kaimynų šunį Beržą. Jo juodas kailis, storos letenos, ilgas snukis ir it 
krokodilo dantys mane labai gąsdino, nes jis vieną kartą vos neįkando mano 
seneliui. Pradėjau minti liežuvį iškišusi, o šuo bėgo paskui mane ir nesustojo. 
Jo krokodiliška burna buvo pražiota, o iš jos matėsi ilgas it gyvatės liežuvis. 
Iš baimės aš pasileidau nuo kalno nestabdydama, ir Beržas atsiliko, tik lojo 
ir staugė paleidęs mane. Mano širdis netvėrė džiaugsmu, kad dešinės kojos 
blauzda liko nesukandžiota. Rudė man tikriausiai pritarė, nes nuotaikingai 
cyptelėjo, o aš toliau myniau ir myniau kaip su varikliu nugaroje.

Primynus pirmą kaimą energijos atsirado dar daugiau, nes Rudės balsas 
pasikeitė, tikriausiai skausmas jos kojytėje vis stiprėjo. Ėmiau minti dar 
smarkiau, kad tik Rudei būtų geriau. Privažiavau kaimą, kur gyveno Rudės 
angelas sargas. Tik visiškai ten pasiklydau. Sustojau prie pirmojo namo, o 
akyse jau ėmė kauptis ašaros: toli nuo namų, nėra senelių, tik aš ir Rudė.  

Girdžiu – už mano nugaros kažkas eina. Tai buvo sena močiutė su 
krepšeliu grybų ir dideliais kaip dvi lėkštės akiniais. Savo raukšlėtomis 
rankomis ji nušluostė man ašaras ir maloniai manęs paklausinėjusi nurodė, kur 
važiuoti. Aš jai padėkojau, o ji linktelėjo savo sena galvele ir mostelėjo man.

Nurūkau kaip akis išdegusi, nors kojos jau linko. Žinojau, kad aš turiu 
išgelbėti šią mažą voverę. Pamačiusi veterinaro namų duris, tiesiog nudžiugau. 
Sustojau ties jomis, nulipau nuo savo dviratuko ir iškėliau Rudę.
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Pravėriau duris ir iš karto nubėgau į veterinaro kabinetą. Ten padėjau 
spurdančią Rudę ant stalo. Veterinaras pakėlė ją ant rankų ir tarė man: 
„Šauni mergaitė esi. Jai ne tu, ši voverė būtų tikrai sulaukusi savo gyvenimo 
galo“. Aš uždususi nespėjau nieko gražaus pasakyti, tik spėjau ištarti ačiū 
ir klestelėjau ant kėdės. Rudė cypė, bet jai veterinaras suleido vaistų ir ji 
užmigo. Jos kojytę subintavo ir įdavė ligonę man,  o aš ją įsidėjau į megztinį. 
Gydytojas man palinkėjo sėkmės ir išleido pro duris. Aš tik spėjau išmikčioti: 
„O pinigai?“. Bet jis man linktelėjo galva ir nusišypsojo.

Aš sėdau ant savo raudono mėlynom gėlytėm papuošto dviratuko. Į žalią 
krepšelį įsidėjau Rudę ir išvažiavome namo. Buvau labai pavargusi, kojos 
pynėsi, bet aš myniau, o Rudė miegojo. Važiuojant namo ir Beržas jau buvo 
nebe baisus, tik palydėjo mane akimis staugdamas. Gal iš mano žvilgsnio 
suprato, kad aš jo nebijau, nes išgelbėjusi Rudei gyvybę jaučiausi labai drąsi.

Sugrįžusios namo manęs jau laukė vakarienė. Prie vartelių mane 
pasitiko senelių šuo Meškis. Jis šoko ant mano dviračio krepšelio, kur 
buvo Rudė. Aš suspigau, o atėjęs senelis nuvijo Meškį ir mane apkabino. 
Sugrįžome visi trys namo ir pavalgėme pasaulyje skaniausios močiutės 
burokėlių sriubos. Tuo metu Rudė jau miegojo kartoninėje dėžėje, pilnoje 
įvairiausių patalėlių, o aš pavalgiusi irgi kritau į lovą. 

Išaušo dar vienas rytas,  prasidėjo dar viena nauja diena. Už lango 
čiulbėjo paukščiai, skraidė drugeliai, dūzgė ką tik atsikėlusios bitutės, o mes 
su seneliu važiavome medelių. Prisipirkome pačių įvairiausių: ir berželių, ir 
eglučių, ir pušelių, o kaip dar be ąžuolo namo pargrįžti? Parskubėję namo 
iš karto pasikinkėme arkliuką Bėrį. Šalia vis sukiojosi ir šunelis Meškis. 
Prisikrovėme į vežimą medelių ir nurisnojome į mišką. Malonumas sodinti 
buvo begalinis. Net miškas dainas dainavo. O iš nukritusių, suskaldytų šakų 
išėjo daugybė skruzdėlių namų! Kuo linksmiau miškas dainą traukė, tuo 
linksmiau buvo jį tvarkyti. Pabaigus darbą buvo taip gera... 

Bėris, senelis ir aš su Meškiu greitai sugrįžome namo, bet mano darbas 
nebuvo baigtas. Tuoj pat pačiupau Rudę ir su savo nuo šiol šauniuoju dviračiu 
nulėkiau į mišką. Paleidau ten Rudę, o ji bėgo vis atsigręždama. Sunku buvo 
su ja atsisveikinti, juk mes kartu tiek daug nuotykių patyrėme, bet juk nėra 
ko nusiminti, nuo dabar miške lakstys dalelė manęs.

Atsisėdau kalno papėdėje ir žiūrėjau į besileidžiančią saulę, skraidančius 
paukščius, žiogus, boružes, drugelius, valso ritmu kartu su vėju šokančias 
gėles. Kaip gera padėti kitam. Prisidėk ir Tu!
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Paskatinamasis prizas

Ugnė Bruzgaitė Vilniaus Gabijos gimnazijos 6d klasės moksleivė

ŽAIZDOS ŽEMĖS MŪSŲ

Kiekvienas iš mūsų turime savo namus. Čia randame ramybę po 
įtemptos dienos, čia mus pasitinka mylintys žmonės, čia mes jaučiamės 
saugūs. Namuose mes rūpestingi šeimininkai – nemėtome šiukšlių po visus 
kampus, nepaliekame atsukto vandens čiaupo, stengiamės nepalikti be 
reikalo įjungtos elektros lemputės, neteršiame oro chemikalais. Taigi, namai 
yra mūsų tvirtovė, kurią mes saugome ir puoselėjame.

Plačiąja prasme ir žmonių, ir gyvūnų, ir gamtos namai yra Žemė. 
Tačiau kodėl įsijungusi televizorių ar radijo imtuvą dažnai girdžiu apie 
mūsų Žemės žaizdas – globalinį atšilimą, potvynius, nepakeliamą kaitrą, 
siautėjančius gaisrus, šalis siaubiančius cunamius, uraganus ar viesulus, 
tirpstančius ledynus? Krauju pasrūva širdis, kai užuodžiu nuodingų atliekų 
dvoką, sklindantį nuo sąvartyno. Norisi lėkti kuo toliau iš didmiesčio, kai 
vietoj lietaus debesėlio danguje raičiojasi neaišku kokių nuodų prisisiurbęs 
slibinas. Kartais su baime mąstau: ,,Ar gyvybė Žemėje nesibaigs?“ ,,Nejaugi 
žmonėms lemta išnykti?“ Neduoda man šie klausimai ramybės. Tačiau aš 
žinau, kad viskas priklauso tik nuo mūsų, žmonių. Tik žmogui lemta spręsti 
– tausoti savo namus ar leisti jiems išnykti.

Tausoti natūralius Žemės teikiamus turtus ragino ne vienas garsus 
filosofas, ne vienas rašytojas. Jau aštuonioliktame amžiuje garsus prancūzų 
filosofas, rašytojas, politikos teoretikas Žanas Žakas Ruso ragino grįžti atgal į 
natūralią gamtą. Tai įrodo, jog jau prieš kelis šimtmečius žmogus suprato, jog 
atitolo nuo gamtos, per mažai su ja būna. Arba prisiminkime garsų lietuvių poetą 
Antaną Baranauską, gyvenusį ir kūrusį devynioliktame amžiuje. Gimtasis 
Anykščių šilelis poetui buvo tarsi antri namai. Čia jis rasdavo sielos ramybę, 
čia gimė jo garsioji poema ,,Anykščių šilelis“. Poetas kartu su gamta liūdėjo 
dėl kiekvieno išnaikinto miško plotelio, dėl kiekvieno žuvusio gyvūnėlio. Juk 
kartu su gamta nyksta ir žmogiškumas, atsiveria Žemės žaizdos. 

Negaliu tylėti, girdėdama Žemės dejones, todėl palietusi 
skausmingiausias vietas pasiūlysiu keletą sprendimo būdų, kaip tas žaizdas 
užgydyti ar bent sutvarstyti. Mano manymu, kuo skubiau reikia spręsti 
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Žemės taršos problemą. Dėl jūrų ir vandenynų užterštumo nyksta žuvys, 
augmenija. Dėl per didelės taršos mažėja ozono sluoksnis, šyla klimatas ir 
tirpsta ledynai. Poilsiavietėse mūsų paliekamos šiukšlės – plastiko buteliai, 
vienkartiniai plastikiniai indai – neyra daugybę metų. Mokslininkai įrodinėja, 
kad plastikiniuose buteliuose laikomas vanduo tampa kenksmingu jį 
geriančiam žmogui. Toks vanduo sukelia įvairias ligas ir netgi apsigimimus. 
Bet pažiūrėkime į parduotuvių lentynas – paradoksas! Sunku surasti gėrimų 
stikliniuose induose. Žinoma, plastikinio butelio gamybai reikia mažiau 
sąnaudų, lengviau transportuoti. Bet nejaugi mūsų sveikata ne brangiausias 
turtas? Kasmet mokslininkai kovoja su vis atsirandančiais naujais virusais, 
kurie yra lyg civilizacijos rykštė. Visa tai kelia pavojų mūsų sveikatai ir net 
gyvybei. Visas šias problemas reikia spręsti čia ir dabar, negalima jų palikti 
ateities kartoms – po keleto metų gali būti jau per vėlu, Žemė gali virsti 
pragaru, į savo žaizdotus skausmingus vidurius įsiurbiančiu visa, kas gyva.

Negalima eiti prieš gamtą. Žemė yra mūsų namai, deja, šiandien 
pasiligoję ir reikalaujantys gydymo. Tad mokslininkai organizuoja seminarus, 
paskaitas, kad įrodytų žmonėms, jog atėjo metas spręsti daugybę civilizacijos 
problemų, kad įrodytų, jog gamta yra galingesnė už žmogų. Gana bauginti 
gamtą, reikia su ja susidraugauti. Juk mūsų protėviai draugavo su gamta, 
gyveno jos ritmu.

Siūlyčiau griežčiau bausti tuos, kurie šiukšlina savo namuose – 
Žemėje. Ir nesvarbu, ar išmetame saldainio popierėlį gatvėje, ar šiukšlių 
maišiuką išsviedžiame važiuodami automobiliu, ar nutrenkiame į pakelės 
krūmus mums jau nereikalingą daiktą, ar mėtome nuorūkas savo daugiabučio 
laiptinėje, ar nutiesiame kanalizacijos vamzdį tiesiai į ežerą, ar pro mūsų 
įmonės kaminą rūksta nuodingi dūmai, ar iš mūsų laivo dėl saugumo 
reikalavimų nesilaikymo išteka mazutas. Šiukšlelė prie šiukšlelės ir jau 
sąvartynas. Nuodas prie nuodo ir jau giltinė galanda nagus. Manau, kad tik 
didelės baudos nors šiek tiek sudrausmintų nevalyvus Žemės teršėjus.  

Kita problema, kelianti man nerimą, tai neteisėta gyvūnų medžioklė, 
neleistina žvejyba. Nejaugi apdulkėjusi gyvūno iškamša atrodo gražiau 
nei grakščiai šuoliuojanti stirna ar guviai vandenyje nardanti žuvis? Mano 
nuomone, brakonieriams negalima atleisti. Juk jie žudikai. Galbūt vertėtų 
pagalvoti net apie laisvės atėmimo bausmę. 

Įžvelgiu grėsmę Žemei ir tuomet, kai neleistinai kertami medžiai. 
Juk medžiai vadinami Žemės plaučiais. Jei nekvėpuos Žemė, žus ir visa, 
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ką ji nešioja. Sukviesčiau tokius ,,medkirčius“ į pamoką, kurioje vaizdžiai 
pavaizduočiau nykstančiais plaučiais būtybę. 

Keista, kad yra žmonių, nesusimąstančių, kiek jie pridaro žalos 
degindami žolę. Kiek gyvybės išnaikina, o kartais net gaisrus įžiebia. Jau 
mokyklos suole kiekvienas sužino apie žolės deginimo žalą aplinkai. Nejaugi 
suaugame ir pamirštame?

Iškėliau tik dalelę Žemės problemų. Tikiuosi, kad priverčiau 
susimąstyti.

Žinoma, yra ir kuo pasidžiaugti. Džiugu, kad mokslininkai nuo 
idėjos apie elektra varomą automobilį jau pereina prie tokio automobilio 
gamybos. Puiku, kad atsiranda vėjo jėgainių. Mokomės rūšiuoti šiukšles, 
organizuojame aplinkos valymo akcijas. Taip pat džiaugiuosi, kad vis 
garsiau kalbama apie atsiveriančias naujas Žemės žaizdas, žmonės raginami 
nelikti joms abejingi. 

Aš esu dar tik maža paauglė, besimokanti vienoje Vilniaus gimnazijoje, 
tačiau visa širdimi trokštu gyventi sveikoje, neužnuodytoje Žemėje. Raginčiau 
ir visus gyventojus būti tikrais savo namų – Žemės - šeimininkais, įdėti savo 
indėlį. Kiekvienas turėtų pradėti nuo savęs. Ir aš tikiu, kad užaugusi galėsiu 
kvėpuoti gaiviu oru, kad galėsiu džiaugtis sveikata pulsuojančia Žeme.
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Paskatinamasis prizas

Rytenis Šklėrius Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 7c kl. moksleivis

LAIŠKAS ŽMONĖMS
                                                                                                                 
Sveiki gimtosios žemės bendrasavininkiai Žmonės,

Jums šį laišką rašo didžioji panda Tobis. Rašau norėdamas pranešti, kad 
gyvūnai yra sunerimę. Matome, kad Jūs pasijutote visiškais mūsų gimtosios 
Žemės savininkais. Neginčiju, Jūs esate be galo protingi, kuriate įvairiausias 
mašinas, lėktuvus, darote savo gyvenimą vis patogesnį sau ir nepagalvojate 
apie tai, kad šios mašinos teršia mūsų gimtąją planetą Žemę. Naikinate mūsų, 
gyvūnų, miškus, teršiate jūras bei ežerus ir taip kenkiate mums.

Mums, gyvūnams, tai nepatinka, bet ypač tai skaudina mane. Žmonės, 
ką jūs darote? Apsimetate, kad saugote nykstančias rūšis, o iš tikrųjų tik 
dar labiau kenkiate, palaužiate mus uždarydami į narvus, pro kurių grotas 
visą dieną spokso į mus Jūsų jaunikliai. Mūsų, pandų, liko nedaug, bet Jūs 
vis tiek išdrįstate pakelti ranką prieš mus. Mes nesame gražūs pliušiniai 
meškučiai, kaip mus gali įsivaizduoti daugelis iš jūsų. Mes irgi esame Žemės 
vaikai, tokie patys kaip ir Jūs. Bet Jūs labai dažnai neatsižvelgiate į mums, 
gyvūnams, gresiantį pavojų.

Neseniai paukščiai atnešė man liūdnų žinių. Paukščiai – tai savotiškas 
gyvūnų paštas, taip mes susisiekiame vieni su kitais ir sužinome visas 
naujienas. Paukščiai atnešė žinią iš mano pusbrolio baltojo lokio Bernio. 
Mano giminaitis, sužinojęs, kad rengiuosi pateikti skundą Jums, paprašė 
pranešti apie jo namų Arktyje kitimą. Pasak jo, dėl didėjančio atmosferos 
užterštumo nyksta ozono sluoksnis. Oras smarkiai šyla ir tirpdo jo namus. 
Vien per praeitą savaitę medžiodamas jis sušlapo du kartus. Taip atsitiko 
dėl suplonėjusio ledo, kuris neišlaikė jo svorio ir įlūžo. Atrodytų, normalu, 
kas čia tokio, juk ledas lūžta dažnai ir daug kur, bet jis pasakoja, kad 
dar niekada tose vietose ledas neįlūždavo, visada būdavo tvirtas. Bernis 
suprato, kad ledas tirpsta dėl žmonių kaltės ir paprašė manęs savo laiške 
Jums paminėti tai.

Žinių su prašymais pasikalbėti su Jumis sulaukiau ne tik iš savo 
pusbrolio. Paukščiai atnešė žinią iš stirnos Lindi. Ji pasakoja apie užterštus 
jos gimtuosius miškus. Lindi miškai tapo savotišku sąvartynu. Pamiškėse 
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stūkso Jūsų išmestų šiukšlių kalnai. Netgi žolė, auganti prie Jūsų nutiestų 
cemento upių, nėra tokia skani kaip miškų glūdumoje, kur neužklysta ir 
nešiukšlina joks žmogus, nors tokią vietą surasti darosi vis sunkiau.

Įdomiai pasakoja šuo Amsius, gyvenantis Lietuvoje, Kaune. Jis 
pranešė, kad naktimis nemato nė vienos žvaigždės. Iš pradžių manė, kad 
kaltos akys, vėliau suprato, kad akys čia niekuo dėtos. Kaltos pramonės 
įmonės, įsikūrusios jo mieste. Šių gigantų išmetami dūmai užtemdo dangų, 
todėl neprasiskverbia nei Mėnulio, nei žvaigždžių šviesa. Tiesa, per dideles 
pilnatis Mėnulis matomas, bet kaukti žiūrint į jo apsiblaususį apskritimą jis 
nejaučia jokio noro.

Labai daug problemų kelia gamtai, taip pat ir mums, besaikis naftos 
siurbimas. Gyvūnams nafta nereikalinga, ir mums jos negaila, bet Jūs 
gabenate naftą laivais, o jiems sudužus, užteršiate didelius vandenų plotus. 
Nafta išsitepę paukščiai nepaskrenda ir žūsta. Žūsta ne tik mūsų draugai 
paukščiai, bet ir pingvinai, ruoniai, krabai ir daugybė kitų gyvūnų. Ypač 
smarkiai nukenčia jūra. Žmonės ne visada surenka juodąjį auksą. Dalis jo 
nuskęsta ir užteršia jūros dugną ilgam.

Šiame laiške išdėsčiau ne tik savo, bet ir kitų gyvūnų prašymus. Mes 
tikimės, kad šis laiškas padės Jums suprasti, į kokią situaciją pakliuvo 
gyvūnai. Jei Jūs nesiimsite priemonių šioms problemoms spręsti, po 
daugelio metų mūsų, gyvūnų, gali nebelikti. Tada Jūs suprasite, kad per 
daug reikalavote iš gamtos, per daug siekėte naudos sau, nekreipdami 
dėmesio į gyvas būtybes, gyvenančias šalia Jūsų nuo amžių glūdumos. 
Tada Jūs gailėsitės, bet bus jau per vėlu... Jūs liksite vieni savo sunaikintoje 
Žemėje. Ir tik legendos bylos apie tuos laikus, kai ji buvo graži, kai šalia 
Jūsų gyveno mažieji Jūsų draugai gyvūnai...

Pagarbiai, panda Tobis
Kinija,
2010-10-07
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FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS
ŽAIZDOS ŽEMĖS MŪSŲ

31



FOTOGRAFIJŲ KONKURSO DALYVIAI

Raminta Abraitytė Vinco Kudirkos gimnazija, 4aG (12) kl.
Edminas Armonas Šilutės rj. Katyčių pagr. mokykla, 10 kl.
Saidra Avižienytė Alytaus Putinų gimnazija, 2ag kl.
Karolina Balčiūnaitė Kauno Antano Smetonos gimnazija, 11a kl.
Loreta Borotkinaitė Joniškio rj. Žagarės gimnazija,12 kl.
Evelina Četyrkovska Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, 6a kl.
Dalia Dabkutė Buivydiškių pagr. mokykla, 8 kl.
Irma Dalelytė Klaipėdos Žemynos gimnazija, 4d (12) kl. 
Brigita Dragūnaitė Kupiškio rj. Subačiaus gimnazija, 9 kl.
Dominyka Duchnevič Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, 8a kl.
Kamilė Džiugaitė Kauno rj. Lapių mokykla, 10 kl.
Giedrė Gaigalaitė Bartkuškio pagr. mokykla, 6 kl.
Indrė Galdikaitė Kretingos rj. Darbėnų gimnazija, 1Ga (9) kl.
Simona Giedraitytė Ukmergės Dukstynos pagr. mokykla, 7a kl.
Dominykas Ginkus Joniškio rj. Žagarės gimnazija, 8 kl.
Vaidotas Gliožeris Darbėnų gimnazija
Laura Gross Klaipėdos Žemynos gimnazija, 3c (11) kl.
Aušra Jonkutė Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio vid. mokykla, 11 kl.
Lina Jonušaitė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 1g (9) kl.
Lukas Jonušis Mykolo Biržiškos gimnazija, 1 (9) kl.
Viktorija Jovarauskaitė Tauragės profesinio rengimo centras, S-3 kursas
Žygintas Jurevičius Klaipėdos Žemynos gimnazija, 3d (11) kl.
Inesa Kaplūnaitė Taujėnų vid. mokykla, 10 kl.
Paulina Katilovskytė Druskininkų Ryto gimnazija, 2b (10) kl.
Milda Kiaušaitė Kauno Saulės gimnazija, 4b kl.
Greta Kontautaitė Mykolo Biržiškos gimnazija, 2 (10) kl.
Ieva Kontautaitė Universa Via pagr. mokykla, 6b kl.
Gerda Krivickaitė Radviliškio Gražinos pagr. mokykla, 7a kl.
Mantas Kučinskas Kupiškio Kupos prad. mokykla, 3 kl.
Glorija Kurpickaja Vilniaus Židinio suaugusiųjų vid. mokykla, 12a kl.
Kotryna Kvedarytė Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, 2d  (10) kl.
Liutauras Laurinavičius Ukmergės rj. Siesikų vid. mokykla, 2 kl.
Dovilė Lencevičiūtė Vlado Putvio-Putvinskio vid. mokykla, 11b kl.
Augustas Liachovičius Vilniaus Gabijos gimnazija, 7 kl.
Jana Lohde Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija,10b kl.
Miglė Marcinkevičiūtė Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, 2c (10) kl.
Mantas Mažonas Darbėnų gimnazija
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Eglė Mykolaitytė Kauno rj. Domeikavos gimnazija, 1ag (9) skl.
Liutauras Mikučionis Vilniaus Gabijos gimnazija, 3a (11) kl.
Greta Mulskytė Veiviržėnų gimnazija, 8b kl.
Kristina Nabažaitė Telšių Germanto vidurinė mokykla, 10 kl.
Monika Narvilaitė VšĮ Pranciškonų gimnazija, 8b kl.
Vytautas Navikas Anykščių Jono Biliūno gimnazija, 12a kl.
Kristina Nenartavičiūtė Ukmergės rj. Siesikų vid. mokykla, 12 kl.
Milda Pankaitė Vilniaus Valdorfo mokykla, 5 kl.
Justė Pažūsytė Ukmergės rj. Siesikų vid. mokykla, 5 kl.
Marija Pečiulytė Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, 2 kl.
Greta Pielikytė Šilutės rj. Katyčių pagr. mokykla, 8 kl.
Laura Plentaitė Alytaus Putinų gimnazija, 4c kl.
Monika Poškaitė Klaipėdos Žemynos gimnazija, 3c (11) kl.
Simonas Račkauskas Alytaus Putinų gimnazija, 4ag (12) kl.
Sandra Radčenkaitė Joniškio rj. Žagarės gimnazija,11 kl.
Sonata Radčenkaitė Joniškio rj. Žagarės gimnazija, 8 kl.
Ingrida Ramanauskaitė Antano Smetonos gimnazija, 4b (12) kl.
Augustė Rinkevičiūtė Vilniaus Minties gimnazija, 4 (12) kl.
Eglė Rovaitė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 1g (9) kl.
Laurynas Rutkauskas Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, 4d (12) kl.
Justina Sendravičiūtė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 3g (11) kl.
Judita Sireikytė Vlado Putvio-Putvinskio vid. mokykla, 11b kl.
Povilas Slavinskas Tauragės Žalgirių gimnazija, 4sh2 (12) kl.
Tomas Stalauskas Tauragės profesinio rengimo centras, AE-3 kursas
Neringa Starkevičiūtė Kauno Saulės gimnazija, 4F (12) kl.
Jokūbas Stukas Kupiškio Kupos prad. mokykla, 3 kl.
Deimantė Sudintaitė Universa Via pagr. mokykla, 8a kl.
Neringa Šatrauskaitė Alytaus Putinų gimnazija, 4ag (12) kl.
Justina Šedytė Tauragės Versmės gimnazija, 2c (10) kl.
Vilius Šeimys Tauragės Versmės gimnazija, 2c (10) kl.
Birutė Šidlauskaitė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 1g (9) kl.
Jovita Šiškovska Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, 6a kl.
Justina Talalaitė Ukmergės Dukstynos pagr. mokykla, 7a kl.
Adriana Valantiejūtė Vilniaus Gabijos gimnazija, 3kl.
Iveta Venytė Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 1b (9) kl.
Eglė Žilinskaitė Elektrėnų Versmės gimnazija, 2b (10) kl.
Liutautas Žilinskas Universa Via pagr. mokykla, 6b kl.
Tadas Žilys Kupiškio rj. Subačiaus gimnazija, 10 kl.
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FOTOGRAFIJŲ KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas
Selemonas Paltanavičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
departamento Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

Nariai
Danutė Navickienė, Aplinkos apsaugos agentūros Veiklos planavimo ir 
visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Birietienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir 
profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos 
skyriaus vyresnioji specialistė

Augustas Uktveris, savaitraščio Žaliasis pasaulis redaktorius

Saulius Kirvėta, fotografas

Alvydas Mituzas, kraštovaizdžio architektas, LR Seimo nario patarėjas
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Paskatinamoji premija
Adriana Valantiejūtė Vilniaus Gabijos gimnazijos 3 kl. moksleivė 

Ciklas Apokalipsės nuojauta
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I vieta
Jana Lohde Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 10b klasės 
moksleivė 

36

Sustokite! Nebegaliu!
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Chaoso laikas

Antro plano nėra



II vieta
Vytautas Navikas Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 12a kl. moksleivis 

Ciklas Prarastieji
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III vieta
Eglė Rovaitė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos 1g (9) kl. moksleivė
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Paniekintas, laikraščiais užmėtytas atminimas - toks kai kurių 
mūsų miesto gyventojų, deja..., gyvenimo būdas
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Išniekinta Kretingos prūsų 
kapinaičių koplytėlė, kur 
melstasi amžiais

Guminiais batais apsvaidyta 
atmintis



Paskatinamasis prizas
Birutė Šidlauskaitė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos 1g (9) 
klasės moksleivė

42

Nors Kretingos pirmasis tvenkinys išvalytas, ativaizdu, jog 
gyventojams mažos plaukiojančios būtybės ir atliekų krūva 
– geras derinys
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Dievo namų atspindys ir 
pragertos realybės tvaikas

Taip niekinamas Kretingos 
senosiose kapinėse (Maironio g.) 
amžinon poilsio vietoj atgulusių 
atminimas



Paskatinamasis prizas
Augustė Rinkevičiūtė Vilniaus Minties gimnazijos 4 (12) kl. moksleivė 

Ciklas Žiema viską paslėps
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Paskatinamasis prizas
Lukas Jonušis Mykolo Biržiškos gimnazijos 1 (9) klasės moksleivis

Ciklas Žaizdos Žemės mūsų

Nenušienautų pievų deginimas – nesuvaldomas GAISRAS
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Gaisro pasekmė ir pirmoji sutikta AUKA

Viskas, kas žalia ir gyva, virsta PELENAIS
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Paskatinamoji premija
Kamilė Džiugaitė Kauno rajono Lapių mokyklos 10 klasės moksleivė

„Ekologiškos“ daržovės
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